دار هادف للطباعة والنشر
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مقدمة
بسم هللا الرحمن الرحيم
ال إله إال هللا محمد رسول هللا ،الحمد هلل رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم
الدين.
{ الحمد هلل الذي خلق السماوات واألرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا
بربهم يعدلون } [ األنعام.]1 :
و{ الحمد هلل الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من

الذل } [اإلسراء.]111 :

وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ..الحي القيوم الذي ال تأخذه سنة وال

نوم ..األحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد..

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ..أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين

ونذير وداعيا إلى هللا
ًا
كله وكفى باهلل شهيدا ..أرسله بالحق بين يدي الساعة ً ا
بشير

بإذنه وسراجا منيرا.
ثم أما بعد:

ولذا كان االلتزام بالفهم السلفي في كل قضايا اإلسالم ضرورة جوهرية ..فإن

خاصا.
االلتزام به في ((قضية المسيح)) يتضمن للضرورة معنى ًّ

واختصاص معنى الضرورة في قضية المسيح يرجع إلى أن هذه القضية بطبيعتها

((فتنة))؛ ولذا أصبحت ((السلفية)) بأقصى ضرورتها ومناسبة مضمونها هي
نصوصا
الصيغة اإلسالمية الوحيدة لمعالجة هذه الفتنة ،باعتبار أن االلتزام بالشرع
ً
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وفهما هو المواجهة الصحيحة للفتن ،ومن هنا كان تصنيف اإلمام البخاري
أحكاما
ً
و ً
لـ((كتاب األحكام)) بعد ((كتاب الفتن)) إلثبات أثر االلتزام باألحكام في مواجهة
الفتن.

كما أن قضية المسيح قضية ((غيبية)) ،مما ُي َحِّتم التمسك بالنصوص الشرعية
الواردة فيها والفهم السلفي لها ،حتى ال يخرج التفكير واالجتهاد عن هذه النصوص

وعن هذا الفهم.

هذا هو األساس األول في سلفية دراسة قضية ((المسيح))..

أما األساس الثاني فهو أن عالقة المسيح بأمة الرسول صلى هللا عليه وسلم عالقة

جوهرية ،بدأت قبل نشأة األمة اإلسالمية..

ابتداء بالبشارة التي كانت من عيسى برسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبل أن
ً
يبعث { :ومبش ار برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد } [الصف..]6 :

ومرور بنزوله في آخر الزمان ،وكسره للصليب ،وقتله للخنزير ،ووضعه للجزية،
ًا
حتى يصير الدين ملة واحدة وهي اإلسالم..
()1

انتهاء بدفنه بعد موته مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ..
و ً
لتكون قضية عيسى عليه السالم داخلة ضمن الواقع التاريخي لألمة ،المرتبط

بالطائفة القائمة بأمر هذا الدين ،والتي ستقاتل الدجال مع عيسى ابن مريم؛ مما يدل

وظاهر ،منهجيًّا
قائم
ٌ
على أن التوافق بين قضية عيسى والمفهوم الكامل للسلفية ٌ
وواقعيًّا من البداية حتى النهاية.
كما أن الدراسة السلفية لقضية المسيح ستكون
أساسا لتفسير النصوص الشرعية
ً
التي ال يمكن تفسيرها إال من خالل هذه الدراسة..

مثل قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :عصابتان من أمتي أحرزهما هللا من
عن َجده قَا َلَ ( :مكتُوب في التَّو َراة صفَةُ ُم َح َّمدد
عبد َّ
عن أَبيه َ
س ََلم َ
ّللا بن َ
ُف بن َ
( )1روى الترمذي بسنده َ
عن ُم َح َّمد بن يُوس َ
سدن
سدى :هَدذَا َحددي َح َ
دي فدي البَيد َموضد ُ قَبدر .قَدا َل أَبُدو عي َ
َوصفَةُ عي َ
سى ابن َمريَ َم يُدفَنُ َمعَهُ) ،فَقَا َل أَبُو َمدودُودَ :وقَدد بَق َ
غَريب.
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()2

النار؛ عصابة تغزو الهند ،وعصابة تكون مع عيسى ابن مريم عليه السالم)) .

حيث سيتبين من الدراسة العالقة المنهجية بين العصابتين التي تغزو الهند والتي

تقاتل مع المسيح في آخر الزمان.

((ي ْح َشُر
ومثل قوله صلى هللا عليه وسلمُ :
ِ
اه ُم ال ّذ ّل ِم ْن ُك ّل م َك ِ
ان،
ص َو ِر
الرجالَ ،ي ْغ َش ُ
ُ
َ

الم َت َكبرو َن يوم اْل ِقي ِ
ال ال ّذِّر ِفي
ُ ُّ
َم َث َ
امة أ ْ
َْ َ َ َ
في َسا ُقو َن ِإَلى َس ْج ٍن ِفي َج َهّن َم ُي َس ّمى
ُ
()3

ِ
َه ِل الّن ِار ِطيَن َة اْل َخَب ِ
ال)) .
ع َص َارِة أ ْ
ُبوَلسَ ،ت ْعُل ُ
وه ْم َن ُار األَ ْنَي ِارُ ،ي ْسَق ْو َن م ْن ُ
كما أنه سيتبين من خالل الدراسة العالقة بين اسم السجن الذي في جهنم ،وبين

ِّ
المحرف األساسي لدين المسيح..
((بولس))

كما ترجع ضرورة مواجهة هذه القضية بالتصور السلفي إلى أن الصراع بين

اإلسالم والجاهلية سيتمحور على المدى البعيد وإلى قيام الساعة بين اإلسالم
والنصرانية المحرفة..
والتصور اإلسالمي لعالمات الساعة يؤكد هذه الحقيقة ،ومن هنا جاء قول رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم(( :عمران بيت القدس ..خراب يثرب ،وخراب يثرب ..خروج
الملحمة ،وخروج الملحمة ..فتح القسطنطينية ،وفتح القسطنطينية ..خروج
()4

الدجال)) .
سياق الصراع بين األمم الثالث إلى آخر الزمان من خالل رموزها
َف َذ َكر الحديث
َ

التاريخية ،لتكون الغلبة في النهاية للمسلمين ،ويتم لهم فيها ((فتح القسطنطينية))،
الذي يعقبه خروج الدجال كما في الحديث.

( )2رواه أحمد ( ،)22449والنسائي ( ،)3175كالهما عن ثوبان مولى رسول هللا |.

( )3رواه أحمد ( )6677والترمذي ( )2492كالهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
( )4رواه أحمد ( )22076بسنده عن معاذ بن جبل.

~~4

باقيا؛
وبذلك تُ ِّثب ُت األحاديث أن الصراع بين اليهود والنصارى والمسلمين سيكون ً

لتحقيق التقابل الممتد إلى قيام الساعة ،بين الحضارة اإلسالمية القائمة في نشأتها
والمرتبطة في بقائها بالدين الصحيح ..وحضارة األمم اليهودية والنصرانية القائمة
على تحريف هذا الدين الصحيح..
حيث ال يكون لبقائهم بعد تبديل دينهم إال ِّعَّلة الحرب على اإلسالم!..
وهكذا ،يبقي الصراع حتى نهايته بين المسلمين والنصارى من خالل كل عناصره،
وأخطرها :العنصر ِّ
العرقي الذي يمثله الروم كعرق للنصارى ،بدليل قول رسول صلى
()5

هللا عليه وسلم(( :أ َ َّ ِ
اعة)) .
وم ْهلِ ُك ُهم َم َع َّ
الس َ
َشد الناس َعَلْي ُكم الرومَ ..
قال اْل ُم ْستَْوِّرُد اْلُق َرِّش ُّي ِّعْن َد َع ْم ِّرو ْب ِّن
وم أَ ْك َثُر
وم َّ
الس َ
اع ُة َوالر ُ
وسلم يقولَ (( :ت ُق ُ

اْل َع ِّ
اص سمعت رسول هللا صلى هللا عليه
اس)) فقال له عمر :أَب ِّ
الن ِ
َّ
ص ْر ما تقول!..
ْ
()6

قال :أقول ما سمعت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم!..

وعرق الروم يمثله اآلن الغرب بدفتيه :أوربا ((التاريخية)) ،وأمريكا المجتمعة من
األوباش األوربية.
ومن الفهم السلفي للصراع القائم على األساس الديني ،والباقي إلى آخر الزمان -
والذي تتحدد مالمحه بقوة في الواقع القائم اآلن -تنشأ ضرورة التمسك بالتصور
السلفي كمضمون منهجي لألمة المسلمة ،التي تمثل الطرف األساسي المقابل لكل
وخصوصا عندما يحرص النصارى على تحويل المسلمين عن
أطراف هذا الصراع،
ً
( )5رواه أحمد ( )17335بسنده عن عمرو بن العاص.
( )6رواه مسلم (.)2898
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سلفيتهم -التي تمثل أصل دينهم -مما يستوجب أن تكون المواجهة اإلسالمية من
احتماء به..
ظا عليه ،و
خالل هذا األصل المستهدف ..حفا ً
ً
وهذا الحرص النصراني هو امتداد لموقف االنحراف األصلي الذي ابتعدوا به عن

الوحي وأصل الدين { :هؤالء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا } [القصص.]63 :
مما يجعل التمسك بالمنهج السلفي مواجهة مباشرة لهذا المنهج التحريفي..

والمنهج السلفي كمضمون للمواجهة ..له معالم ،لعل أهمها حسم قضية المسيح
من خالل الثوابت اإلسالمية ،وهذا المنهج هو منهج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛
فعندما دخل عدي ابن حاتم وهو نصراني على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد
صليبا قال له(( :يا عدي ،اطرح عنك هذا الوثن))
َعَّلق في صدره
ً

()7

فتضمنت

العبارة ثابتة من ثوابت اإلسالم ،واجه بها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم موقف

عدي ،فكان لهذه المواجهة أثر نفسي قوي ،فاستجاب لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم
وأسلم.
وبذلك تكون الدراسة السلفية للمسيح ضرورة عقدية ،بحيث يمكن القول معها :إننا
ال نستطيع حسم هذه القضية إال بهذا التصور.
وألن المنهج السلفي منهج شرعي؛ فإن هذا المنهج سيكون
أساسا في تحديد
ً
القضايا التي يجب مناقشتها كضرورة شرعية ،وتحديد القضايا التي يجوز فيها

الخالف والتي ال يجوز فيها أي خالف.

وفي هذا اإلطار يجب التنبيه على أن أصحاب عقيدة التوحيد الخالص هم أقدر

المحرفة ،وهم الذين يملكون التصور
الناس على المواجهة الصحيحة للنصرانية
َّ

الكامل لتلك المواجهة ،حتى أن من يق أر الكتابات السلفية في هذا المجال يتبين له

( )7رواه الترمذي (.)3095
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هذا األمر بصورة واضحة ،والمثال على ذلك كتاب ((الجواب الصحيح لمن بدل دين

المسيح)) لشيخ اإلسالم ابن تيمية.

ولاللتزام بالمنهج السلفي نتائجه اإليجابية ،حيث أنه يمثل ضرورة قلبية وجدانية؛

ألن التعامل مع القرآن والحديث وأقوال الصحابة والتابعين سيمأل كيان اإلنسان
قادر -بإذن هللا -على مواجهة
اطمئنانا إلى عقيدته الصحيحة ،ليكون ًا
يقينا و
ً
المسلم ً

كل أساليب اإلغراء والحيل المعادية لإلسالم والتوحيد.

وهذه الدراسة تعالج خطر االقتصار والبحث في كتب النصارى ومصادرهم في
مهمة مواجهتهم ،حيث تجاوز هذا النوع من الدراسة حدود الضرورة ،فكان ذلك على
حساب واجب الدراسة السلفية.
ومع ذلك فهي ال تمنع التعامل مع نصوص الكتابات النصرانية ومسائلها ،ولكنها
تمنع الوقوف عند حد دراسة هذه الكتابات دون التأسيس السلفي لهذه المواحهة.
وليس أدل على ذلك من مناقشة ابن تيمية لمسائل الترجمة ،والفلسفة اليونانية،

وعقائد الفرق النصرانية المختلفة من خالل نصوصهم ومصادرهم ،كما سيتبين في

الكتاب إن شاء هللا تعالى.

وكما كان لاللتزام بالمنهج السلفي نتائجه اإليجابية ..كان لالبتعاد عن هذا المنهج

نتائجه السلبية ،ومن أخطرها :االستهانة بخطر بدعة ادعاء الولد!!
وكانت أهم أسباب االستهانة بخطر هذه البدعة هو سخافتها وعدم معقوليتها؛
اطمئنانا إلى عدم إمكانية انتشارها ،ولكن أصحاب هذه البدعة لم
األمر الذي أوجد
ً

يرتكزوا على العقل في محاولتهم نشر بدعتهم ،بل ارتكزوا على أساليب اإلغراء
والحيل واالستناد على القوى السياسية العالمية المعادية لإلسالم والتوحيد ،مما جعلها
حجما في الواقع ال يتناسب مع الغموض والتناقضات التي انطبعت بها.
تأخذ
ً
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والتصور السلفي هو الذي يعطي األمة اإلحساس الواجب والصحيح تجاه هذه
البدعة ،وفى ذلك يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية( :ففي الجملة ما قال قوم من أهل
الملل قوال في هللا إال وقول النصارى أقبح منه).
ولما كانت القاعدة السلفية في الدعوة هي مواجهة قضايا الشرك بحسب ظهورها
وحجمها في الواقع؛ فإن األمر يقتضي التناسب بين الحجم الذي أخذته بدعة
((ادعاء الولد هلل)) وبين الدعوة إلى التوحيد من خالل نفي هذه البدعة ،ومهمة
خصوصا إذا
القضاء عليها؛ لتصبح محاربة هذه البدعة أهم وأخطر مهام الدعوة..
ً
كانت هذه البدعة تمثل المضمون العقدي لكل القوى السياسية العالمية المعادية
لإلسالم!..
كل علوم الدين
ويجب أن تجتمع في الدراسة السلفية لقضية المسيح عليه السالم ُّ

وأصوله؛ لتكون حاكمة في كل االختالفات واالجتهادات المتعلقة بهذه القضية..

وأوضح مثال على ذلك(( :علم الحديث)) وقواعده ،التي تحسم مشكلة التشبيه،

من خالل قواعد النقل وتعريف التواتر على أنه ليس بكثرة الطرق ..ولكن بالثقة في
أطراف النقل ،بحيث يتساوى أطراف التواتر في الثقة بهم ،وبصدقهم في األخبار.

وبهذه القاعدة تسقط شهادة اليهود والرومان -لكفرهم -على َّ
أن المصلوب هو

المسيح..

أيضا تتحد عالقة القضية بمنهج التصنيف عند
وفي إطار ((علم الحديث)) ً

علماء الحديث ،حيث أورد البخاري قضية ((زعم الولد)) في عدة كتب من الجامع
الصحيح :كتاب التفسير ،وكتاب التوحيد ،وكتاب األدب ،وكتاب بدء الخلق ..وذلك
لتعلق القضية بالتصور اإلسالمي من كل جوانبه.
ولالستفادة من إيجابيات دراسة قضية المسيح بالتصور السلفي ينبغي االلتزام بعدة

قواعد ،أهمها:
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 -الوقوف عند حد النصوص الشرعية ..فال ننشغل بمسألة لم يرد فيها نص

شرعي -مثل مسألة شخص المشبه به -وبذلك تثبت الحدود العقدية للقضية فال
ُن ِّ
دخل فيها ما ليس منها .وتقرير هذه القاعدة ال يمنع مناقشة أي اجتهاد إسالمي
يمكن االستئناس به ،لكنه يمنع من التفرق واالختالف حول مسألة ليست داخلة
ضمن التصور السلفي لقضية المسيح.

 -االستناد إلى أصح اآلثار السلفية الواردة في بحث قضايا الدراسة ،وبالبحث

فيما رواه أئمة الحديث عن أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ..نجد أن ما

رواه عبد هللا بن عباس رضي هللا عنه قد حسم التفاصيل الدقيقة التي تعتبر مفترق

طرق في سيرة المسيح عليه السالم ..فهو الذي روى تفاصيل حادثة الرفع والتشبيه..
وهو الذي روى التفاصيل التاريخية المتعلقة بنشأة قضية الرهبنة..

وفى إطار هذه القاعدة ..تظهر مشكلة ((اإلسرائيليات)) وهي الروايات واألخبار

التي رواها بعض المفسرين والمؤرخين عن أحبار اليهود ورهبان النصارى الذين

أسلموا ..لذا وجب التنبه لها ،والحذر من عواقبها ..وذلك بتحكيم قواعد علم الرواية
واإلسناد عند التعامل مع نصوص التراث المتعلقة بسيرة المسيح التاريخية..

وكمثال للخلل الناشئ عن عدم االلتزام بهذا التصور ..نجد تضارب واختالف

الروايات المتناثرة في التفسير بشأن حادثة الرفع والصلب والتشبيه ،والتي أورد

المفسرون فيها روايات متعددة ومختلفة..

وباعتبار أن قضية المسيح عليه السالم قضية عقدية ..فال يجوز أن نعالج

التطور التاريخي المتعلق بأتباعه ودعوته بغير النصوص السلفية الشرعية ،حتى ال

يخرج هذا التاريخ عن المضمون العقدي للقضية ،وليس من الصواب الظن بأن
النصوص السلفية ال تفي بهذه المهمة..

والدراسة السلفية لقضية المسيح ليست مجرد االستدالل بالنصوص الشرعية على

مسائلها..
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فمثال :عندما تناقش الدراسة الحكمة من خلق عيسى من غير أب ،والحكمة من
التشبيه ،والحكمة من رفع عيسى ،والحكمة من نزوله ،والحكمة من اختصاصه
بالمساءلة يوم القيامة..
فإن هذه المناقشة تفسر العالقة بين هذه المسائل بعضها مع بعض ،كما تكشف

الحكمة الجامعة لكل هذه المسائل ،وتربط هذه الحكمة بالتصور اإلسالمي العام،

وذلك بإحكام منهجي يمثل بذاته منبعا لليقين ،يحقق القناعة العقلية الكاملة

واالطمئنان القلبي التام في تلك القضية.

فالدراسة السلفية لقضية المسيح ستعطيها حياة دائمة مع تواصل أجيال األمة

المسلمة ،حيث ستتوارث هذه األجيال عقيدة واضحة ثابتة تجعلها قادرة على مواجهة
أي حملة صليبية تبشيرية تشهيرية ضد اإلسالم.
أبناء األمة؛
ومن هنا كانت وصية النبي صلى هللا عليه وسلم بتعليم آية العز َ
وي َربَّى عليها
لتصبح قضية نفي الولد عن هللا هي قضية األمة التي تعيشها األجيال ُ
الغلمان..

آية العز اإللهي ..الذي تستمد منه األمة عزها { :وقل الحمد هلل الذي لم يتخذ
ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبي ار } [اإلسراء:
.]111
يقول اإلمام القرطبي في تفسير هذه اآلية( :روى مطرف عن عبد هللا بن كعب
قال :افتتحت التوراة بفاتحة سورة األنعام وختمت هذه السورة ،وفي الخبر(( :أنها آية
( )8

العز))

رواه معاذ بن أنس عن النبي صلى هللا عليه وسلم ..وروى عمرو بن

( )8رواه أحمد (.)15672
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شعيب عن أبيه عن جده قال :كان النبي صلى هللا عليه وسلم إذا أفصح الغالم من
()9

بني عبد المطلب علمه { وقل الحمد هلل الذي } اآلية) .
وهللا يقول الحق  ..وهو يهدي السبيل ..

( )9انظر :الجامع ألحكام القرآن لإلمام القرطبي (.)299/10
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الباب األول
الفصل األول

التعريف السلفي باهلل
األسماء

التعريف اإلسالمي باهلل  ..أول ضمانات الصواب في العقيدة ..

واإلطار الجامع للتعريف باهلل  ..هو موضوع أسماء هللا الحسنى ..
لذلك كان هذا الموضوع هو أساس الدراسة السلفية لقضية عيسى ابن مريم ..
ألن التعريف باهلل أساسه نفي الولد عن هللا  ..بدليل خـواتيم سـورة اإلسـراء ،التـي جـاء
فيها االرتباط بين قضية األسماء الحسـنى ونفـي ِّادعـاء الولـد هلل سـبحانه وتعـالى{ :قـل
ادعوا هللا أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فلـه األسمماء الحسمنى وال تجهـر بصـالتك وال
تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيال*وقل الحمد هلل الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن لـه شـريك
في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبي ار} [اإلسراء.]110-111 :
لمــا أثبــت هللا لنفســه الكريمــة األســماء الحســنى  ..ن ـزه َنْف َســه -ســبحانه -عــن النقــائص
واتخــاذ الولــد ،والش ـريك فــي الملــك ،وكــذلك عــن أن يكــون لــه ولــي أو وزيــر أو مشــير:
{ولم يكن له ولي من الذل} أي :ليس بذليل ،فيحتاج إلى ذلك.
وب ــدليل ق ــول هللا ع ــز وج ــل{ :تب ــارك ال ــذي ن ــزل الفرق ــان عل ــى عب ــده ليك ــون للع ــالمين
نـذي ار*الـذي لـه ملـك السـماوات واألرض ولمم يتخممذ ولمدا ولـم يكـن لـه شـريك فـي الملــك
وخلق كل شيء فقدره تقدي ار} [الفرقان.]1-2 :
ومن هنا كان الخلل في قضية «التعريف باهلل» هو بداية االنحراف في النصرانية.

وكان الخلل في قضية «األسماء والصفات» هو بداية االنحراف في قضية «التعريـف

باهلل».
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وب ــذلك أص ــبح ِّادع ــاء الول ــد هلل ه ــو النق ــيض األساس ــي للتص ــور الص ــحيح لألس ــماء
والصفات.

وأصبحت عناصر الخلل في تصور األسماء والصفات هي نفسها عناصـر االنحـراف

في النصرانية.

وأخطــر مثــال لعناصــر هــذا الخلــل :فقــدان العالقــة بــين اســم هللا «الــرحمن» واســم هللا

«القدير» ..فعندما أحـدث النصـارى بدعـة « َّ
الكفـارة» ارتكـزوا علـى معنـى الرحمـة دون

معن ــى الق ــدرة ..فق ــالوا :إن خطيئ ــة آدم تس ــتوجب الم ــوت( :أجـ ـرة الخطي ــة ه ــي م ــوت)

(روميــة  .. )6 :23وكــان ال بــد مــن كفــارة تُرفــع بهــا الخطيئــة ،فــأنزل هللا ابنــه الوحيــد
كبير.-
علوا ًا
ليصلب (!!) ولتكون الكفارة  -تعالى هللا عما يقولون ً
قائمـا مـع معنـى الرحمـة  ..لكـان رفـع الخطيئـة
ولو أن معنى القـدرة علـى المغفـرة كـان ً
يسير ..
أمر ًا
ًا
وخصوصا أن الكفارة جاءت بصورة مأساوية  ..يظهر فيهـا معنـى االضـطرار اإللهـي
ً
واضحا! ويغيب فيها معنى القدرة على مغفرة الذنب دون نزول ابن هللا «الوحيد» !!..

صر أسماء هللا -سبحانه -في ثالثة فقط  ..فذكروا
ومن عناصر هذا الخلل ً
أيضاَ :ح ْ
أن هللا :إله واحد حي ناطق ،فالذات عندهم هي :اآلب الذي هو ابتداء االثنين،

والنطق :هو االبن المولود منه كوالدة النطق من العقل ،والحياة هي الروح القدس،

واستدلوا على ذلك بما ينسبونه للمسيح من أنه قال( :عمدوهم باسم اآلب واالبن

والروح القدس) (متى .)19 :28

ومعلوم عندهم وعند سائر أهل الملل أن أسماء هللا تبارك وتعالى متعددة كثيرة ..

قــال هللا فــي س ــورة الحشــر{ :ه ــو هللا الــذي ال إلــه إال ه ــو عــالم الغي ــب والشــهادة ه ــو

الرحمن الـرحيم * هـو هللا الـذي ال إلـه إال هـو الملـك القـدوس السـالم المـؤمن المهـيمن
العزيز الجبار المتكبر سبحان هللا عما يشركون * هـو هللا الخـالق البـارل المصـور لـه

األســماء الحســنى يســبح لــه مــا فــي الســماوات واألرض وهــو العزيــز الحكــيم} [الحشــر:

.]24-22

وقــال عــز وجــل{ :وهلل األس ـماء الحســنى فــادعوه بهــا وذروا الــذين يلحــدون فــي أســمائه
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سـيجزون مــا كـانوا يعملــون} [األعـراف .]180 :قـال ســبحانه{ :قـل ادعـوا هللا أو ادعـوا
الرحمن أيا ما تدعوا فله األسماء الحسنى} [اإلسراء.]110 :

وفــي الصــحيحين عــن النبــي صــلى هللا عليــه وســلم أنــه قــال(( :إن هلل تسممعة وتسممعين

اس ًما ،من أحصاها دخل الجنة)) ،10وهـذا معنـاه فـي أشـهر قـولي العلمـاء وأصـحهما:
أن من أسمائه تعالى تسعة وتسـعين اس ًـما ،مـن أحصـاها دخـل الجنـة ،وإال فأسـما ه -

تبــارك وتعــالى -أكثــر مــن ذلــك ،كمــا فــي الحــديث اآلخــر عــن ابــن مســعود عــن النبــي
عبمدا قم هم وم وال حمزن وقمال :اللهمم إنمي
صلى هللا عليه وسلم أنه قـال(( :مما أصماب ً
فمي قضما ك،
فمي حكممك ،عمدل َّ
عبدك ابن عبمدك ابمن أمتمك ،ناصميتي بيمدك ،مما ٍ َّ

أحدا من
أسألك بكل اسم هو لك -سميت به نفسك ،أو أنزلته في كتابك ،أو علمته ً
خلقك ،أو اسمتأثرت بمه فمي علمم الغيمك عنمدك -أن تجعمل القمرآن رعيمع قلبمي ،ونمور

صدري ،وجالء حزني ،وذهاب همي وغمي؛ إال أذهك هللا هممه وغممه ،وأبمدل مكانمه

فرحا)).
ً

قالوا :يا رسول هللا ،أفال نتعلمهن؟ قال(( :بلى ،ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن))

.11

فكمـال ذات هللا عـز وجــل وكمـال صــفاته م ِّ
ـب لتعـدد أســمائه ،وإذا كانـت أســماء هللا
وج ٌ
ُ
باطل.
كثيرة -كالعزيز والقدير وغيرها -فاالقتصار على ثالثة أسماء دون غيرها
ٌ

وكمـا ثبـت االرتبـاط بـين أسـماء هللا ونفـي اتخــاذه للولـد بصـفة عامـة فقـد ثبـت االرتبــاط

بين قضية عيسى ابن مريم وكل ما ورد مـن أسـماء هللا الحسـنى علـى وجـه التفصـيل،

من خالل السياقات القرآنية التي تناولت هذه القضية.

مباشر مع تلك القضية.
ًا
وسنتناول األسماء التي كان االرتباط فيها

 10أخرجه البخاري ( ،)6957ومسلم (.)2677
11أخرجه أحمد في المسند ( ،)4318 ،3712والحاكم في المستدرك ( ،)1877وابن حبان في صحيحه (.)972
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«الرحمن» قال هللا سبحانه وتعالى{ :وقالوا اتخذ الرحمن ولدا*لقد جئتم شيئا إدا*تكاد
السماوات يتفطرن منه وتنشق األرض وتخر الجبال هدا*أن دعوا للرحمن ولدا*وما
ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا*إن كل من في السماوات واألرض إال آتي الرحمن
عبدا} [مريم.]88-93 :
من خواتيم سورة مريم تبدأ عالقة األسماء الحسنى بنفي ِّادعاء الولد هلل من خالل
اسم هللا «الرحمن»؛ ألن ِّادعاء الولد هلل يفسد تصور الخلق لمقام األلوهية ذاته

بصورة كلية مؤثرة في معاني كل أسماء هللا الحسنى؛ ألن اسم «الرحمن» عَل ٌم على
ذات هللا مثل اسم «هللا» بدليل قول هللا في سوره اإلسراء{ :قل ادعوا هللا أو ادعوا
الرحمن أيا ما تدعوا فله األسماء الحسنى} [اإلسراء.]110 :
كم ــا أن اس ــم «ال ــرحمن» يثب ــت حقيق ــة أساس ــية ف ــي قض ــية األس ــماء ،وه ــي أن اس ــم
«الــرحمن» ال يكــون ألحــد إال هلل ،حيــث قــال ســبحانه{ :رب الســماوات واألرض ومــا
بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا} [مريم ،]65 :قال ابن عبـاس( :هـل
12
أيضــا( :لــيس أحــد ُيسـ َّـمى الــرحمن غي ـره ،تبــارك
تعلــم للــرب مـ ً
ـبيها)  ،وقــال ً
ـثال أو شـ ً

وتعالى وتقدس اسمه).

فرقانا بين مقـام هللا ومقـام العبـاد ،وهـذا الفرقـان هـو أسـاس
وبذلك كان اسم «الرحمن» ً

نفي الولد عن هللا؛ ألن الخلط بين مقام الخـالق والمخلـوق كـان السـبب األساسـي لهـذه
البدعة.
كما كانت مناقشة ِّادعاء الولد باسم هللا «الرحمن»؛ ألن أصحاب هذا االدعاء قالوا:
إن هللا أنزل ابنه الوحيد لخالص البشر ورحمتهم ،فأثبتت اآليات أنه ال رحمة في
12تفسير الطبري (.)106/16
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ِّادعاء الولد هلل؛ ألن الرحمن الذي هو مصدر الرحمة ليس له ولد { ..وما ينبغي
للرحمن أن يتخذ ولدا} ..
بل إن هذا االدعاء هو أخطر األسباب لهالك البشر ..
{تكــاد الس ــماوات يتفط ــرن من ــه وتنش ــق األرض وتخ ــر الجب ــال ه ــدا*أن دعـ ـوا لل ــرحمن
ولدا}.
ومـن هنـا يتنـاول القـرآن قضـية عيسـى ابـن مـريم مـن خـالل إثبـات اسـم هللا «الــرحمن»

ـداء مــن ُبشــرى والدتــه ،عنــدما فاجــأ جبريــل م ـريم ،فاســتعاذت منــه
وصــفة الرحمــة؛ ابتـ ً
باسم هللا «الـرحمن»{ :فاتخـذت مـن دونهـم حجابـا فأرسـلنا إليهـا روحنـا فتمثـل لهـا بشـ ار
سويا*قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا*قـال إنمـا أنـا رسـول ربـك ألهـب لـك

غالما زكيا*قالت أنى يكون لي غالم ولم يمسسـني بشـر ولـم أك ب*يا*قـال كـذلك قـال

ربـك هـو علـى هـين ولنجعلــه آيـة للنـاس ورحممة منمما وكـان أمـ ار مقضـيا} [مـريم-17 :

 ،]21فذكرت اآلية أن عيسى آية ورحمة من هللا.
وبذلك تَ ُثبت المنهجية القرآنية في معالجة بدعة ِّادعاء الولد باسم هللا «الرحمن».

مثال آخر بقضية أخرى تماثل هذه
ومن أجل تعميق اإلحساس بهذه المنهجية نضرب ً
القضية :فعندما َّ
كذب الكافرون بالنبي صـلى هللا عليـه وسـلمَّ ،ادعـوا أن مقـام هللا أكبـر

وحيـا علـى بشـر ،فجـاء القـرآن ليثبـت نـزول الـوحي مـع إثبـات هـذا المقـام
من أن ينـزل ً
فقال سـبحانه{ :ومـا قـدروا هللا حـق قـدره إذ قـالوا مـا أنـزل هللا علـى بشـر مـن شـيء قـل

مــن أنــزل الكتــاب الــذي جــاء بــه موســى نــو ار وهــدى للنــاس تجعلونــه ق ـراطيس تبــدونها
وتخف ــون كثيـ ـ ار وعلم ــتم م ــا ل ــم تعلمـ ـوا أن ــتم وال آب ــا كم ق ــل هللا ث ــم ذره ــم ف ــي خوض ــهم
يلعبون} [األنعام.]91 :
فلم ــا كان ــت عل ــة ِّادع ــاء الك ــافرين ه ــي :أن مق ــام هللا أكب ــر م ــن أن يرس ــل رسـ ـوًال إل ــى
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البشر -رد هللا عليهم القول :بأن مقام هللا إنما يقتضي هذا الوحي وهذه الرسالة.
فجعـل قــولهم بنفــي الــوحي والنبــوة هــو عــين التــنقص مــن مقــام هللا؛ ألنــه يســتلزم إهمــال

بعيدا عن نور هللا وهدايته.
البشر وتركهم ً
وبذلك يكون القرآن قـد رد علـى الكـافرين ِّادعـائهمِّ ،
وعَّلـة هـذا االدعـاء ،والمـدخل الـذي
دخلوا منه إلى هذا االدعاء ..

وكذلك كان األمر بالنسبة للرد على بدعة ِّادعاء الولد من خالل اسم هللا «الرحمن».

«العزيز الحكيم» وارتباط قضية عيسى باسم هللا «العزيز الحكيم» جاء من معنى
االسمين ،ومن مضمون حقيقة خلق عيسى ..

فاسم هللا «العزيز» معناه :تمـام قـدرة هللا  ..وخلـق عيسـى مـن غيـر أب هـو تمـام قـدرة
هللا؛ ألن كمــال التنــوع فــي الخلــق دليــل علــى تمــام القــدرة اإللهيــة ،حيــث خلــق ســبحانه
النوع اإلنساني أربعة أقسام:
أحدها :ال من ذكر وال من أنثى ،وهو خلق أبيهم وأصلهم آدم.
والثاني :من ذكر بال أنثى ،كخلق أمهم حواء من ضلع من أضالع آدم من
غير أن تحمل بها أنثى ،ويشتمل عليها بطن.
والثالث :خلقه من أنثى بال ذكر ،كخلق عيسى ابن مريم عليه السالم.
والرابع :خلق سائر النوع اإلنساني من ذكر وأنثى.
وقد تأكد هذا المعنى من خالل هذا السياق{ :إن مثل عيسى عند هللا كمثمل آدم خلقـه
من تراب ثم قال له كن فيكون*الحق من ربك فال تكن من الممترين*فمن حاجك فيـه
من بعد ما جاءك من العلم فقـل تعـالوا نـدع أبناءنـا وأبنـاءكم ونسـاءنا ونسـاءكم وأنفسـنا
وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة هللا على الكاذبين*إن هذا لهو القصـص الحـق ومـا مـن
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إله إال هللا وإن هللا لهو العزيز الحكيم} [آل عمران.]69-70 :
كمــا أن االرتبــاط بــين اســم هللا «العزيــز» و«قضــية عيســى» يــأتي مــن ناحيــة أخــرى،
وهي أن إثبات العزة هلل يقتضي نفي الولد عنه ،ولهذا ورد في مسـند اإلمـام أحمـد عـن
سـهل بـن معـاذ الجهنـي عـن أبيـه عـن النبــي صـلى هللا عليـه وسـلم أنـه قـالَ (( :ث َّمم آيممة
العز {الحمد هلل الذي لم يتخذ ولدا} [اإلسراء ]110 :اآلية كلها)).13
فتنزيه هللا عن الولد تنزيه عن النقائص ،وهو ما يثبت العزة هلل.

وهــذه المعــاني هــي مضــمون قــول هللا{ :ســبحان ربــك رب الع ـزة عمــا يصفون*وســالم
على المرسلين*والحمد هلل رب العالمين} [الصافات.]180-182 :
حيث جاء تنزيه هللا عما يصفون بقوله سبحانه{ :رب العزة}.
م ــن أج ــل ذل ــك نص ــت اآلي ــات بص ــورة مباشـ ـرة عل ــى ارتب ــاط قض ــية عيس ــى باس ــم هللا
«العزيز الحكيم» ،وذلك في قوله سبحانه{ :وإذ قال هللا يا عيسى ابن مـريم أأنـت قلـت
للناس اتخذوني وأمي إلهين مـن دون هللا قـال سـبحانك مـا يكـون لـي أن أقـول مـا لـيس
لي بحق إن كنـت قلتـه فقـد علمتـه تعلـم مـا فـي نفسـي وال أعلـم مـا فـي نفسـك إنـك أنـت
عــالم الغيوب*مــا قلــت لهــم إال مــا أمرتنــي بــه أن اعبــدوا هللا ربــي وربكــم وكنــت علــيهم
شــهيدا مــا دمــت فــيهم فلمــا تــوفيتني كن ـت أنــت الرقيــب علــيهم وأنــت علــى كــل شــيء
شــهيد*إن تعــذبهم فــإنهم عبــادك وإن تغفــر لهــم فإنــك أنــت العزيمممز الحكمميم} [المائــدة:
.]116-118
أي :فإن مغفرتك لهم صادرةٌ عن العزة التي هي كمال القـدرة ،وعـن الحكمـة التـي هـي

تمام العلم ،ال عن عجز وجهل.
13أخرجه أحمد في مسنده (.)15399
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ـي أن نعبــد األصــنام رب إنهــن
وهــذا بخــالف قــول الخليــل عليــه الســالم{ :واجنبنــي وبنـ َّ
أض ــللن كثيـ ـ ار م ــن الن ــاس فم ــن تبعن ــي فإن ــه من ــي وم ــن عص ــاني فإن ــك غف ــور رح ــيم}
[إب ـراهيم ، ]36 :ولــم يقــل( :فإنــك عزيــز حكــيم) ألن المقــام مقــام اســتعطاف وتع ـريض
بالدعاء ،أي :أن تغفر لهم وترحمهم بأن ِّ
توفقهم للرجوع من الشرك إلي التوحيـد ،ومـن
المعصية إلي الطاعة كما في الحديث(( :اللهم اغفر لقومي؛ فإنهم ال يعلمون)).14
ويبين ابن القيم أن كمال اقتران األسماء الحسنى ببعضها هـو مصـدر الخلـق واألمـر،
فيقـول فـي تفسـير اقتـران اسـم «العزيـز» باسـم «الحكـيم» فـي تفسـير {إنـك أنـت العزيــز
الحكيم} أي :مصدر ذلك وسببه وغايتـه صـادر عـن كمـال قـدرتك وكمـال علمـك ،فـإن
العزة كمال القدرة ،والحكمة كمال العلم ،وبهاتين الصـفتين يقضـي سـبحانه وتعـالى بمـا
شاء ،ويأمر وينهى ،ويثيب ويعاقب ،فهاتان الصفتان مصدر الخلق واألمر.
وارتباط قضية عيسى باسم هللا «العزيز» كما حددته اآليات بكمال القدرة على المغفرة
خطير من القضية ،وهو المتعلق بمعصية آدم وفكرة الكفارة المختلقة.
ًا
جانبا
يفسر ً
إذ إن التنــاقض فــي هــذه القضــية هــو أن « َّ
الكفــارة بصــلب المســيح» التــي حــاولوا بهــا
إثب ــات حقيق ــة الع ــدل ،أض ــاعوا به ــا حقيق ــة الق ــدرة اإللهي ــة عل ــى مغفـ ـرة ال ــذنب ،وه ــي
«العزة» التي تثبتها اآلية.
وممــا يــتمم ارتبــاط اســم هللا «العزيــز» بنفــي الصــلب وبدعــة الكفــارة  ..ارتباطــه بالقــدرة
على إنجاء عيسى ورفعه إلى السماء ،وذلك في قول هللا{ :وبكفرهم وقولهم علـى مـريم
بهتانا عظيما*وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول هللا وما قتلوه وما صلبوه
14أخرجه البخاري ( ،)6530 ،3290ومسلم ( ) 1792كالهما من حديث األعمش عن شقيق عن عبد هللا قال:
(كأني أنظر إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يحكي نبيا من األنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه،
ويقول(( :رب اغفر لقومي؛ فإنهم ال يعلمون)) ،وأخرجه ابن حبان في صحيحه ( )973من حديث سهل بن سعد
الساعدي قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :اللهم اغفر لقومي؛ فإنهم ال يعلمون)).
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ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهـم بـه مـن علـم إال اتبـاع الظـن
وما قتلوه يقينا*بل رفعه هللا إليه وكان هللا عزيزا حكيما} [النساء.]156-158 :
نافيــا عنــه اتخــاذ الولــد كــان إثبــات العـزة إثباتًــا لَقـ ْـدر هللا حــق
ولمــا كــان إثبــات العـزة هلل ً
قدره كما قـال سـبحانه{ :مـا قـدروا هللا حـق قـدره إن هللا لقـوي عزيـز} [الحـج ،]74 :فـال

يكون تقدير هللا حق قدره  ..إال بنفي الولد عنه سبحانه وتعالى.
«الملك» وفي اسم هللا «الملك» جاء قول هللا عز وجل{ :تبارك الذي نزل الفرقان
على عبده ليكون للعالمين نذي ار*الذي له ملك السماوات واألرض ولم يتخذ ولدا ولم
يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقدي ار} [الفرقان.]2 ،1 :
وقوله سـبحانه{ :لقـد كفـر الـذين قـالوا إن هللا هـو المسـيح ابـن مـريم قـل فمـن يملمك مـن
هللا شــيئا إن أراد أن يهلــك المســيح ابــن م ـريم وأمــه ومــن فــي األرض جميعــا وهلل ملــك
الســماوات واألرض ومــا بينهمــا يخلــق مــا يشــاء وهللا علــى كــل شــيء قــدير} [المائــدة:
.]17
فــاألرض ومــا عليهــا خلــق مقهــور فــي ملــك هللا ،وكــذلك عيســى وأمــه ،ال يملكــون مــن
شيئا ،لذلك ذكرت اآليات القدرة علـى إهـالك مـن يشـاء وخلـق مـا يشـاء ،والقـدرة
أمرهم ً
على كل شيء ،والمغفرة لمن يشاء وتعـذيب مـن يشـاء ،وأن إليـه مصـير كـل شـيء ..
فكانت هذه هي نفس العناصر ِّ
المفسرة لقضية عيسى عليه السالم.
«الوكيل» ومن ُّ
تعلق قضية عيسى ابن مريم باسم هللا «العزيز» جاء تعلقها باسم هللا
«الوكيل» ،وذلك باعتبار العالقة بين االسمين ،حيث جاء إثباتها في قول هللا عز
وجل{ :ومن يتوكل على هللا فإن هللا عزيز حكيم} [األنفال ،]49 :وقوله{ :وتوكل على
العزيز الرحيم} [الشعراء.]217 :
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وذلك ألن ثبوت اسم هللا الوكيـل كـان بمقتضـى كمـال الخلـق الـدال علـى كمـال القـدرة،
كما في قوله سبحانه{ :ولئن سألتهم من خلق السماوات واألرض ليقولن هللا قل أفرأيتم
ما تدعون مـن دون هللا إن أرادنـي هللا بضـر هـل هـن كاشـفات ضـره أو أرادنـي برحمـة
هل هن ممسكات رحمته قل حسبي هللا عليه يتوكل المتوكلون} [الزمر.]38 :
لذلك ختم هللا دحضه لفرية ِّادعاء الولد باسمه «الوكيل»{ :يا أهل الكتاب ال تغلوا فـي
ديــنكم وال تقول ـوا علــى هللا إال الحــق إنمــا المســيح عيســى ابــن م ـريم رســول هللا وكلمتــه
ألقاها إلى مـريم وروح منـه فـممنوا بـاهلل ورسـله وال تقولـوا ثالثـة انتهـوا خيـ ار لكـم إنمـا هللا
إله واحد سبحانه أن يكمون لمه ولمد لـه مـا فـي السـماوات ومـا فـي األرض وكفمى بماهلل
وكيال} [النساء.]171 :
ومن اسم هللا «الوكيل» تثبت حقيقة هامة في قضية عيسى ،وهي «المقاليد» كمـا فـي
قولــه ســبحانه{ :هللا خــالق كــل شــيء وهــو علــى كــل شــيء وكيل*لــه مقاليممد الســماوات
واألرض والذين كفروا بميات هللا أولئك هم الخاسرون} [الزمر.]62-63 :
وقوله تعالى{ :أم اتخذوا من دونه أولياء فاهلل هـو الـولي وهـو يحيـي المـوتى وهـو علـى
كل شيء قدير*ما اختلفـتم فيـه مـن شـيء فحكمـه إلـى هللا ذلكـم هللا ربـي عليمه توكلمت
وإليه أنيب*فاطر السماوات واألرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن األنعام أزواجـا
يــذر كم فيــه لمميس كمثلممه شمميء وهــو الســميع البصــير*له مقاليممد الســماوات واألرض
يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم} [الشورى.]9-12 :
قــال ابــن كثيــر ف ـي تفســير كلمــة «المقاليــد»( :المقاليــد هــي مفــاتيح وخ ـزائن الســماوات
واألرض ،والمعنى على كال القولين أن أ َِّزَّمة األمور بيده تبارك وتعالى ،له الملـك ولـه
الحمد ،وهو على كل شيء قدير ،وأنه خالق األشياء كلها ،وربها ومليكها والمتصـرف
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فيها ،وكل تحت تدبيره).15
ومن أبرز خصائص من له مقاليد السماوات واألرض« :الدينونة»  ..وهي الحساب
والجزاء.
وهو األمر الذي اختص هللا به نفسه فقال سبحانه{ :مالك يوم الدين} [الفاتحة،]4 :
ولكن انحراف النصارى في مقام األلوهية جعلهم يقولون :إن هللا -سبحانه! -ليس
بيده شيء ( ..اآلب يحب االبن ،وقد دفع كل شيء في يده) (يوحنا .)35 :3
أحدا ( ..بل قد أعطى كل الدينونة لالبن) (يوحنا.)5 :
وقالوا :إن اآلب ال يدين ً
وإعطاء «الدينونة» لالبن معناه :أن مقاليد األمور ليست بيد هللا!
وهذا مثال آخر للخلل في تصور األسماء والصفات !!..
«الغني الحميد» قال هللا عز وجل{ :قالوا اتخذ هللا ولدا سبحانه هو الغني له ما في
السماوات وما في األرض *إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على هللا ما ال
تعلمون} [يونس.]68 :
إن إثبــات اســم هللا «الغنــي» يتنــاقض كلي ـ ًة مــع أن يتخــذ هللا ولــدا ..؛ ألن الر بــة فــي
الولــد افتقــار وحاجــة ،يتن ـزه هللا عنهــا ســبحانه وتعــالى ،كمــا قــال هللا فــي زكريــا{ :ذكــر
رحم ــت رب ــك عب ــده زكري ــا*إذ ن ــادى رب ــه ن ــداء خفيا*ق ــال رب إن ــي وه ــن العظ ــم من ــي

واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شـقيا*وإني خفـت المـوالي مـن و ارئـي وكانـت

امرأتي عاق ار فهب لي من لدنك وليـا*يرثني ويـرث مـن آل يعقـوب واجعلـه رب رضـيا}

[مريم.]6-2 :

فتمثلت في زكريا وكلماته كل عناصر االفتقار إلى الولد:

15تفسير ابن كثير (.)62/4
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النداء الخفي  ..الدال على اللهفة وشدة االضطرار ..

َو َه ُن العظم  ..الدال على تمام الضعف والعجز ..
شيبا  ..الدال على دنو األجل وبلوغ النهاية ..
اشتعال الرأس ً

خفت الموالي من ورائي  ..الدال على الخوف من المستقبل وتقلباته ..
للم ِّعين والنصير ..
هك لي من لدنك ً
وليا  ..الدالة على االحتياج ُ
يرثني ويرث من آل يعقوب  ..الدالة على الر بة في االمتداد والتواصل ..
كانت هذه الكلمات هي افتتاح سياق السورة «سورة مريم» التي جاءت بالنفي القاطع
بالصيغة المنطقية الدعاء الولد هلل{ :وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا} [مريم.]92 :
وكمــا كــان اقت ـران اســم هللا «العزيــز» باســم هللا «الحكــيم» لــه مــدلول إضــافي علــى كــل

منهم ــا بمف ــرده -ك ــان اقتـ ـران اس ــم هللا «الغن ــي» باس ــم هللا «الحمي ــد»  ..ق ــال تع ــالى:

{واعلموا أن هللا غني حميد} [البقرة.]267 :

أيضا.
فالغنى صفة كمال ،والحمد صفة كمال ،واقتران غناه بحمده كمال ً

والحمد هو مقتضى اسم هللا «الحميد» ،ويعني :مدح هللا بصفات كماله ونعوت جالله

مع الحب والتعظيم ..

ونفي الولد عن هللا من أهم مقتضيات الحمد؛ لذلك تجده يأتي في القرآن مرتبطا بنفـي
ِّادعاء الولد:

قــال هللا تعــالى{ :الحمممد هلل الــذي أنــزل علــى عبــده الكتــاب ولــم يجعــل لــه عوجــا*قيمــا

لينــذر بأســا شــديدا مــن لدنــه ويبشــر المــؤمنين الــذين يعملــون الصــالحات أن لهــم أج ـ ار
حسنا*قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه*وينذر الذين قـالوا اتخـذ هللا ولـدا} [الكهـف1- :
.]4
وقال سبحانه{ :وقل الحمد هلل الذي لم يتخذ ولدا} [اإلسراء.]111 :
ِّ
ـام األلوهيـة إال بهـا
وقول{ :الحمد هلل} في سياق نفي ادعـاء الولـد  ..حقيقـةٌ ال ُي َ
فهـم مق ُ
~~23

..
ألن األلوهية هي المقام الذي يتجه إليـه العبـد بكليتـه  ..يتجـه إليـه وحـده  ..فـال شـيء

في العبد خارج هذا التوجه  ..وال وجهة أخرى له إال هذا االتجاه ..

فكيف يكون إحساس باهلل  ..وإحساس بابن هللا ..؟!

من منهما صاحب مقام األلوهية الذي سأتجه إليه بكياني كله  ..وأتجه إليه وحده..؟!

«السالم» {والسالم علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا} [مريم.]33 :

الم َّنزه عن الخطأ في أفعاله.
«السالم» ٌ
اسم من أسمائه الحسنى ،ومعناهُ :
تأكيدا لنفي الخطأ عن فعله سبحانه.
واقتران الفعل اإللهي باسم هللا «السالم» يكون ً
طــا بكــل مراحلــه وأط ارفــه
وعنــدما يــتم الفعــل اإللهــي فــي الواقــع يكــون هــذا الفعــل مرتب ً
وحكمته النهائية باسم هللا «السالم» ..

وإثبات هذا االسم في مراحل وجود عيسى يعني إثبـات الحكمـة مـن خلقـه بـال أب مـن

جهة ،وإثبات حكمة حفظه من الشيطان من جهة أخـرى

،16

في آخر الزمان من جهة ثالثة.

وإثبـات الحكمـة مـن نزولـه

واســم «الس ــالم» في ــه تقاب ــل م ــع الش ــيطان ،باعتب ــار أن الع ــداوة والح ــرب ه ــي المعن ــى
األساســي ألعمالــه بــدليل قولــه تعــالى{ :يــا أيهــا الــذين آمنـوا ادخل ـوا فــي الســلم كافــة وال

تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين} [البقرة.]208 :

ولــذلك كــان الســالم علــى عيســى فــي كــل م ارحــل وجــوده :الســالم عليــه يــوم ُوِّلــد ،ويــوم
يموت ،ويوم يبعث حيًّا ..
فيوم ولد :أحرزه هللا من الشيطان ،فلم ينخس أمه –مريم -في بطنها عند الوالدة ،كما
يفعل بكل النساء.

قــال رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم(( :ممما مممن بنممي آدم مولممود إال يمسممه الشمميطان

صارخا من مس الشيطان ،غير مريم وابنها)).17
حين يولد ،فيستهل
ً
ي) أي :ال يلحقني الشيطان.
16جاء في تفسير اآلية( :ال َّ
سالَ ُم َ
علَ َّ

17أخرجه البخاري ( ،)4274 ،3248ومسلم ( ،)2366كالهما من حديث أبي هريرة رضي هللا عنه.
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وفمممي حياتمممه :ك ــف هللا عنــه بن ــي إسـ ـرائيل{ :وإذ كفف ــت بن ــي إسـ ـرائيل عن ــك إذ جئ ــتهم
بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إال سحر مبين} [المائدة.]110 :

مطهر له{ :إذ قال هللا يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلى ومطهرك مـن الـذين
ًا
ثم َرَف َعه
كفروا} [آل عمران.]55 :

وعنمممد موتمممه :يكــون الســالم واألمــن قــد عــم األرض ،قــال رســول هللا صــلى هللا عليــه

وســلم(( :األنبيمماء إخممموة لعمممالت ،أمهمماتهم شمممتى ،وديممنهم واحمممد ،وأنمما أولمممى النممماس
بعيسى ابن مريم؛ ألنه لم يكن بيني وعينمه نبمي ،وهنمه نمازل ،فمإذا رأيتمموه فماعرفوه؛
 ،عليمه ثوعمان ممصمران ،كمأن رأسمه يقطمر وهن لمم

مرعوعا إلى الحممرة والبيما
رجال
ً
ً
يصممبه بلممل ،فيممدي الصممليك ،ويقتممل الخنزيممر ،ويضممع الجزيممة ،ويممدعو النمماس إلممى

ويهلمك هللا فمي زمانمه المسميح
فيهلك هللا في زمانه الملل كلها إال اإلسالمُ ،
اإلسالمُ ،
ُسود ممع اإلبمل ،والنممار ممع البقمر،
الدجال ،وتقع اآلمنة على األر  ،حتى ترتع األ ُ

والممذئاب مممع الغممنم ،وتلعممك الغلمممان بالحيممات ال تضممرهم ،فيمكممث أرععممين سممنة ،ثممم

يتوفى ،فيصلي عليه المسلمون ويدفنونه)).18

َمنه هللا من الفزع األكبر يوم البعث ،حين ينفخ في الصور ..
ويوم يبعث ًّ
حيا :فقد أ َّ

وقال محمد بن إسحاق في السيرة( :جلس رسول هللا صلى هللا عليه وسـلم فيمـا بلغنـي

يوما مع الوليد بـن المغيـرة فـي المسـجد ،فجـاء النضـر بـن الحـارث حتـى جلـس معهـم،
ً
وفــي المســجد غيــر واحــد مــن رجــال ق ـريش ،فــتكلم رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم،
فعـرض لــه النضـر بــن الحـارث ،فكلمــه رسـول هللا صــلى هللا عليـه وســلم حتـى أفحمــه،
وتال عليه وعلـيهم{ :إنكـم ومـا تعبـدون مـن دون هللا حصـب جهـنم أنـتم لهـا واردون*لـو
كــان هـؤالء آلهــة مــا وردوهــا وكــل فيهــا خالــدون*لهــم فيهــا زفيــر وهــم فيهــا ال يســمعون}
[األنبي ــاء ،]100 ،98 :ث ــم ق ــام رس ــول هللا ص ــلى هللا علي ــه وس ــلم وأقب ــل عب ــد هللا ب ــن
الزبعري السهمي حتى جلس معهم ،فقال الوليد بن المغيـرة لعبـد هللا بـن الزبعـري :وهللا
18أخرجه أحمد في مسنده ( )9630 ،9259من حديث أبي هريرة رضي هللا عنه.
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آنفا وال قعد ،وقد زعم محمد َّأنا وما نعبد
ما قام النضر بن الحارث البن عبد المطلب ً
من آلهتنا هذه حصب جهنم ،فقال عبد هللا بن الزبعري :أما وهللا لو وجدته لخصمته،
محمدا كل ما يعبـد مـن دون هللا فـي جهـنم مـع مـن عبـده؟ فـنحن نعبـد المالئكـة،
فسلوا
ً

واليهود تعبد عز ًيرا ،والنصارى تعبد المسيح عيسى ابن مريم ،فعجـب الوليـد ومـن كـان

معه في المجلس من قول عبد هللا بن الزبعري ،و أروا أنه قد احتج وخاصم ،ف ُذكر ذلك
لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقـال(( :كل من أحك أن يعبد من دون هللا فهمو ممع
من عبده ،إنهمم إنمما يعبمدون الشميطان وممن أممرهم بعبادتمه)) وأنـزل هللا{ :إن الـذين
سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون*ال يسمعون حسيسـها وهـم فـي مـا اشـتهت
أنفســهم خال ـدون*ال يح ـزنهم الفمممز األكبمممر وتتلقــاهم المالئكــة هــذا يــومكم الــذي كنــتم
توعدون} [األنبياء.19))]101-103 :
روى اب ــن أب ــي ح ــاتم ع ــن اب ــن عب ــاس ف ــي تفس ــير ه ــذه اآلي ــات( :ق ــال :ه ــم المالئك ــة
وعيسى ،ونحو ذلك مما ُيعبد من دون هللا عز وجل).20
واالقتران بين «عيسى» واسم هللا «السالم» له ضرورته في نهاية الزمان ،حين يجيء
ليقضي على الدجال الذي تتبعه الشياطين
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«القيوم» اسم «القيوم» معناه :القيام بالنفس ،فاهلل سبحانه وتعالى ال يفتقر في قيامه
كل من يجري عليه
الح ْمل من خصائص الخلق ،فأصبح ُّ
إلى غيره ،ولذلك كان َ
قائما بنفسه ،ومن هنا تظهر الحكمة من
ًا
الحمل
مفتقر إلى غيره في قيامه ،وليس ً
جعل المالئكة يحملون العرش؛ إثباتًا لحقيقة أنه مخلوق ..

19تفسير الطبري ( ،)97/17وابن كثير ( ،)132/4 ،200/3والسيرة النبوية البن هشام (.)205/2
20أخرجه الحاكم في المستدرك (.)3449
 21سيتم شرح هذه المسألة بشيء من التفصيل في الفصل الثاني من هذا الباب.
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أساسا في إثبات عبودية عيسى عليه الصالة والسالم  ..ابتداء من
وهذا المعنى يمثل ً
خلقه في بطن أمه؛ ألن القرآن قال في ذلك{ :فحملته فانتبذت به مكانا قصيا} [مريم:
ـدال مــن لف ـ (حملــت بــه) الــذي
]22؛ ألن لف ـ {فحملتــه} يغلــب عليــه جانــب عيســى بـ ً
يغلـب عليــه جانـب مـريم ،ويـأتي فــي ســياق هـذا المعنــى قـول هللا عــز وجـل{ :فأتــت بــه
قومها تحمله} [مريم.]27 :
كما ثبت هذا المعنى في رفع عيسى ،وعند نزوله في آخر الزمان ..

الدجال وفتنتـه(( :فبينمما همم كمذلك إذ بعمث هللا
قال صلى هللا عليه وسلم بعد أن ذكر
َ
المسمميح ابممن مممريم ،فينممزل عنممد المنممارة البيضمماء شممرقي دمشممق ،بممين مهممرودتين،

واضعا َّ
كفيه على أجنحة ملكين)).22

ممكنا بغير المالئكة !..
مع أن رفع عيسى ونزوله كان
ً
وحتــى عنــدما وصــف النبــي صــلى هللا عليــه وســلم عيســى عليــه الســالم وهــو يطــوف
أيت رجال آدم ،كأحسن مما
بالبيت في آخر الزمان قال(( :أراني الليلة عند الكعبة ،فر ُ
اء ممن اللممم ،قمد َر َجَلهما،25
اء من أ ُْدم 23الرجال ،له َل َّممة 24كأحسمن مما أنمت ر ٍ
أنت ر ٍ

متكئمما علممى َرجلممين ،أو علممى عواتممق رجلممين ،26يطممو
ماءً ،
فهممي َتقطُممر مم ً

بالبيممت،

فسألت :من هذا؟ فقيل :المسيح ابن مريم)).27

ـك،
بل حتى في كتاب «متى» ورد نفس المعنى:
(ألنه مكتوب :إن ُـه يوصـي مالئكت ُـه ب َ
ُ
فعلى أياديهم يحملونك؛ لكي ال تصدم بحجر رجلك) (متى.)4-4 :
ـحا فــي هــذا الــنص؛ ألنــه لــو كــان مج ــرد
والحقيقــة أن المعنــى المقصــود يظهــر واضـ ً

22أخرجه مسلم ( )2937من حديث النواس بن سمعان.
23األدمة :السمرة.
الل َّمة :شعر الرأس المجاوز شحمة األذن ،وهي د ُون ال ُج َّمة ،سُمِّيت بذلك ألنها ألَ َّمت بال َم ْن ِّكبَين.
ِّ 24
25الترجيل :تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه.
26العاتق :ما بين المنكب والعنق.
27أخرجه البخاري ( ،)6999 ،5902ومسلم ( )443من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما.
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وصــف حالــة مــن أح ـوال المســيح مــا اقتضــى األمــر أن يقــول( :مكتــوب) فكتابــة هــذه
الكلمة تدل على القصد من معنى الحمل !..
«البديع» واسم هللا «البديع» مرتبط بخلق عيسى من جهتين:
األولى :إثبا قدرة هللا المطلقة على الخلق بكل وجوهه وأشكاله ،كما سيأتي في الكَلم على الحكمة من خلق عيسى بَل
أب.

والثانية :نفي ما ادعاه المشركون من نسبة الولد هلل ،وذلك أن من أبدع الخلق من
العدم إلى الوجود غني عن كل ما سواه ،غير محتاج إلى م ِّع ٍ
ين.
ُ
وجميع المواضع التي ُذكر فيها اسم هللا «البديع» جاءت مرتبطة بتنزيهه سبحانه عن
الولد ..
ففي سورة البقرة{ :وقالوا اتخذ هللا ولدا سبحانه بل له ما في السماوات واألرض كل له
قانتون*بديع السماوات واألر

وإذا قضى أم ار فإنما يقول له كن فيكون} [البقرة:

.]117 ،116
وفي سورة األنعام{ :بديع السماوات واألر

أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة

وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم} [األنعام.]101 :
«العلي الكبير» إن اسم هللا «العلي الكبير» ينفي بمعناه بدعة ِّادعاء الولد هلل ،ولذلك
ولدا:
جاء األمر بإكبار هللا -في سورة اإلسراء بعد حمده -على أنه سبحانه لم يتخذ ً

{وقل الحمد هلل الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من
الذل وكبره تكبي ار} [اإلسراء.]111 :

فالعبادة والطاعة والتـذلل هلل تحقـق اإلحسـاس بأنـه األعلـى فـي نفـوس العبـاد ،كمـا هـو

العليـا فـي ذاتهـا نفسـها،
العليـا فـي نفوسـهم كمـا هـي ُ
األعلى بذاته ،وتصـير كلمتـه هـي ُ
~~28

وكذلك التكبير يراد بـه أن يكـون عنـد العبـد أكبـر مـن كـل شـيء ،وهـذا يبطـل قـول مـن
ـت
جعــل أكب ــر بمعنــى كبي ــر .وبه ـذا المعن ــى تثب ــت هلل صــفة العل ــو الــذاتي  ..كم ــا َي ْثُب ـ ُ
الشعور البشري الواجب تجاه الصفة.
لع ِّد ِّي بن حاتم يدعوه لإلسالم وهـو
ومن هنا كان قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َ
ِ
ِ
ه؟ .فهمل
لم يزل بعد نصرانيًّا(( :يا
عمدي مما ُيفمرك؟ُ .. .أيفمرك أن يقمال :ال إلمه إال ّ
ّ
تعلم ِم ْن إله إال هللا؟.

ِ
ِ
ه؟.28)).
عدي ،ما ُيفرك؟ُ .أيفرك أن يقال :هللا أكبر؟ .فهل من شيء أكبر من ّ
يا ّ
ـيص رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم عـدي بــن حــاتم -وهــو نصـراني -بهــذا
إن تخص َ
الكالم من ناحية ،وارتباط اسم هللا «الكبير» باسمه «العلي» من ناحية أخرى -يعني:

ـر عنــد النصــارى ،وهــذا الخلــل
أن اســم هللا «العلــي الكبيــر» يعــالج خلـ ًـال عقــديًّا خطيـ ًا
ناشــئ مــن اعتبــارهم أن «العلــي الكبيــر» بعيـ ٌـد عــن العبــاد ،متكبـ ٌـر علــيهم ،وأن اإليمــان
بنزول هللا وتجسده يحقق القرب من الناس !..

ومن هنا عالجت النصـوص الشـرعية هـذا الخلـل ،فأثبتـت اآليـات العلـو اإللهـي مقترًنـا

بصفة الرحمة واسم الرحمن{ :الرحمن على العرش استوى} [طه.]5 :

والعرش أوسع المخلوقات ..
والرحمة أوسع الصفات ..

فيكون االستواء على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات ..
ومن هنا كان قول هللا سبحانه{ :الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم

ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا رعنا وسمعت كمل شميء رحممة وعلمـا فـاغفر للـذين
تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم} [غافر.]7 :

ومن مجموع اآليات التي ورد فيها اسم هللا «العلي الكبير» يتبين المعنى األساسي

الذي ينتفي به ِّادعاء الولد ،وهذا المعنى هو اإليمان بالفرقان بين الخالق والمخلوق،

28أخرجه الترمذي ( ،)2953وأحمد ( ،)257/4كالهما من حديث عدي بن حاتم رضي هللا عنه.

~~29

حيث أثبتت كل مواضع القرآن التي ورد بها االسمين تفسير معنى الفرقان من خالل
عدة حقائق ..
األولى :افتقار الخلق لنعمه وآياته وقوله ووحيه سبحانه  ..كما في سورة الحج ولقمان
وسبأ وغافر ..
ففي سورة الحج{ :ذلك بأن هللا هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن
هللا هو العلي الكبير*ألم تر أن هللا أنزل من السماء ماء فتصبح األرض مخضرة
إن هللا لطيف خبير*له ما في السماوات وما في األرض وإن هللا لهو الغني
الحميد*ألم تر أن هللا سخر لكم ما في األرض والفلك تجري في البحر بأمره
ويمسك السماء أن تقع على األر

إال بإذنه إن هللا بالناس لرءوف رحيم} [الحج:

.]62-65
وفي سورة لقمان{ :ذلك بأن هللا هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن هللا
هو العلي الكبير*ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمت هللا ليريكم من آياته إن في
ذلك آليات لكل صبار شكور*وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا هللا مخلصين له الدين
فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بمياتنا إال كل ختار كفور} [لقمان:
.]30-32
وفي تفسير هذه اآليات يقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن رب العزة سبحانه:
إلي صاعد)).29
((خيري إلى العباد نازل ،وشرهم َّ

29أخرجه البيهقي في الشعب ( ،)4589والمناوي في فيض القدير ( ،)494/4وأبو نعيم في الحلية (،377/2
 ) 27/4وهو ليس من كالم النبي ،بل هو من أقوال وهب بن منبه أو مالك بن دينار من قراءتهما في بعض الكتب
اإللهية ،وكذا صرح هو.

~~30

وفي سورة سبأ{ :قل ادعوا الذين زعمتم من دون هللا ال يملكون مثقال ذرة في
السماوات وال في األرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير*وال تنفع
الشفاعة عنده إال لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق
وهو العلي الكبير*قل من يرزقكم من السماوات واألر

قل هللا وإنا أو إياكم لعلى

هدى أو في ضالل مبين} [سبأ.]22-24 :
يقــول اإلمــام ابــن كثيــر عنــد تفســير هــذه اآليــات( :بــيَّن تبــارك وتعــالى أنــه اإللــه الواحــد
األحـد الفـرد الصــمد ،الـذي ال نظيــر لـه وال شـريك ،بـل هــو المسـتقل بــاألمر وحـده مــن
غير مشارك وال منازع وال معارض ،فقال{ :قـل ادعـوا الـذين زعمـتم مـن دون هللا} أي:
مـ ــن اآللهـ ــة التـ ــي عبـ ــدت مـ ــن دونـ ــه{ ،ال يملكـ ــون مثقـ ــال ذرة فـ ــي السـ ــماوات وال فـ ــي
األرض) ،كمــا قــال تعــالى{ :والــذين يــدعون مــن دونــه مــا يملكــون مــن قطميــر} ،وقولــه
استقالال وال على سبيل الشركة
شيئا
ً
تعالى{ :وما لهم فيهما من شرك} أي :ال يملكون ً

{ومــا لــه مــنهم مــن ظهيــر} أي :ولــيس هلل مــن هــذه األنــداد مــن معـ ٍ
ـين يســتظهر بــه فــي
ُ
األمور ،بل الخلق كلهم فقراء إليه عبيـد لديـه ،قـال قتـادة فـي قولـه ع َّـز وج َّـل{ :ومـا لـه

مـنهم مـن ظهيــر} مـن عـون يعينــه بشـيء ،ثــم قـال تعـالى{ :وال تنفــع الشـفاعة عنــده إال
لمن أذن له} أي :لعظمته وجاللـه وكبريائـه ،ال يجتـرل أح ٌـد أن يشـفع عنـده تعـالى فـي
شيء ،إال بعد إذنه له في الشفاعة ،كما قال ع َّـز وج َّـل{ :مـن ذا الـذي يشـفع عنـده إال

بإذنــه} وقــال جـ َّـل وعــال{ :وكــم مــن ملــك فــي الســموات ال تغنــي شــفاعتهم شــيئا إال مــن
بعد أن يأذن هللا لمن يشاء ويرضى} ،وقال تعالى{ :وال يشـفعون إال لمـن ارتضـى وهـم
من خشيته مشفقون}؛ ولهذا ثبت في الصحيحين مـن غيـر وجـه عـن رسـول للا صـلى
للا عليه وسلم -وهو سيد ولد آدم ،وأكبر شفيع عند للا تعـالى -أنـه حـين يقـوم المقـام
ه أن
المحمود ليشفع في الخلق كلهم ،قال(( :فأسجد ّهلل تعالى َ ..فَي َد َعني مما شماء ّ
~~31

علي بمحامد ال أحصيها اآلن ،ثم يقال :يا محممد ،ارفمع رأسمك ،وقمل
يدعني ،ويفتح َّ
َ

طه ،واشفع تشفع)) .30وقوله تعالى{ :حتـى إذا فـزع عـن قلـوبهم قـالوا
سمع ،وسل ُتع َ
ُت َ
أيضا مقام رفيع في العظمة ،وهو أنه تعالى إذا تكلـم
ماذا قال ربكم قالوا الحق} ،وهذا ً

الغ ِّشـي ،قـال
بالوحي فسمع أهل السـموات كالمـه أرعـدوا مـن الهيبـة حتـى يلحقهـم مثـل َ

اب ــن مسـ ــعود{ :حتـ ــى إذا ف ــزع عـ ــن قلـ ــوبهم} أي زال الفـ ــزع عنه ــا ،وقـ ــال ابـ ــن عبـ ــاس

والضحاك والحسن وقتادة في قوله َّ
وجل{ :حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قـال
عز َّ
ِّ
بعضـا{ :مـاذا
ربكم قالوا الحق} يقولُ :جلي عن قلوبهم ،فـإذا كـان كـذلك سـأل بعضـهم ً

قال ربكم} فيخبر بذلك حملة العرش للذين يلونهم ،ثـم الـذين يلـونهم لمـن تحـتهم ،حتـى
ينتهي الخبر إلـى أهـل السـماء الـدنيا ،ولهـذا قـال تعـالى{ :قـالوا الحـق} أي :أخبـروا بمـا
قال من غير زيادة وال نقصان {وهو العلي الكبير}).
وفــي هــذه اآليــات تَ ُثبــت حقيقــة االرتبــاط ب ـين الفرقــان العقــدي والمنهجــي بصــفة العلــو،
واسم هللا العلي الكبيـر حيـث جـاء فـي اآليـة{ :وإنـا أو إيـاكم لعلـى هـدى أو فـي ضـالل

مبين}.
فاإليمان بأن هللا هو «العلي الكبير» كما أنه األساس العقدي للفرقان بين الخالق
والمخلوق ،فإنه األساس المنهجي للفرقان بين الهدى والضالل.
ُسئل الجنيد عن التوحيد فقال( :هو إفراد الحدوث عن القدم)َ ،فَبيَّن أنه ال بد للموحد
من التمييز بين القديم الخالق والمحدث المخلوق ،فال يختلط أحدهما باآلخر.
أما في سورة غافر{ :ذلكم بأنه إذا دعي هللا وحده كفرتم وإن يشرك بـه تؤمنـوا فـالحكم
هلل العلي الكبير*هو الذي يريكم آياته وينـزل لكـم مـن السـماء رزقـا ومـا يتـذكر إال مـن
30أخرجه البخاري ( ،)4712 ،3340ومسلم ( )501كالهما من حديث أبي هريرة رضي هللا عنه ،وأخرجه
البخاري ( ،)7510 ،6565 ،4476ومسلم ( )500 ،495كالهما من حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه.
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ينيب*فادعوا هللا مخلصين له الدين ولو كره الكافرون*رفيع الدرجات ذو العرش يلقي
الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التالق} [غافر.]12-15 :
ـير لهــذه اآليــات قــال رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم(( :إذا أراد هللا أن يممموحي
وتفسـ ًا

باألمر تكلم بالوحي ،أخذت السموات منه رجفة  -أو قال رعدة  -شديدة خو

أمر

هللا ،فإذا سمع بمذلك أهمل السمموات صمعقوا وخمروا هلل سمجدا ،فيكمون أول ممن يرفمع
رأسه جبرائيل ،فيكلمه هللا من وحيه بما أراد ،ثم يمر جبرائيل على المالئكة كلما مر
بسماء مال ئكتها .ماذا قال رعنما يما جبرائيمل؟ فيقمول جبرائيمل :قمال الحمق وهمو العلمي
الكبير ،قال :فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل ،فينتهي جبرائيل بالوحي حيمث أممره
هللا)).31
وعن قتادة( :فتَْف َر ُق المالئكة -أو تفزع -مخافة أن يكون شيء من أمر الساعة).
في هذا الحديث نـرى أثـر سـماع كـالم هللا علـى السـموات وأهلهـا وجبريـل والمالئكـة،
وهو ما يتناسب مع عظمة هللا وجالله ،خالًفا الدعاء نزول هللا وتجسـده -سـبحانه-

في مخلوق !..

واختصاص جبرائيل بالذكر فيمن يصاب بالفزع ويخر ويسجد ،ثم كونه أول مـن يرفـع
إثبات ألنه مخلوق هلل ،ذو َق ْد ٍر عنده ،ونفـي لفريـة
رأسه ليكلمه هللا من وحيه بما أرادٌ -
ٌ
األقنوم الثالث المزعوم عند النصارى.
وعندما ذكر هللا رفـع عيسـى كانـت صـيغة اإلسـناد فـي فعـل الرفـع إلـى هللا -سـبحانه-

إثباتًا لصفة «العلو» ..
قال عز وجل{ :إذ قال هللا يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي} [آل عمران.. ]55 :

31أخرجه البخاري ( )7043 ،4522 ،4424من حديث أبي هريرة رضي هللا عنه ،ومسلم ( )2229من حديث
ابن عباس رضي هللا عنهما.
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موضع آخر{ :بل رفعه هللا إليه وكان هللا عزي از حكيما} [النساء.. ]158 :
وفي
ٍ
وعلى ضوء تفسير اسم هللا «الكبير» وعالقته بعقيدة النصارى نناقش مسألة في غايـة

الخطورة؛ وهي مسألة «تواضع اإلله» !..

فعندما اعترض الناس على النصارى في قولهم بأن االبن كـأقنوم مـن األقـانيم الثالثـة،
وعــذب وم ــات  ..وهــو م ــا ال يتفــق م ــع مقــام األلوهي ــة فــي ال ــنفس
وص ــلب ُ
قــد تجســد ُ
اإلنسانية -حاولوا معالجة المسألة بنفـي األلوهيـة عـن المسـيح فـي هـذا الحـال ،وقـالوا:
إن هذه األشياء وقعت على الناسوت فقط دون الالهوت !..
واستدلوا بقول بولس في رسالة فيلبي( :وإذ ُوجد في الهيئة كإنسان َو َض َع نفسه وأطاع
حت ــى الم ــوت ،م ــوت الص ــليب) (ف ــي  )8 :2وه ــذا الق ــول م ــنهم يثب ــت االنفص ــال ب ــين
الالهوت والناسوت !..
فـ َّ
نافيــا هــذا الفهــم بقولــه( :وقــد أخطــأ الــبعض فــي
ـرد علــيهم مؤلــف الالهــوت النظــامي ً

تفسير قول بولس( :وضع نفسه) وقالوا :إن المسـيح أخلـى نفسـه مـن الالهـوت وصـار
إنسانا فقـط مـدة بقائـه فـي حـال االتضـاع .والصـحيح أن فيلبـي ( )8 :2تقـول :إن ابـن
ً

هللا صـار فـي حــال االتضـاع مـدة حياتــه علـى األرض؛ أي :أن تجسـده كــان مـن بــاب
االتضاع) ..
فــأراد أن ينفــي داللــة التعــذيب والخضــوع والصــلب علــى عــدم األلوهيــة  ..بــزعم أنهــا
كانت من باب التواضع !!..
وجدير به ..
أهل لذلك
ٌ
وهو األسوأ من سابقه  ..فإن التواضع من اإلنسان فقط؛ ألنه ٌ
أما اإلله ،فإن تواضعه ينفي اتصافه باأللوهيـة؛ ألنهـا مقتضـى العلـو والملـك والهيمنـة،
كما أنها مقتضى الربوبية والنعمة والرحمة ..
~~34

وإذا قيل :إن والدة المسيح من امـرأة ووضـعه تحـت النـاموس وصـلبه وآالمـه وموتـه ..
اتضاع ..
السفلى ..؟!
فما الذي يقال في نزوله إلى األرض ُّ
حسـب ذلـك مـن
وما الذي يقـال فـي غضـب هللا الـذي وقـع عليـه واحتملـه ..؟! وكيـف ُي َ
االتضاع ..؟!
أيضا «أوًال» إلى أقسام األرض السفلى) (أف :4
(وأما أنه صعد ،فما هو إال أنه نزل ً
.)9

وحس ــب ق ــانون إيم ــانهم( :أ ُْو ِّم ــن ب ــاهلل اآلب الض ــابط الك ــل ،خ ــالق الس ــماء واألرض،
ودفن ونزل إلى الجحيم !.. )..
وصلب ومات ُ
وبيسوع المسيح ابنه الوحيد ربناُ .. ،
ولشدة إحساسهم بالحرج  ..حـاولوا تخفيـف الكلمـة  ..فقـال مؤلـف الالهـوت النظـامي:
(األصح من قولنا« :نزل إلى الجحيم» أن نقـول :نـزل إلـى الهاويـة ،أو نـزل إلـى عـالم
األرواح) !..
ثم يقول( :والعبارة «نزل إلـى الجحـيم» ال توجـد أص ًـال فـي هـذا القـانون ،ولكنهـا زيـدت
عليه في نحو القرن الخامس).
ط بــين محاولــة تخفيفهــا وبــين محاولــة القــول بتحريفهــا  ..وال ُيفلــح الســاحر
فهــو متخــب ٌ
حيث أتى !..

باطل من حيث الصـفة ومـن حيـث الموضـوع
فقول النصارى بتواضع هللا أو االتضاع
ٌ

..

واسم هللا «الكبير» ينفي عن هللا صفة التواضع ،ويثبت الفرقان بـين هللا والعبـاد ،حتـى
~~35

وهم في أعلى مقامات الخلق ..
يقــول رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلمَ (( :جَّنتممان  ..مممن فضممة آنيتهممما وممما فيهممما،
وجنتان  ..من ذهك آنيتهما وما فيهما ،ومما بمين القموم وعمين أن ينظمروا إلمى رعهمم

تبارك وتعالى  ..إال رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن)).32
وقد أثبت هللا لذاته اسم «الكبير» واسم «المتكبر» ..
فهو سبحانه «الكبير» «المتكبر» بذاته وبصفاته وأفعاله ..
وانطالقــا مــن اســم هللا «العلــي الكبيـر»  ..ننتقــل إلــى مناقشــة قضــية الصــفات باعتبــار
أن هــذين االســمين كانــا أســاس إثبــات الصــفات فــي إطــار قضــية المســيح عيســى ابــن

مريم.

32أخرجه البخاري ( ،)7444 ،4878ومسلم ( )466كالهما من حديث عبد هللا بن قيس رضي هللا عنهما.
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الفصل الثاني
الصفات

أساسا في معنى أسماء هللا الحسنى  ..كان نفي الولد
وكما كان نفي الولد عن هللا ً
أساسا في معنى صفاته العلى سبحانه ..
عن هللا ً
أيضا ً
ولذلك يقول ابن تيمية( :وهللا -سبحانه وتعالى -قد نفى عن نفسه مماثلة المخلوقين،
فقال تعالى{ :قل هو هللا أحد* هللا الصمد* لم يلد ولم يولد* ولم يكن له كفوا أحد}،
فبين أنه لم يكن أحد كفوا له.
ـول َّ ِّ
عب قال( :نزلت سورة اإلخالص لمـا قـال المشـركو َن لرس ِّ
بن َك ٍ
ُبي ِّ
انسـب
َعن أ ِّ
َ
للاُ :
()33
ـمد هـو َّال ِّـذي
فأنزل َّ
َّك !..
تعالى{ :قل هو هللا* أحد هللا الصـمد}  ..و َّ
الص ُ
لنا رب َ
للاُ َ
َ
يلد ولم يولد َّ ..
ـيورث،
ـوت َّإال س ُ
لم ْ
ـيء يم ُ
ـيء ُيول ُـد َّإال س ُ
ـيموت ،ولـيس ش ٌ
ألن ُه ليس ش ٌ
و َّ
ـدل
للا ال
ُ
ـال :ل ْـم يك ْـن ل ُـه ش ٌ
ـبيه وال َع ٌ
يموت وال ُي َ
ور ُث { ..ولم يكن له كفوا أحـد} َق َ
إن َّ َ
ِّ
شيء).
كمثله
وليس
َ
ٌ
وقــول رســول هللا(( :قممل هممو هللا أحممد تعممدل ثلممث الق مرآن)) 34يجــب أن يكــون منطلقــا
أساسيًّا في فهم القرآن ،حيث ندرك به حقائق هامة وجوهرية في مواجهة ِّادعاء الولـد،

ظ ُّـن أنهـا مختلفـة
وذلك من خالل اسم هللا «الصمد» ،وفيه للسـلف أقـوال متعـددة ،قـد ُي َ
 ..وليس ــت ك ــذلك؛ ألن معانيه ــا تتض ــمن ك ــل حق ــائق المواجه ــة لك ــل مس ــائل تحري ــف

النصارى.

فم «الصمد»  ..الذي ال يدخله شيء  ..وال يتخلله شيء  ..وال يخرج منه شيء.
وفي ــه مواجه ــة لبدع ــة التجس ــد ،ونف ــي للتج ــزيء والت ــأليف ع ــن ذات ــه ،ومواجه ــة ِّادع ــاء
األقانيم التي يتجزء أو يتألف منها هللا  ..سبحانه وتعالى عن ذلك ..

33أخرجه أحمد في المسند ( )133/5والترمذي في سننه ( ،)3365 ،3364والحاكم في المستدرك (.)589/2
34أخرجه البخاري ( )7374 ،6643 ،5015 ،5013من حديث أبي سعيد الخدري ،ومسلم ()1925 ،1922
عن أبي الدرداء ،و( )1924عن أبي هريرة.
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وهذه الحقائق في صفات هللا تمثل في قضية عيسى ابـن مـريم أهميـة بالغـة؛ ذلـك ألن
كل ما له جوف يمكن أن يدخله أو يخرج منه شيء ،وأول ذلك الروح ..

ألن الذي أنشأ مشكلة «روح القدس» عند النصارى هو ُّ
الظن بأنه «الروح» التي تُنفخ
في البشر قبـل والدتـه ،وتخـرج منـه عنـد موتـه  ..وهـذا باطـل؛ ألن «روح القـدس» هـو
جبريل.

و«الصمد»  ..الذي ال جوف له هو الذي ال حشو له؛ أي :ليست له أحشاء ..

ط َعــم؛ أي :ال يأك ــل وال يشــرب ،وفي ــه مواجهــة االدع ــاء بــأن هللا يأك ــل
وهــو ال ــذي ال َي ْ
ويشرب ،ويتفق هذا المعنى مع القرآن في إثبات بشرية المسـيح؛ ألكلـه الطعـام  ..ألن
البشر الذين يأكلون ويشربون لهم جوف يدخل فيه الطعام ويخرج منه.

يقـول عـز وجــل فـي عيسـى وأمــه{ :مـا المسـيح ابــن مـريم إال رسـول قــد خلـت مـن قبلــه
الرس ــل* وأم ــه ص ــديقة كان ــا ي ــأكالن الطع ــام} [المائ ــدة ]75 :وق ــد ختم ــت اآلي ــة بقول ــه

تعــالى{ :انظــر كيــف نبــين لهــم اآليــات ثــم انظــر أنــى يؤفكــون} لمــا فــي االفتقــار إلــى
الطعام من الداللة القاطعة على بشرية عيسى وأمه.

وكــذلك ال ـوالدة  ..فالــذي لــه جــوف مثــل رحــم الم ـرأة التــي تلــد  ..وأن الولــد يكــون فــي

جوفها ..

ومن معاني «الصمد»  ..الذي ال تعتريه اآلفات ..
وفيه مواجهة لالدعاء بأنه ِّ
ط ِّع َن بالحربة في جنبه !..
وض ِّر َب و ُ
صل َب ُ
ُ
ومن معاني «الصمد»  ..األزلي بال ابتداء ..
وفيه مواجهة االدعاء بأن االبن كان مع األب منذ األزل !..

ومن معاني «الصمد»  ..األول بال عدد ..
وفيه مواجهة لقولهم ثالث ثالثة !..

ومن معاني «الصمد»  ..البـاقي بعـد خلقـه  ..فهـو الـدائم الحـي القيـوم ،الـذي ال زوال
له ،وهو الذي ال يبلى وال يفنى ..

وفيه مواجهة لالدعاء بموت اإلله !..

ومن معاني «الصمد»  ..الذي ليس فوقه أحد ..
~~38

وفيه مواجهة االدعاء بنزول هللا في األرض !..
ومن معاني «الصمد»  ..الذي ال يكافئه من خلقه أحد ..

فهـو المقصــود إليــه فــي الرغائـب ،والمســتغاث بــه عنــد المصـائب ،وهــو المســتغني عــن
ِّ
كل أحد ،الذي ال ُيوصف بصفته أحد ..
كل أحد ،المحتاج إليه ُّ
ومـ ــن معـ ــاني «الصـ ــمد»  ..الـ ــذي ال تدركـ ــه األبصـ ــار وال تحويـ ــه األفكـ ــار وال تبلغـ ــه
األقطار وكل شيء عنده بمقدار ..

وهو الذي َج َّل عن ُشَبه المصورين ..
فاسم هللا «الصمد» :إثبات الكمـال هلل  ..فهـو الس ِّـيد الـذي َك ُمـل فـي ُس ُـؤِّدده  ..الكامـل
في جميع صفاته وأفعاله ..
أما اسم هللا «األحد» ففيه نفي ِ
المْثل والشبيه ..
َّ

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسـلم(( :قال هللا تعالى :شتمني ابن آدم  ..وما ينبغي
له أن يشتمني ..

وكذبني  ..وما ينبغي له أن يكذبني ..

ولمدا  ..وأنما هللا األحمد الصممد  ..لمم ألمد ولمم أولمد
أما شتمه إياي  ..فقوله :إن لي ً
كفوا أحد ..
ولم يكن لي ً
وأمما تكذيبمه إيماي  ..فقولمه :لميس يعيمدني كمما بمدأني  ..ولميس أول الخلمق بممأهون

علي من إعادته)).35

ويفسر اإلمام ابن تيمية كيف يواجه معنى{ هللا أحد*هللا الصمد} التحريف النصراني

مواجهة كاملة فيقول( :الوالدة والتولد وكل ما يكون من هذه األلفاظ ال يكون إال من
عينا قائمة بنفسها فال بد لها من مادة تخرج منها ،وما
أصلين ،وما كان من المتولد ً

قائما بغيره فال بد له من محل يقوم به ..
كان َع َر ً
ضا ً

35أخرجه البخاري ( )4212عن ابن عباس )4690( ،عن أبي هريرة ،وأحمد ( )350 ،317/2عن أبي هريرة.
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فاألول :نفاه بقوله{ :هللا أحد} ،فإن األحد هو الذي ال كفؤ له وال نظير ،فيمتنع أن
تكون له صاحبة ،والتوالد إنما يكون بين شيئين ،قال تعالى{ :بديع السماوات واألرض
أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم} [األنعام:
.]101
فنفـى ســبحانه الولــد بامتنــاع ِّ
الزِّمـه عليــه ،فــإن انتفــاء الـالزم يــدل علــى انتفــاء الملــزوم،

وبأنه خالق كل شيء وكل ما سواه مخلوق له ،ليس فيه شيء مولود له.

والثممماني :نف ــاه بكون ــه س ــبحانه {هللا الصــمد} وه ــذا المتول ــد م ــن أص ــلين يك ــون بجـ ـزئين
بالمِّن ِّي الذي ينفصل مـن أبيـه
ينفصالن من األصلين ،كتولد الحيوان -من أبيه وأمهَ -
وأمه ،فهذا التولد يفتقر إلى أصل آخر ،وإلى أن يخرج منهما شيء ،وكـل ذلـك ممتنـع
ونظيرا ،وهو {صمد} ال
في حق هللا تعالى ،فإنه {أحد} فليس له كفؤ يكون له صاحبة
ً
يخ ــرج من ــه ش ــيء ،ف ــألن هللا أح ــد ص ــمد  ..يمتن ــع أن يك ــون وال ــدا ،ويمتن ــع أن يك ــون

مولودا بطريق األولى واألحرى).
ً
وكم ــا ك ــان ِّادع ــاء الول ــد نتيج ــة للخل ــل ف ــي تص ــور أس ــماء هللا الحس ــنى  ..ك ــان ه ــذا
االدعاء نتيجة للخلل في تصور صفات هللا سبحانه.
فمثال :فإذا كان هناك خلل فـي فهـم العالقـة بـين اسـم هللا «الـرحمن» واسـمه «القـدير»
ً
 ..فإن هذا الخلل يكـون حادثًـا فـي نفـس الوقـت فـي العالقـة بـين صـفة الرحمـة وصـفة
القدرة ..
فعنـدما زعـم النصـارى أن الصـلب كـان فـداء للبشـر َّ
وكفـارة لخطيئـة آدم  ..كـان الخلـل
ً
مـن ناحيــة اإليمــان بقــدرة هللا علـى تكفيــر هــذه الخطيئــة دون االضـطرار إلــى بــذل ابنـه
الوحيد بزعمهم !..

~~40

ألن البــذل هــو التضــحية بــالمحبوب ،أو بــاألمر المحبــب ،وفعــل هــذه التضــحية يكــون
اضط ار ار.. 36
ـببا لنـزول هللا -سـبحانه -إلـى األرض وص ِّ
ـلبه والبص ِّ
ـق فـي
فكيف تكون خطيئة آدم س ً
ضم ّممرِي
وجه ــه  ..وهللا يق ــول ف ــي الح ــديث القدس ــي(( :يممما عبمممادي ،إنكمممم لمممن تبلغممموا ُ

فتضروني  ..ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني  ..يا عبادي ،لو أن أولكم وآخمركم وهنسمكم
وجممنكم كممانوا علممى أفجممر قلممك رجممل واحممد مممنكم -ممما نق م

ذلممك مممن ملكممي شمميئا

.37))..
خلال في التصور الصحيح لصـفات هللا عـز وجـل،
وهكذا تصبح كل آثار ِّادعاء الولد ً
ليكون هذا االدعاء هو التناقض النهائي مع التصور الصحيح للصفات.
ومن أهم الصفات التي يتناقض معها ِّادعاء الولد  ..صفة العلو واسم هللا «العلي»
..
وذلك لقولهم بنزول هللا -سبحانه -إلى األرض !..
وكذلك صفة « ِ
الكَبر»  ..واسم هللا «الكبير» ..
وذلك لقولهم بوجوده في محل النطفة ،في ظلمات الرحم والمشيمة في بطن امرأة من
البشر ،الذين ال يشغلون
شيئا من األرض !..
جميعا ً
ً
شيئا في السماء ..
والتي ال تساوي ً
كما ال تساوي السموات واألرض شيئا بالنسبة للكرسي ..
36لمزيد من التفصيل في هذه القضية  ..راجع فصل الخطيئة والكفارة.
37أخرجه مسلم ( )6737من حديث أبي ذر رضي هللا عنه.
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قـال رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم(( :ممما السممموات السممبع فممي الكرسممي إال كحلقممة
بأر

فالة.. 38

وفضل العرش على الكرسي  ..كفضل تلك الفالة على تلك الحلقة)).39
وبــذلك تكــون صــفة «العلــو» واســم هللا «العلــي» ،وصــفة « ِّ
الكبــر» واســم هللا «الكبيــر»

هما أساس التقابل مع بدعة ِّادعاء الولد.

ولذلك يقول ابن تيمية( :والرسل صلوات هللا عليهم أخبروا بأن هللا فوق العالم بعبارات
متنوعة ..
تارة يقولون :هو العلي وهو األعلى  ..وتارة يقولون :هو فـي السـماء كقولـه{ :أم أمنـتم
من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا} [الملك.]17 :
وليس مرادهم بذلك أن هللا في جوف السموات أو أن هللا يحصره شيء من
المخلوقات ،بل كالم الرسل كله يصدق بعضه بعضا كما قال تعالى{ :سبحان ربك
رب العزة عما يصفون وسالم على المرسلين*والحمد هلل رب العالمين} [الصافات:
 ،]180-182وقد قال تعالى{ :هو األول واآلخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء
عليم} [الحديد.]3 :
وثبت في الصحيح عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن ينام ،اضطجع
على شقه األيمن ،ثم يقول(( :اللهم رب السموات ورب األر

ورب العرش العظيم،

رعنا ورب كل شيء ،فالق الحك والنوى ،ومنزل التوراة واإلنجيل والفرقان ،أعوذ بك

38الفالة :الصحراء.
39أخرجه ابن حبان في صحيحه ( ) 361عن أبي ذر رضي هللا عنه وصححه ،وله شاهد عن مجاهد ،أخرجه
سعيد بن منصور في التفسير بسند صحيح.
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من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته ،اللهم أنت األول فليس قبلك شيء ،وأنت
اآلخر فليس بعدك شيء ،وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ،وأنت الباطن فليس
ِ
اقض عنا الدين وأغننا من الفقر)).40
دونك شيء،
فأخبر أنه ال يكون شيء فوقه ،ولهذا قـال غيـر واحـد مـن أئمـة السـلف :إنـه ينـزل إلـى
السماء الدنيا وال يخلو العرش منـه ،فـال يصـير تحـت المخلوقـات وفـي جوفهـا قـط ،بـل
عاليا عليه.
العلو عليها صفة الزمة له ،حيث وجد مخلوق فال يكون الرب إال ً
وقـول الرسـل« :فــي السـماء» أي :فـي العلــو لـيس مـرادهم أنـه فـي جــوف األفـالك ،بــل
الســماء :العلــو ،وهــو إذا كــان فــوق العــرش فهــو العلــي األعلــى ،ولــيس هنــاك مخلــوق
ـور فـي شـيء مــن المخلوقـات ،وال هـو فــي جهـة محـدودة ،بــل
حتـى يكـون الـرب محصـ ًا
ـودا إال الخممالق والمخلمموي ،والخــالق بــائن عـن مخلوقاتــه عـ ٍ
ـال عليهــا ،فلــيس
لـيس موجـ ً

أصال ،سواء ُس ِّمي ذلك المخلوق جه ًة أو لم ُي َس َّم جهة ،ومن قال :إنـه
هو في مخلوق ً
َ
فــي جهــة تعلــو عليــه أو تحــيط بــه أو يحتــاج إليهــا بوجــه مــن الوجــوه فهــو مخطــئ ،بــل
أن مـا أثبتـه الرسـل هلل أ ِّ
طريق االعتصام َّ
ـت لـه ،ومـا نفتـه الرسـل عـن هللا ُن ِّفـي عنـه،
ُثب َ
َ
الحِّيـز ونحـو ذلـك
واأللفاظ التي لم تنطق الرسل فيهـا بنفـي وال إثبـات  ..كلفـ الجهـة و َ

صحيحا فقـد
نفيا وال إثباتًا إال بعد بيان المراد  ..فمن أراد بما أثبت معنى
 ..ال ُيطَلق ً
ً
ً
أصاب في المعنى).
فاإليم ــان بأس ــماء هللا وص ــفاته ه ــو ف ــي االبت ــداء معالج ــة لش ــعور اإلنس ــان ف ــي جمي ــع
أحواله باهلل عز وجل ..

40أخرجه مسلم ( )7064من حديث أبي هريرة.
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ع ــن ج ــابر ب ــن عب ــد هللا رض ــي هللا عنهمـ ــا ق ــال( :كن ــا إذا ص ــعدنا كبرن ــا ،وإذا نزلنـ ــا
سبحنا).41
ـذكر بــأن هللا
ـس اإلنســان ،فيــأتي التكبيــر مـ ًا
ـالعُلو نْفـ َ
فعنــد الصــعود  ..يصــيب الشــعور بـ ُ
أكبر ..

يها هلل عن النقائص والعيـوب  ..ومنهـا هـذا الحـال
وفي الهبوط  ..يأتي التسبيح  ..تنز ً
..
وفــي صــحيح مســلم أن رجـ ًـال جــاء إلــى رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم فســأله عــن
جارية له؟ قال :يا رسول هللا ،أفال أعتقهـا؟ قـال صـلى هللا عليـه وسـلم(( :إيتنمي بهما))
فأتاه بها ،فقال لها(( :أيمن هللا؟)) قالـت :فمي السمماء ،قـال(( :ممن أنما؟)) قالـت :أنـت
رسول هللا ،قال(( :اعتقها؛ فإنها مؤمنة)).42
إيمانا مطلًقا باهلل ..
فاعتبر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اإليمان بصفة العلو ً
ومن هنا يكون الخلل في اإليمان بهذه الصفة  ..هو نقيض اإليمان.
ولذلك فإن اسم هللا «العلي» وصفة «العلو» ،واسم هللا «الكبير» وصفة «الكبر» ..
هما محور التقابل بين التصور اإلسالمي للصفات ،والتحريف النصراني لها بادعاء
الولد ..
ولما كانت حقيقة العرش هي الجامعة لهاتين الصفتين  ..كان تفسير حقيقة العرش

هو المواجهة الكاملة مع بدعة ِّادعاء الولد ..

41أخرجه البخاري ( )2994 ،2993من حديث جابر رضي هللا عنه.
42
أخرجه مسلم ( ) 1227من حديث معاوية بن الحكم رضي هللا عنه ،وهو الرجل نفسه الذي سأل النبي صلى هللا
عليه وسلم في الحديث.
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وعلى هذا األساس نفهم السياقات القرآنية التي تناولت نفي بدعة ِّادعاء الولد من
خالل إثبات حقيقة العرش ..
ففي سورة األنبياء قال تعالى{ :لو كان فيهما آلهة إال هللا لفسدتا فسبحان هللا رب
العرش عما يصفون*ال يسأل عما يفعل وهم يسألون*أم اتخذوا من دونه آلهة قل
هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم ال يعلمون الحق فهم
معرضون*وما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليه أنه ال إله إال أنا
فاعبدون*وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون} [األنبياء.]22-26 :
وفي سورة المؤمنون يقول عز وجل{ :قل من رب السماوات السبع ورب العرش
العظيم*سيقولون هلل قل أفال تتقون*قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير وال
يجار عليه إن كنتم تعلمون*سيقولون هلل قل فأنى تسحرون*بل أتيناهم بالحق وإنهم
لكاذبون*ما اتخذ هللا من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعال
بعضهم على بعض سبحان هللا عما يصفون} [المؤمنون.]84-91 :
وفي سورة الزخرف قال سبحانه{ :قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين*سبحان
رب السماوات واألرض رب العرش عما يصفون} [الزخرف.]81-82 :
جاء في تفسير الجاللين{ :سبحان رب السماوات واألرض رب العرش} الكرسي {عمـا
يصفون} يقولون من الكذب بنسبة الولد إليه.
العلو و ِّ
الكَبر  ..وسورة
ومن هنا كان الجمع بين آية الكرسي التي تثبت هلل َّ
اإلخالص التي تنفي عن هللا الولد ..

وذلك من خالل ورود اسم هللا األعظم فيهما ..
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ففي آية الكرسي قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إن اسم هللا األعظم لفي
ثالث سور من القرآن :في سورة البقرة ،وآل عمران ،وطه)).43
وقد رجح العلماء أن موضعه بالبقرة في آية الكرسي{ :هللا ال إله إال هو الحي
القيوم} ..
وفي سورة اإلخالص سمع النبي صلى هللا عليه وسلم رجال يقول :اللهم إني أسألك
بأنك أنت هللا األحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ،فقال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم(( :لقد سأل هللا باسمه األعظم ،الذي إذا سئل به أعطى
وهذا دعي به أجاب)).44

43أخرجه الحاكم في المستدرك ( )1866 ،1861عن أبي أمامة.
44أخرجه أبو داود ( )985عن محجن األدرعي ،وأحمد ( )360/5عن عبد هللا بن بريدة عن أبيه.
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الفصل الثالث
األفعال

تمهيد :عيسى ابن مريم  ..وحكمة الفعل اإللهي

ومناقشة موضوع المسيح من خالل قضية األسماء والصفات واألفعال يقتضي تفسـير

حكمــة الفعــل اإللهــي فــي قضــية عيســى ابــن م ـريم؛ ألن جميــع أفعــال هللا دائ ـرة علــى

الحكمة.

وف ــي إثباته ــا يق ــول اب ــن الق ــيم( :مج ــرد الفع ـ ِّـل م ــن غي ــر قص ـ ٍـد وال حكم ـ ٍـة وال مص ـ ٍ
ـلحة
ُ
أصال -ال يكون متعلًقا للحمد؛ فال يحمد عليه حتـى لـو حصـلت بـه
يقصدها الفاعل ً -
مصــلحة مــن غيــر قصــد الفاعــل لحصــولها؛ بــل الــذي ي ِّ
قصــد الفعــل لمصــلحة وحكمــة
َ
وغاية محمودة وهو عاجز عن تنفيـذ مـراده أحـق بالحمـد مـن قـادر ال يفعـل لحكمـة وال
لمصلحة ،وال قصد اإلحسان  ..هذا هو المستقر في فطر الخلق).

فكل فعل من أفعال هللا  ..ناشئ عن الذات بمقتضى الصفات  ..له حكمة.

يقول ابن القيم( :الحكمة في أفعال هللا :هـي تفسـير العالقـة بـين هـذه األفعـال ،بحيـث
تجتمــع فــي كــل فعــل مــن أفعــال هللا حكمــة هللا التــي صــدر عنهــا هــذا الفعــل ،بمقتضــى
أسمائه وصفاته سبحانه وتعـالى ،فـال يخـرج أي فعـل مـن أفعـال هللا عـن الحـق والخيـر
والرحمة والعدل واإلحسان ،وهي األصول التي تصدر عنها جميـع األفعـال مـن خـالل

الحكمة).

وهللا منزه عن الخطأ في ذاته  ..وهو معنى اسم هللا «القدوس».

وهللا منزه عن الخطأ في أفعاله  ..وهو معنى اسم هللا «السالم».

ومن هنـا كانـت ليلـة القـدر -وهـي ليلـة تقمدير أفعمال هللا كـل عـام «التقـدير الحـولي»-
ليلة سالم ،كما قال سبحانه{ :إنا أنزلنـاه فـي ليلـة القـدر*وما أدراك مـا ليلـة القدر*ليلـة
القدر خير من ألـف شـهر*تنزل المالئكـة والـروح فيهـا بـإذن ربهـم مـن كـل أمـر*سمالم

هي حتى مطلع الفجر} [سورة القدر].

ومن هنا كان ارتباط حقيقة اسم هللا «السالم» :بـ
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 قضية عيسى ابن مريم ويحيى  ..باعتبارهما خارقتان كونيتان متوافقتـان..

 -وقضـ ــية عيسـ ــى ابـ ــن م ـ ـريم والـ ــدجال  ..باعتبارهمـ ــا خارقتـ ــان كونيتـ ــان

متقابلتان ..

أما من ناحية العالقة بين عيسى ابن مريم ويحيى فقد أثبتتها سـورة آل عمـران بصـور

كبيرة واضحة من خالل سياق آيات السورة التي أكدت:

 -أن رزق مـريم الثمــار فــي غيــر أوانهــا كــان مقدمــة لــرزق زكريــا الولــد فــي

غير أوانه ..

 -أن والدة يحيــى بهــذه الصــورة الخارقــة كــان مقدمــة لخلــق عيســى بــنفس

الصورة ..

قال هللا عز وجل{ :كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مـريم أنـى

لك هذا قالت هو من عنـد هللا إن هللا يـرزق مـن يشـاء بغيـر حسـاب*هنالك دعـا زكريـا

ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء*فنادته المآلئكة وهو قائم
يصلي في المحراب أن هللا يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة مـن هللا وسـيدا وحصـو ار ونبيـا

من الصالحين}.

إلى أن يصل السياق إلى عيسى ابن مريم{ :إذ قالـت المآلئكـة يـا مـريم إن هللا يبشـرك
بكلم ـ ــة من ـ ــه اس ـ ــمه المس ـ ــيح عيس ـ ــى اب ـ ــن مـ ـ ـريم وجيه ـ ــا ف ـ ــي ال ـ ــدنيا واآلخـ ـ ـرة وم ـ ــن

المقربين*ويكلم الناس في المهد وكهال ومن الصالحين}.

ولــذلك كــان عيســى ويحيــى يجتمعــان فــي حكمــة واحــدة وهــي :إثبــات قــدرة هللا المطلقــة

على الخلق ،وكان «السالم» بينهما باعتبارهما طرفان في حكمة واحدة ..

ألن «السالم» بين أطراف الحكمة الواحـدة  ..معنـاه نفـي الخطـأ فـي العالقـة بـين هـذه
األطراف وتحقيق الحكمة ..

فـ ـ«يحيــى» المولــود بخارقــة كونيــة مــن شــيخ كبيــر وأم عــاقر  ..والــذي اعتــرف اليهــود
بوالدته ونبوتـه  ..هـو الـدليل األول إلثبـات الخارقـة الكونيـة فـي والدة عيسـى مـن غيـر

أب ،وتبرئة مريم البتول ..
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وهو ما سماه القرآن  ..بالتصديق{ :ومصدقا بكلمة من هللا}.

روى قتادة أن الحسـن قـال( :إن يحيـى وعيسـى عليهمـا السـالم التقيـا فقـال لـه عيسـى:

اســتغفر لــي؛ أنــت خيــر منــي  ..فقــال لــه اآلخــر :أنــت خيــر منــي  ..فقــال لــه عيســى:
َّ
مت عل ــى نفســي  ..وسـ َّـل َم هللا علي ــك  ..فعــرف وهللا فض ــلهما)
أنــت خيــر من ــي  ..ســل ُ
َّ
مت على نفسي) يتأول قول هللا عز وجل{ :والسالم علي يوم ولدت
وقول عيسى( :سل ُ
ويــوم أمــوت ويــوم أبعــث حيــا} ،وقولــه( :سـَّـل َم هللا عليــك) يتــأول بــه قــول هللا عــز وجــل:
{وسالم عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا}.
هذا من ناحية العالقة بين خلق عيسى ويحيى ..

أما من ناحيـة خلـق عيسـى ابـن مـريم والـدجال باعتبارهمـا خارقتـان كونيتـان متقابلتـان،
فق ــد ج ــاء ال ــدليل عل ــى ه ــذا التقاب ــل مـ ــن االس ــم وه ــو كلم ــة «المس ــيح» ال ــذي يعنـ ــي

«المقابل» ..

فالمسيح عيسى هو المقابل للدجال ..

والمسيح الدجال هو المقابل لعيسى ..

ومعنى التقابل هو التضاد مع وجود قاسم مشترك بين طرفي التضاد ..
ومعنى التضاد بين عيسى والدجال هو الخير والشر ..

والقاسم المشترك بين عيسى والدجال هو الفتنة ..

وبذلك يكون معنى كلمة «المسيح» بالنسبة لعيسى هو فتنة الخير المقابلة لفتنـة الشـر

..

ويكون معنى كلمة «المسيح» بالنسبة للدجال هو فتنة الشر المقابلة لفتنة الخير ..

وتفســير معنــى الخيــر بالنســبة لعيســى ابــن م ـريم ومعنــى الشــر بالنســبة للــدجال يمثــل

أساسا جوهريًّا في فهم القضية ،وكذلك تفسير معنى الفتنة المشترك بينهما ..
ً
وبعد أن أثبتنا العالقة بين خلق عيسى وبين ليلة القدر مـن خـالل اسـم هللا «السـالم»

ومعنــاه :المنـزه عــن الخطــأ فــي أفعالــه  ..نثبــت فــي المقابــل العالقــة بــين الــدجال وليلــة
القــدر ،فقــد جمعهمــا رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم فــي حــديث واحــد ،حيــث قــال:

((خرجت إليكم وقد بينت لي ليلة القدر ومسميح الضماللة ،فكمان تالحمى بمين رجلمين
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بسدة المسجد فأتيتهما ألحجز بينهما فأنسيتها ،وسأشدوا لكم شدوا ،أما ليلة القدر

فالتمسموها فممي العشممر األواخممر وتمًمرا ،وأممما مسمميح الضمماللة فإنممه أعممور العممين أجلممى
الجبهة عريض النحر فيه َد َفا 45كأنه قطن بن عبد العزى)) ،قال :يا رسول هللا ،هل

يضرني شبهه؟ قال(( :ال ،أنت امر مسلم ،وهو امر كافر)).46

وأخـرج أحمـد وأبــو يعلـى وابــن مردويـه وأبــو نعـيم ،عــن ابـن عبــاس رضـي هللا عنهمــا

قــال( :أُســري ب ــالنبي صــلى هللا علي ــه وســلم إل ــى بيــت المق ــدس ،ثــم ج ــاء مــن ليلت ــه
فحــدثهم بمســيره ،وبعالمــة بيــت المقــدس وب ِِّّعيــرهم ... ،ورأى الــدجال فــي صــورته -
ر يــا عــين لــيس بر يــا منــام -وعيســى وموســى وإب ـراهيم علــيهم الســالم ،فســئل النبــي
صلى هللا عليه وسلم عن الدجال؟ فقـال(( :رأيتمه فيلمانيما 47أقممر هجمان ،48إحمدى
عينيه قائمة كأنها كوكك دري ،كأن شمعره أغصمان شمجرة  ..ورأيمت عيسمى عليمه
شابا أبيض جعد المرأس حديمد البصمر ممبطن الخلمق ))...
السالم ًّ

49

ولعلنـا نالحـ

سبق ذكر عيسى لموسى وإبراهيم ليكون ذكر عيسى بعد الدجال مباشرة.
ـدعيا لإللهيــة -ينــزل لــه المس ــيح
فالمســيح الــدجال -الــذي يظه ــر فــي آخــر الزمــان م ـ ً
عيســى ابــن م ـريم الــذي ادعيــت لــه اإللهيــة بالباطــل ،بــإذن هللا تبــارك وتعــالى ،فيقتــل

مسيح الضاللة ..
مسيح الهدى
َ
ُ
ولهذا لما حذرنا النبي صلى هللا عليه وسلم من المسيح الدجال قال(( :ما من نبي إال
وقممد أنممذر أمتممه المسمميح الممدجال ،حتممى نمموح أنممذر قومممه بممه)) وذكــر النبــي لــه ثالثــة

دالئل ظاهرة تظهر لكل مسلم تبين كذبه:

أحممدها :قولــه ((مكتمموب بممين عينيممه كممافر «ك

ر»)) يقــر ه كــل مــؤمن قــارل وغيــر

45
ض في ال َّ
شيء ،واآلخَر على سُرعة ،والمعنى :أنه عريض الرقبة.
الدال والفاء أصالن :أحدهما يد ُل على ع َِّر ٍ

46أخرجه أحمد في المسند ( )291/2من حديث أبي هريرة رضي هللا عنه.
َ 47ف ْي َل َمانيا :أي ضخ ًما ،وال َف ْي َلم من الرجال :العظيم ،وقيل :هو العظيم الرأس.
48أي :بين الحمرة والبياض.
49أخرجه أحمد ( ،)374/1وأبو يعلى ( ،)108/5والطبراني في الكبير ( )313/11جميعهم عن ابن عباس رضي
هللا عنهما.

~~50

قارل.50

أحمدا ممنكم لمن يمرى رعمه حتمى يمموت)) 51فب َّـين أن هللا ال
الثاني :قوله(( :واعلموا أن ً
ي ـراه أحـ ٌـد فــي الــدنيا بعينيــه ،وكــل بشــر فإنــه يــرى فــي الــدنيا بــالعين َ ..ف ُعلِّـ َـم أن هللا ال
يتحد ببشر.
الثالث :قوله(( :إنه أعور ،وأن رعكم ليس بأعور .52))..

يقـول اإلمـام ابـن تيميـة( :ودالئـل نفـي الربوبيــة عنـه كثيـرة ،لكـن لمـا كـان ِّادعـاء حلــول

ـذهبا ضــل بـه طوائـف كثيــرون مـن بنـي آدم «النصــارى
الالهـوت فـي البشــر واتخـاذه م ً
وغيـرهم» وكــان المســيح الــدجال يــأتي بخـوارق عظيمــة ،والنصــارى احتجـوا علــى إلهيــة
ـور ظــاهرة ،ال يحتــاج فيهــا إلــى
المســيح بمثــل ذلــك -ذكــر النبــي مــن عالمــات كذبــه أمـ ًا
ـر مــن النــاس بــل
بيــان مـوارد النـزاع التــي ضــل فيهــا خلــق كثيــر مــن اآلدميــين ،فــإن كثيـ ًا
أكثــرهم تدهشــهم الخ ـوارق حتــى يصــدقوا صــاحبها قبــل النظــر فــي إمكــان دع ـواه ،وإذا

صدقوه صدقوا النصارى في دعوى إلهية المسيح).

وألجل المعنى القدري في العالقة بين عيسى والدجال  ..كان الجمع بينهما في الر يـا
التــي رآهــا رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم ،حيــث قــال(( :أرانممي الليلممة عنممد الكعبممة،
اء
اء ممن أدم الرجمال ،لمه لممة كأحسمن مما أنمت ر ٍ
رجال آدم ،كأحسن مما أنمت ر ٍ
فرأيت ً
متكئما علمى رجلمين ،يطمو
من اللمم ،قد َّ
مماءً ،
رجلها ،فهمي تقطمر ً

بالبيمت ،فسمألت

مممن هممذا؟ .فقيممل لممي :المسمميح ابممن مممريم ،ثممم إذا أنمما برجممل جعممد قطم أعممور العممين
اليمنى كأنها عنبة طافية ،فسألت من هذا؟ .فقيل لي :المسيح الدجال)).53

ولكن العالقة بين الحكمة في أفعال هللا وقضية عيسى ابن مريم تقتضي تفسير هذه
التسا الت الهامة ..
50أخرجه مسلم ( )2933عن أنس.
51أخرجه النسائي ( ،)419/4والهيثمي في المجمع ( )348/7كالهما من حديث عبادة بن الصامت.
52أخرجه البخاري ( ،)7408 ،7131ومسلم ( )7548كالهما من حديث أنس رضي هللا عنه.
53أخرجه مسلم ( ) 2937من حديث النواس بن سمعان ،وقد سبق شرح مفردات هذا الحديث.
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أوًال :ما هي الحكمة من خلق عيسى من غير أب؟

ثانيا :ما هي الحكمة من التشبيه؟
ً
ثال ًثا :ما هي الحكمة من رفع عيسى؟

ابعا :ما هي الحكمة من نزول عيسى؟
رً
خامسا :ما هي الحكمة من اختصاص عيسى بالمساءلة يوم القيامة؟
ً

أساس عام ُيذكر قبل تفسـير الحكمـة فـي هـذه األفعـال اإللهيـة بصـورة تفصـيلية
وهناك
ٌ
..

طـا يجعلهـا حكمـة واحـدة
وهو أن الحكمة في جميع هذه األفعـال مرتبطـة ببعضـها ارتبا ً

!..

فعندما نفسر الحكمة من التشبيه  ..نجدها من أجل الرفع ..

وعندما نفسر الحكمة من الرفع  ..نجدها من أجل النزول ..

وعندما نفسر الحكمة من النزول  ..نجدها من أجل عالمات الساعة ..
أوال :الحكمة من خلق عيسى من غير أب

والحكمة من خلق عيسى من غير أب لها ُبعدان أساسيان:
 المشيئة -القدرة

فالمشيئة اإللهية المطلقة هي الحكمة الثابتة في اآليات التي َّ
بشر هللا فيها مريم بـوالدة

عيسى:

{قالت رب أنى يكون لـي ولـد ولـم يمسسـني بشـر قـال كـذلك هللا يخلمق مما يشماء} [آل

عمران.]47 :

ومع المشيئة تكون القدرة:

{إذا قضى أم ار فإنما يقول له كن فيكون} [آل عمران.]47 :

والمعالجة الحقيقية لوالدة عيسى عليه السالم ال تتم إال بإدراك الدالئل الكاملة لقضـية

القدرة اإللهية على الخلق ..

~~52

الجانب األول :التنوع «القسمة الرباعية»
فمن أهم دالئل القدرة اإللهية  ..التنوع في الخلق ،وفيه يقول ابن القيم( :فتأمل كيف دل اختالف الموجودات وثباتها،
واجتماعها فيما اجتمعت فيه ،وافتراقها فيما افترقت -على إله واحد  ..ودلت على صفات كماله ونعوت جالله سبحانه
وتعالى).

وللتنوع قاعدة عامة تعرف باسم «القسمة الرباعية» وهي التي أشار إليها ابن القيم
في تنوع الخلق وتنوع عملهم ،فيقول عن تنوع الخلق( :ولهذا خلق سبحانه النوع
اإلنساني أربعة أقسام:
أحدها :ال من ذكر وال أنثى ،وهو خلق أبيهم وأصلهم آدم.
والثاني :من ذكر بال أنثى ،كخلق أمهم حواء من ضلع من أضالع آدم ،من
غير أن تحمل بها أنثى ،ويشتمل عليها بطن.
والثالث :خلقه من أنثى بال ذكر ،كخلق المسيح عيسى ابن مريم.
والرابع :خلق سائر النوع اإلنساني من ذكر وأنثى.
وكل هذا ليدل على كمال قدرته ،ونفـوذ مشـيئته ،وكمـال حكمتـه ،وأن األمـر لـيس كمـا
يظنــه أعــدا ه الجاحــدون لــه والكــافرون بــه؛ مــن أن ذلــك أمــر طبيعــي لــم يــزل هكــذا وال
يزال ،وأنه ليس للنوع أب وال أم ،وأنه ليس إال أرحام تـدفع وأرض تبلـع ،وطبيعـة تفعـل
ويشــاهد ،ولــم يعلــم ه ـؤالء الجهــال الضــالل أن الطبيعــة قــوة وصــفة فقي ـرة إلــى
مــا ُيــرى ُ
محلها ،محتاجة إلى فاعل لها ،وأنها من أدل الدالئل على وجود أمره بطبعها وخلقها،

وأودعهـا األجسـام وجعـل فيهــا هـذه األسـرار العجيبـة ،فالطبيعــة مخلـوق مـن مخلوقاتــه،
ومملــوك مــن مماليكــه وعبيــده ،مســخرة ألمـره تعــالى ،منقــادة لمشــيئته ،ودالئــل الصــنعة
وأمارات الخلق والحدوث وشواهد الفقر والحاجة شاهدة عليها بأنهـا مخلوقـة مصـنوعة،
فضال عن إسناد الكائنات إليها).
ال تخلق وال تفعل وال تتصرف في ذاتها ونفسها،
ً
~~53

وقــد أوضـ حت ســورة النســاء معنــى القســمة الرباعيــة وعالقتــة بخلــق عيســى ابــن م ـريم،
ـر
ـاال كثي ًا
فكان الموضوع األساسي لها هو تحديد المقتضيات الشرعية لخلق النـاس رج ً

ونساء ..
ً

حيث أوضحت أول آية فيها ثالثة أنواع من الخلق البشري ..
{يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة}  ..آدم  ..الـذي ُخلـق مـن غيـر

أب وأم ..

{وخلق منها زوجها}  ..حواء  ..التي ُخلقت ألب من غير أم ..
{وبــث منهم ــا رج ــاال كثيـ ـ ار ونس ــاء واتق ـوا هللا ال ــذي تس ــاءلون ب ــه واألرح ــام إن هللا ك ــان
عليكم رقيبا} [النساء .. ]1 :جميع البشر  ..المخلوقين من أب وأم ..
ليبقى عيسى المخلوق من أم من غير أب !!..
ـر
فتمتــد الســورة كلهــا بعــد ذلــك لتحديــد المقتضــيات الشــرعية لخلــق النــاس رجــال كثيـ ًا

ـاء ،فتعــالج قضــايا الــزواج واليتــامى والمواريــث والطــالق والمحرمــات فــي الــزواج،
ونسـ ً
وبصورة أساسية أحكام المواريث التي تدور السورة كلها حولها.
والــدليل المباشــر علــى هــذا التفســير هــو تــأخير حكــم مــن أحكــام المواريــث «الكاللــة»،
وهو حالة أن يموت رجل ليس له ولد ،ثم ارتباط ذكـر الحكـم بـذكر عيسـى ابـن مـريم،
ـيال علــى ارتبــاط موضــوع الســورة
ومــن هنــا جــاءت النهايــة -كمــا جــاءت البدايــة -دلـ ً
بقضـ ــية عيسـ ــى ابـ ــن م ـ ـريم{ :لـ ــن يسـ ــتنكف المسـ ــيح أن يكـ ــون عبـ ــدا هلل وال المالئكـ ــة
المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا} [النساء.]172 :
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إلى قوله تعالى{ :يستفتونك قل هللا يفتـيكم فـي الكاللـة إن امـر هلـك لـيس لـه ولـد ولـه
أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولـد فـإن كانتـا اثنتـين فلهمـا الثلثـان
مما ترك وإن كانوا إخوة رجاال ونساء فللذكر مثل ح األنثيين يبين هللا لكم أن تضلوا
وهللا بكل شيء عليم} [النساء.]176 :
وحقيقـة التنــوع -كــدليل علـى القــدرة اإللهيــة -يمثـل ُبعـ ًـدا مــن أبعـاد القــدرة؛ ألن القســمة
الرباعية قائمة على التنوع البشري من ذكر وأنثى ،وأن هـذا التنـوع هـو أسـاس السـلوك

البشـري مـن ناحيـة الخيـر والشـر بــدليل قـول هللا عـز وجـل{ :والليـل إذا يغشــى*والنهار
إذا تجلى*وما خلق الذكر واألنثى*إن سمعيكم لشمتى*فأمـا مـن أعطـى واتقى*وصـدق
بالحسنى*فسنيس ـ ـ ـره لليسـ ـ ــرى*وأما مـ ـ ــن بخـ ـ ــل واسـ ـ ــتغنى*وكذب بالحسنى*فسنيس ـ ـ ـره
للعسرى} [الليل.]1-10 :
فهي قاعدة كونية عامة في النوع اإلنساني وفي السلوك اإلنساني ..
 فمن ناحية النوع اإلنساني يقول هللا عـز وجـل{ :هلل ملـك السـماوات واألرضيخلــق مــا يشــاء يهــب لمــن يشــاء إناثمما ويهــب لمــن يشــاء الممذكور*أو يممزوجهم
ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير} [الشورى.]49-50 :
 ومن ناحية السلوك اإلنساني تظهر هذه القسمة في عدة جوانب ..ففــي جانــب «اإلخــالص ،والمتابعــة» يقــول ابــن القــيم فــي مــدارج الســالكين( :والنــاس
منقسمون بحسب هذين األصلين أربعة أقسام:
أحدهما :أهل اإلخالص للمعبود والمتابعة لألنبياء.
والثاني :من ال إخالص له وال متابعة.
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والثالث :من هو مخلص في عمله ،لكنه على غير متابعة.
والرابع :من أعماله على متابعة األمر ،بغير إخالص هلل).
وفي جانب «العلم ،والعمل» يأتي قول هللا عـز وجـل{ :واذكـر عبادنـا إبـراهيم وإسـحاق
ويعقوب أولي األيدي واألبصار} [ص ]45 :فقسمت اآلية الناس إلى أربعة أقسام:
القسم األول :األيدي :القوة في تنفيذ الحق ،واألبصـار :البصـائر فـي الـدين ،واألنبيـاء
الخلق.
هم أشرف األقسام في َ
والقسم الثاني :عكس هؤالء؛ من ال بصـيرة لـه فـي الـدين ،وال قـدرة علـى تنفيـذ الحـق،
الخلق.
وهم أكثر َ
والقسم الثالث :من له بصيرة بالحق ومعرفة به؛ لكنه ضعيف ،ال قوة لـه علـى تنفيـذه
والدعوة إليه ،وهذا حال المؤمن الضعيف.
والقسم الرابع :من أعماله على متابعة األمر بغير إخالص هلل.
وفــي جانــب «العبمممادة ،واالسمممتعانة» يقــول اإلمــام ابــن القــيم( :وســر الخلــق واألمــر،
والكتــب والش ـرائع ،والث ـواب والعقــاب -انتهــى إلــى هــاتين الكلمتــين{ :إيــاك نعبــد وإيــاك
نستعين} [الفاتحة.)]5 :
إلــى أن يقــول رحمــه هللا( :فالنــاس فــي هــذين األصــلين «العبممادة واالسممتعانة» أربعــة
أقسام:
 -أجلها وأفضلها :أهل العبادة واالستعانة باهلل عليها.
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ِّ
المعرضــون عــن عبادتــه واالســتعانة بــه،
 ومقابــل ه ـؤالء القسممم الثمماني :وهــمفال عبادة وال استعانة.
 وأما القسم الثالث :فهو من له نوع عبادة بال استعانة .. وأمــا القسمممم الرابممع :فهــو مــن توكــل علــى هللا ،واســتعان بــه علــى حظوظــهوشهواته وأغراضه وطلبها منه وأنزلها به؛ فقضيت له ،سواء كانت أمو ًاال أو رياسة أو

ٍ
ٍ
وتأثير وقوة وتمكـين ،ولكـن ال عاقبـة لـه ،فإنهـا
كشف
جاها عند الخلق أو أحو ًاال؛ من
ً

من جنس الملك الظاهر).

وهناك جوانب أخرى ال يتسع المقام لذكرها.
الجانب الثاني :المقدمات «يحيى وعيسى»

ومن دالئل القدرة اإللهية  ..المقدمات التي تدل عليها ..
ومعينا للنـاس علـى
فقد جعل هللا -بمقتضى رحمته -خلق يحيى مقدمة لخلق عيسى،
ً

فهم حقيقة اإلعجاز في خلق عيسى من غير أب ،فكانـت آيـة خلـق يحيـى مـن جـنس
آية خلق عيسى ،وهي إظهار قدرة هللا على خلق ما يشاء.
وكان التجانس في خلق يحيى وعيسى هو أساس معنى ُب ْشرى يحيى بعيسى ..
الب ْشــرى و َّ
المبشــر بهــا قاعــدة قدريــة ثابتــة ،جــاء فيهــا قــول هللا ســبحانه:
والتجــانس بــين ُ

{وهــو الــذي يرســل الريــاح بشـ ار بــين يــدي رحمتــه} [األعـراف ،]57 :فلمــا كانــت الريــاح

َّ
المبشـر بـه ،األمـر الـذي
الب ْشـرى مـن جـنس
ُب ْشرى بـين يـدي المطـر دل ذلـك علـى أن ُ
انطبق على ُب ْشرى يحيى بعيسى ،باعتبار أن عيسى كان بكلمـة هللا التـي ولـد بهـا مـن

غيــر أب  ..وأن والدة يحيــى تقــارب والدة عيســى ومــن جنســها ،مــن حيــث عــدم وجــود
صالحية السـبب فـي الـوالدة بالنسـبة ليحيـى ،كمـا قـال زكريـا{ :قـال رب أنـى يكـون لـي

غــالم وقــد بلغنــي الكبــر وام أرتــي عــاقر} [آل عمـران ،]37 :وعــدم وجــود الســبب أصـ ًـال
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بالنسبة لعيسى !..

للب ْشرى بعيسى{ :أن هللا يبشـرك بيحيـى
والدليل على هذا الفهم  ..هو الصيغة القرآنية ُ
مصدقا بكلمة من هللا وسيدا وحصو ار ونبيا من الصالحين} [آل عمران ،]39 :فجاءت

الب ْشرى بوالدة يحيى ،بصفته مصدًقا بـ(كلمة من هللا) عيسى ،وكان هذا التصديق هـو
ُ
الب ْشرى التي بشر هللا بها زكريا بوالدته.
أول صفات يحيى في خبر ُ
ومعنى ُب ْشرى يحيى بعيسى هو نفسه معنـى ُب ْشـرى عيسـى برسـول هللا صـلى هللا عليـه

وسلم{ :وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إنـي رسـول هللا إلـيكم مصـدقا لمـا بـين
يدي من التوراة ومبش ار برسول يأتي مـن بعـدي اسـمه أحمـد فلمـا جـاءهم بالبينـات قـالوا

هذا سحر مبين} [الصف.]6 :

وكمــا كــان لخلــق عيســى مقــدمات تــدل عليــه  ..كــان خلــق عيســى نفســه مقدمــة لقــدر

إلهي أكبر ،وهو الساعة.
الجانب الثالث :عيسى والساعة

آني ــا م ــن خ ــالل معن ــى اإلرادة والمش ــيئة
ط ــا قر ًّ
والحقيق ــة أن ب ــين عيس ــى والس ــاعة ارتبا ً
والقـدرة اإللهيــة المطلقــة ،حيـث لــم ُيــذكر فـي القـرآن تعبيــر {كـن فيكــون} إال فــي ثمانيــة

مواضع ،أربعة متعلقة بعيسى ابن مريم ،وأربعة متعلقة بقيام الساعة.54

ـيال
ـيال علـى السـاعة ،ودل ً
ـيال علـى قـدرة هللا فـي الخلـق ،ودل ً
ولذلك كـان خلـق عيسـى دل ً
علــى الص ـراط (هــامش إحالــة إلــى موقــع عيســى والص ـراط) حيــث اجتمعــت كــل هــذه
الدالئل في قول هللا في سورة الزخرف{ :وإنه لعلم للساعة فال تمتـرن بهـا واتبعـون هـذا
صـراط مسـتقيم*وال يصــدنكم الشـيطان إنـه لكــم عـدو مبـين*ولمــا جـاء عيسـى بالبينــات
قال قد جئتكم بالحكمة وألبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا هللا وأطيعون*إن هللا
هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم} [الزخرف.]60-64 :

54تراجع هذه السياقات بالتفصيل في «نزول عيسى ضرورة قدرية».
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ثانيا :الحكمة من التشبيه
ً
ودليــل حــدوث التشــبيه هــو قــول هللا عــز وجــل{ :وقــولهم إنــا قتلنــا المســيح عيســى ابــن
مريم رسول هللا وما قتلوه وما صـلبوه ولكمن شمبه لهمم وإن الـذين اختلفـوا فيـه لفـي شـك
منه ما لهم به من علم إال اتباع الظن وما قتلوه يقينا} [النساء.]157 :

أما الحكمة من التشبيه فهي متعلقة بأفعال هللا التـي يكـون بهـا اإلهـالك  ..ومنهـا ُس َّـنة

االس ــتدراج ،ودليله ــا قول ــه س ــبحانه { :وال ــذين ك ــذبوا بمياتن ــا سنس ــتدرجهم م ــن حي ــث ال

يعلمون} [األعراف.]182 :

وسمَّمنة االسممتدراج :هــي الفعــل الــذي يقــع مــن العبــد؛ ليقــع بــه العــذاب المســتحق ،وهــي
ُ
داخلـ ــة ضـ ــمن السـ ــنن األصـ ــلية لإلهـ ــالكُ :سـ ـ َّـنة اإلنـ ــذار ُ ..سـ ـ َّـنة اإلمهـ ــال ُ ..سـ ـ َّـنة
االسـ ــتدراج ُ ..سـ ـ َّـنة االسـ ــتحقاق ُ ..سـ ـ َّـنة الكشـ ــف ُ ..سـ ـ َّـنة الميعـ ــاد ُ ..سـ ـ َّـنة اإلهـ ــالك
الفعلي.

ِّ
ـق كلمـة الهـالك بـإنزال األمـر
ويفصل ابن القـيم طريقـة اسـتحقاق الهـالك فيقـول( :وتَ ِّح ُّ
والنهي ،ثم إظهار قدر اتباعهم هوى أنفسهم ،ثـم قيـام الحجـة علـيهم بالعـدل ،ثـم يكـون
العقاب بمثلهم).55

(َفعادةُ الرب تعالى -المعلومة في خلقه -أنه حينمـا يتحـتم هـالك قـو ٍم بمعاصـيهم فإنـه
ـببا آخــر يتحــتم معــه الهــالك ،أال تــرىَّ :
أن ثمــود لــم يهلكهــم بكفــرهم الســابق
ُيحـ ُ
ـدث سـ ً
حتــى أ ارهــم اآليــات المتتابعــات ،واســتحكم بغــيهم وعنــادهم ،فحينئـذ أُهلك ـوا ،وكــذلك قــوم
ل ــوط لم ــا أراد إهالكه ــم أرس ــل المالئك ــة إل ــى ل ــوط ف ــي ص ــورة األض ــياف ،فقص ــدوهم

بالفاحشة.

ب*يـا وعـدو ًانا ،بحيـث يأخـذهم علـى
وكذلك سائر األمم ،إن أراد هللا هالكها أحدث لهـم ً
وخصوصا ،فيعصيه العبد وهـو يحلُـم ،وال يعاجلـه،
عموما
أثره ،وهذه عادته مع عباده
ً
ً
حتــى إذا أراد أخــذه  ..قــيض لــه عمـ ًـال يأخ ــذه بعقوبتــه ،مضــاًفا إلــى أعمالــه األول ــى،

55مدارج السالكين (.)167/1
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فيظن الظان أن أخذه كان بذلك العمل وحده ،وليس كذلك ،بل حق عليه القول بذلك،
وكــان قبــل ذلــك لــم َي ِّحــق القــول بأعمالــه األولــى ،حيــث عمــل مــا يقتضــي ثبــوت الحــق
عليـه ،ولكــن لــم يحكـم بــه أحكــم الحــاكمين ،ولـم يمـ ِّ
ـض الحكــم ،فــإذا عمـل بعــد ذلــك مــا
يقــرر غض ــب الــرب أمض ــى حكمــه وأنف ــذه ،ق ــال تعــالى{ :فلم ــا آســفونا انتقمن ــا م ــنهم}

[الزخــرف ]55 :وقــد كــانوا قبــل ذلــك أغضــبوه بمعصــية رســوله ،ولكــن لــم يكــن غضــبه
ســبحانه قــد اســتقر واســتحكم علــيهم ،إذ كــان بصــدد أن يــزول بإيمــانهم ،فلمــا أيــس مــن

إيمانهم تقرر الغضـب واسـتحكم  ..فحلـت العقوبـة ،فهـذا الموضـوع مـن أسـرار القـرآن،
ومن أسرار التقدير اإللهي).

ومــن هنــا كــان حــدث التشــبيه هــو الســبب الــذي قــدره هللا لوقــوع الغضــب علــى اليهــود،

فكـان ادعــا هم قتــل المســيح لــه نفــس داللــة المحاولــة الفعليــة التــي وقعــت علــى المشــبه

به ،والتـي اسـتحق اليهـود بهـا الغضـب ،ولـذلك جـاء هـذا االدعـاء ضـمن أكبـر الـذنوب
المحسوبة عليهم أمام هللا سبحانه وتعالى؛ ألن هذا القول -بعـد المحاولـة الفعليـة التـي

وقع ــت عل ــى المش ــبه -دلي ــل عل ــى القص ــد الت ــام م ــن المحاول ــة ،واإلصـ ـرار عل ــى ه ــذا
ـببا
القصد ،ودليل ذلك من كالم ابن القيم قوله( :فـإذا أ ارد إهالكهـم وال بـد  ..أحـدث س ً

آخــر يتحــتم معــه الهــالك) ،وكــان دليلهــا العــام فــي القـرآن هــو قــول هللا{ :وإذا أردنــا أن

نهلــك قريــة أمرنــا مترفيهــا ففســقوا فيهــا فحــق عليهــا القــول فــدمرناها تــدميرا} [اإلس ـراء:

.]16

قـال اإلمـام البغـوي فـي تفسـير قولـه تعـالى{ :ومكـروا ومكـر هللا وهللا خيـر المــاكرين*إذ
ق ــال هللا ي ــا عيس ــى إن ــي متوفي ــك ورافع ــك إل ــي} [آل عمـ ـران( :]55-54 :المك ــر م ــن
المخلوقين :الخبث والخديعة والحيلة ،والمكر من هللا :اسـتدراج العبـد ،وأخـذه بغتـة مـن

حي ــث ال يعل ــم ،كم ــا ق ــال س ــبحانه{ :سنس ــتدرجهم م ــن حي ــث ال يعلم ــون} [األعـ ـراف:
فس ِّـمي الجـزاء باسـم
 ،]182وقال الزجاج :مكر هللا عز وجـل :مجـازاتهم علـى مكـرهمُ ،
االبتداء ألنه في مقابلته ،كقوله تعالى{ :هللا يسـتهزل بهـم} [البقـرة ،]15 :وقولـه{ :وهـو
خادعهم} [النسـاء ،]142 :ومكمر هللا تعمالى خاصمة بهمم فمي همذه اآليمة ،وهمو إلقما ه

الشمممبه علمممى صممماحبهم (ه ــامش نحي ــل في ــه إل ــى اله ــامش الخ ــاص بتحقي ــق رواي ــات
َ
~~60

الشبيه).

صـلب
يقول اإلمام ابن تيمية رحمه هللا( :ليس عند النصارى واليهود علم بـأن المسـيح ُ

كمــا قــال تعــالى{ :وإن الــذين اختلف ـوا فيــه لفــي شــك منــه مــا لهــم بــه مــن علــم إال اتبــاع

الظــن ومــا قتلــوه يقينــا} [النســاء ،]157 :وأضــاف الخبــر عــن قتلــه إلــى اليهــود بقولــه:

{وقــولهم إنــا قتلنــا المســيح عيســى ابــن م ـريم رســول هللا} [النســاء ،]157 :فــإنهم بهــذا
الكالم يستحقون العقوبـة؛ إذ كـانوا يعتقـدون جـواز قتـل المسـيح ،وممن َج َّموز قتلمه فهمو
كمن قتلهَ ،ف ُهم في هذا القول كاذبون وهم آثمون.
فخر  ..لم يحصل لهم الفخر؛ ألنهم لم يقتلوه  ،!..وحصل الوزر
وإذا قالوه ًا
الستحاللهم ذلك وسعيهم فيه ،وقد قال النبي صلى هللا عليه وسلم(( :إذا التقى

المسلمان بسيفيهما  ..فالقاتل والمقتول في النار)) قالوا :يا رسول للا ،هذا القاتل،

حريصا على قتل صاحبه))
فما بال المقتول ..؟! قال(( :إنه كان
ً
على القتل كالقتل نفسه.
ص ِّـلب  ..ال يقـدح فــي إيمانـه إذا كــان لـم يحـرف مــا جـاء بــه
وظ ُّـن مـن ظـ َّـن مـنهم أنــه ُ
المســيح ،57بــل هــو مقــر بأنــه عبــد للا ورســوله ،وكلمتــه ألقاهــا إلــى م ـريم وروح منــه،
صــلِّب ال يقــدح فــي إيمانــه؛ فــإن هــذا اعتقــاد موتــه علــى وجــه
فاعتقــاده بعــد هــذا أنــه ُ
ـتال لـه ،وَقْت ُـل النبـي ال يقـدح فـي نبوتـه ،وقـد قتـل بنـو
معين ،وغاية الصلب أن يكـون ق ً
ـر مــن األنبيــاء ،قــال تعــالى{ :وكــأين مــن نبــي قاتــل معــه ربيــون كثيــر} [آل
إسـرائيل كثيـ ًا
56

فجعل الحرص

عمران ،]146 :وقال تعالى{ :وما محمد إال رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات
أو قتل انقلبتم على أعقابكم} [آل عمران.)]144 :

سبب أحدثه هللا لليهود؛ ليستحقوا به الغضب والعقوبة ..
هذه هي قضية التشبيه ٌ ..
وكما ترك هللا ثمود يذبحون الناقة  ..ترك اليهود يرتكبون محاولة قتل عيسى ..
َّ
لكنه سبحانه وتعالى َّ
قدر أال يترك المسيح لليهود ..

56أخرجه البخاري ( ،)6672 ،6481 ،31ومسلم ( )2888كالهما من حديث األحنف بن قيس.
 57كالم اإلمام هاهنا على من عاصر قضية الصلب واشتبهت عليه ،أما بعد نزول القرآن ونفيه لعملية الصلب فال
يجوز هذا االعتقاد.
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فكان ال بد من التشبيه ..

كان ال بد من أن يأتي إنسان آخر في صورة المسيح ،ويقتله اليهـود فع ًـال؛ فيسـتحقون
الغضب والعقوبة.
محكومــا علــيهم عنــد هللا أنهــم قتلــوه فــي حكــم هللا الشــرعي؛ لقــولهم{ :إنــا قتلنــا
فأصــبح
ً
المسيح عيسى ابن مريم} [النساء.]157 :

والحكمــة مــن التشــبيه جــاءت جامعــة للحكمــة مــن عقوبــة اليهــود ونجــاة عيســى ،وهمــا

أمــران متقــابالن؛ ألن عقوبــة اليهــود ال تكــون إال بقتــل عيســى ،ونجــاة عيســى ال تكــون
إال بقتل الشبيه ،فجمع هللا بحكمته وقدرته بين األمرين بالتشبيه.

وفي مسألة التشبيه  ..يبقى قول هللا عز وجل هو الحجة البالغة ..

أما مناقشتها سلفيًّا فتتم من خالل عدة جوانب:
الجانب األول :إسقاط شهادة اليهود

صـلب ،وأن عيسـى عليـه السـالم
والمقرر بين المسلمين أن المشبه بالمسيح هـو الـذي ُ
ُرفــع ،وأن جميــع اليهــود أروا المشــبه بــه وهــو ُيصــلب ،وأن تالميــذ المســيح هــم وحــدهم

الذين رأوه ُيرفع.
فكيف نغلِّب ر ية التالميذ لعملية الرفع على ر ية جميع الخالئق على عملية الصلب

..؟!

م ــع م ارع ــاة أن المش ــبه ب ــه ك ــان ال يختل ــف عن ــه ،وأن ك ــل م ــن رأى المش ــبه ب ــه عل ــى

صلب.
الصليب
ٌ
معذور في اعتقاده أن المسيح قد ُ
والحقيقة :أن علم الحديث -وهو من أَج ِّل العلوم السلفية -هو الـذي ِّ
يحسـم المشـكلة،
َ
وذلــك بتعريفــه للتـواتر علــى أنــه لــيس بكثـرة الطــرق  ..ولكـن بالثقــة فــي أط ـراف النقــل،
بحيث يتساوى أطراف التواتر في الثقة بهم ،وبصدقهم في األخبار.

وباعتبــار كفــر جميــع اليهــود والرومــان ينتفــي معنــى الت ـواتر وفًقــا لقواعــد الروايــة وعلــم

الحديث ،في الوقت الذي يثبت فيه معنـى التـواتر فـي روايـة التالميـذ فـي الرفـع؛ وذلـك

افر في إيمان التالميـذ ،وهـو األمـر المفقـود عنـد اليهـود والرومـان
ألن شرط التواتر متو ٌ
 ..رغم كثرة عددهم وقلة عدد التالميذ !..
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ولهذا جاء إثبات التشبيه بعد إثبات فسق اليهود تأكي ًـدا لـرد شـهادتهم ،حيـث يقـول ربنـا

عز وجل:

{فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بميات هللا وقـتلهم األنبيـاء بغيـر حـق وقـولهم قلوبنـا غلـف
بل طبع هللا عليها بكفرهم فال يؤمنون إال قليال} [النساء.]155 :
{وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما} [النساء.]156 :
وكان كفرهم هو{ :وقولهم على مريم بهتانا عظيما} والبهتان هنا له اعتبار ضخم ..
ذلــك ألن الكفــر ُيســقط َعــدالتهم  ..وكــذلك البهتــان  ..ممــا يســقط شــهادتهم فــي قضــية
عيسى؛ فال يؤخذ بشهادتهم إذا قالوا :إن المصلوب هو عيسى.

فاآليــات تصــف الواقــع الــذي كــان عليــه اليهــود  ..والــذي انتهــى بهــم إلــى التعامــل مــع
المسيح بهذا األسلوب ..
قال ابن كثير( :هذا مـن الـذنوب التـي ارتكبوهـا؛ ممـا أوجـب لعنـتهم وطـردهم وإبعـادهم

عن الهدى).

فقد كانوا يعيشون
أحكاما بالتحريم؛ عقوبة لهم على ظلمهم ..
ً

{فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ..
كثير ..
وبصدهم عن سبيل هللا ًا
وأخذهم الربا وقد نهوا عنه ..
وأكلهم أموال الناس بالباطل ..
وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما} [النساء.]161 :
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والمثير ًّ
حقا أن يأتي تقرير الضـوابط األساسـية لقبـول أو رد الشـهادة فـي سـورة المائـدة
مباشرة قبل مناقشة قضية المسيح عليه السالم !..
قـال هللا عـز وجــل{ :يـا أيهـا الــذين آمنـوا شممهادة بيمنكم إذا حضـر أحــدكم المـوت حــين
الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في األرض فأصابتكم
مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصـالة فيقسـمان بـاهلل إن ارتبـتم ال نشـتري بـه ثمنـا
ولو كان ذا قربى وال نكتم شهادة هللا إنا إذا لمن اآلثمين*فإن عثر على أنهما استحقا
إثما فمخران يقومان مقامهما من الذين استحق علـيهم األوليـان فيقسـمان بـاهلل لشـهادتنا
أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين*ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على
وجههمما أو يخــافوا أن تــرد أيمــان بعــد أيمــانهم واتق ـوا هللا واســمعوا وهللا ال يهممدي القمموم
الفاسقين} [المائدة.]106-108 :
وهذه هي ضوابط الشهادة  ..ثم يأتي بعقبها{ :يوم يجمع هللا الرسل فيقول ماذا أجبتم
قالوا ال علم لنا إنك أنت عالم الغيوب*إذ قال هللا يا عيسى ابن مريم [ }..المائدة:
.]109-110
أساسا في التعامل مع قضية الشهادة والتشبيه.
وهكذا يكون اإلحكام القرآني ً ..
الجانب الثاني :حكم شهادة الحواريين

وفــي قولــه تعــالى{ :ومــا قتلــوه ومــا صــلبوه ولكــن شــبه لهــم} يقــول اإلمــام ابــن تيميــة:
ـول إلــى اليهــود وذمه ــم عليــه ولــم يــذكر النصــارى؛ ألن الــذين تولـ ـوا
(أضــاف هــذا القـ َ
ـاهدا هـذا معهـم،
صلب المصلوب المشبه به هم اليهود ،ولم يكن أحد من النصـارى ش ً
بل كان الحواريون خائفين غمائبين ،فلـم يشـهد أحـد مـنهم الصـلب وإنمـا شـهده اليهـود،

صــلب مــن
وهــم الــذين أخبــروا النــاس أنهــم صــلبوا المســيح ،والــذين نقل ـوا أن المســيح ُ
ط من أعـوان الظلمـة ،لـم يكونـوا
النصارى وغيرهم إنما نقلوه عن أولئك اليهود ،وهم ُش َر ٌ
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كثير يمتنع تواطؤهم على الكذب).
خلًقا ًا
الجانب الثالث :حكم شهادة النصارى

والكتـ ــب الموجـ ــودة بـ ــين يـ ــدي النصـ ــارى هـ ــي الوثيقـ ــة التـ ــي تتضـ ــمن شـ ــهادتهم علـ ــى

المحكم الذي قرره القرآن !..
األحداث ،ولكن هذه الشهادة لم تخرج عن اإلطار
َ
فقد وصف هللا حالهم{ :وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه}.
وعالفعل لم تتطابق شهادتهم على األحداث ..

وحتى روايتهم لوقائع المحاكمة تُ ِّ
سجل مالحظة خطيـرة :وهـي أن الشـخص الـذي كـان

ـتفض فـي الكـالم  !..علـى الـرغم مـن أنهـا كانـت الفرصـة الوحيـدة الباقيــة
يحـاكم لـم يس ْ
َ
إلبالغ دعوته وشرح قضيته لو كان هو المسيح ابن مريم !..
كرت كتاباتهم كانت المحاكمة كلمات مقتضبة ..
فبحسب ما َذ َ
(إن كنت أنت المسيح فقل لنا !..؟!

سألت ال تجيبـوني ،وال تطلقـوني ( )..لوقـا:
قلت لكم لن تصدقوني ،وإن
ُ
فقال لهم :إن ُ
.. )22

(فسأله بيالطس :أنت ملك اليهود؟!
فأجاب وقال له :أنت تقول !!..

قائال:
وكان ر ساء الكهنة يشتكون عليه ًا
أيضا ً
كثير  ..فسأله بيالطس ً
انظر كم يشهدون عليك ..؟!!
أما
تجيب بشيء ..؟ ْ
ُ

أيضا بشيء  ..حتى تعجب بيالطس ( )!!!..مرقس.)7-3/16 :
 ..فلم يجب يسوع ً
وهذه المالحظة المسجلة في غاية الخطورة؛ ألن حيـاة المسـيح منـذ البعثـة حتـى الرفـع
تميــز المســيح بخوفــه الشــديد مــن
كانــت دعــوة ،وإقامــة حجــة ،واستفاضــة بــالغ  ..وقــد َّ
اإلبطاء في دعوته !..

قــال رســول صــلى هللا عليــه وســلم(( :إن هللا عممز وجممل أمممر يحيممى بممن زكريمما بخمممس
كلمات؛ أن يعمل بهن ويأمر بهن بني إسرائيل أن يعملوا بهن ،فكاد أن يبطئ ،فقال

له عيسى :إنك قد أُمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وتمأمر بهمن بنمي إسمرائيل أن

يعملوا بهن ،فإما أن تأمرهم وهما أن آمرهم ،فقال :ال تفعل يا أخي ،فإني أخشمى إن
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سبقتني إليهم أن أُعذب أو ُيخسف بي)).58
وروايات الكتب التـي بـين يـدي النصـارى تتفـق مـع تصـوير األحاديـث للمسـيح كداعيـة

..

فال تخرج حياه المسيح عـن المـواع والمعجـزات  ..إلـى درجـة أنـه ظـل ِّ
ظهـم طـوال
يع ُ
النهار حتى جاع الناس واشتكوا إليه  ..فكانت معجزة السمك والخبز !..

ـار وفـي كـل مكـان
ـيال ونه ًا
كيف للمسيح الذي لم يتوقف عن الدعوة سنوات طويلة  ..ل ً
 ..ومع جميع من يستطيع الوصول إليه ..
دعوة زواج  ..رحلة صيد ..

حتى أنه كان يدخل على الناس في بيوتهم لدعوتهم ..

كيف تكون حياته كذلك ،ثم تأتي فرصته األخيرة في الدعوة -فمال يمتكلم  ..إال بألفـاظ

غير مفهومة ..؟!

 ..أنت تقول  ..أنا أقول  ..وفقط !!..

لقــد كــان األمــر الطبيعــي والمنطقــي أن يعتبــر المســيح محاكمتــه فرصــة لــن تتكــرر ..

حيث اجتمع له ر ساء اليهود وجموعهم ليسمعوا الحقيقة كاملة.
الجانب الرابع :المشبه به

والمنهج السلفي في فهـم قضـية المسـيح يقتضـي الوقـوف عنـد ح ِّـد النصـوص الشـرعية

 ..فال ننشغل بمسألة لم يرد فيها نص شرعي ،مثل مسألة شخص المشـبه بـه ،وبـذلك

تثبت الحدود العقدية للقضية؛ فال ُندخل فيها ما ليس منها.
وتقريــر هــذه القاعــدة ال يمنــع مناقشــة أي اجتهــاد إســالمي يمكــن االســتئناس بــه ،لكنــه

يمنع من التفرق واالختالف حول مسـألة ليسـت داخلـة ضـمن التصـور السـلفي لقضـية
المسيح.

شخصــه ،ولكــن
أيضــا التأكيــد علــى أن زاويــة االهتمــام بالمشــبه بــه ليســت
ومــن المهــم ً
َ
تفسير موقفه في ضوء حكمة الفعل اإللهي.

58أخرجه أحمد ( ،)202 ،130/4والترمذي ( ،)2863والحاكم ( )863جميعهم من حديث الحارث األشعري.
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والرواية السلفية الثابتة في هذا الموضوع وردت عن حبر األمة عبد هللا بن عبـاس ..
قال( :لمـا أراد هللا أن يرفـع عيسـى عليـه السـالم إلـى السـماء خـرج علـى أصـحابه وهـم

فيقتــل
ماء ،فقــالُّ :أيكــم ُيلقــى شــبهي عليــه ُ
فــي بيــت؛ اثنــا عشــر رجــال ،ورأسممه يقطممر مم ً
مكـاني فيكـون معـي فـي درجتـي ..؟ فقـام شـاب مـن أحـدثهم س ًّـنا ،فقـال :أنـا  !..فقـال:

اجلس ،ثم أعاد عليهم ،فقام الشاب فقال :أنا  !..فقال :اجلس ،ثم أعاد علـيهم الثالثـة،
فقال الشاب :أنا  !..فقال عيسى عليه السـالم :نعـم أنـت  !..فـأ ِّ
ُلقي عليـه شـبه عيسـى
َ َ
روزنة كانت في البيت إلى السماء ،وجاء الطلب من
عليه السالم ،ثم ُرِّف َع عيسى من َ
اليهود ،فأخذوا الشاب للشـبه فقتلـوه ،ثـم صـلبوه)

المسألة بالهامش).
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(تحليـل علمـي للروايـات الـواردة فـي

ـناد صـحيح إلـى ابـن عبـاس ،ورواه النسـائي عـن أبـي كريـب،
قال ابـن كثيـر( :وهـذا إس ٌ
عن أبي معاوية بنحوه ،وكذا ذكره غير واحد من السلف).
وب ــذلك ينطب ــق مص ــطلح «حـ ـواري» أول م ــا ينطب ــق عل ــى ه ــذا الش ــاب ،وت ـ ِّ
ـذكرنا ه ــذه

الرواية بقول رسول هللا صلى هللا عليـه وسـلم ليلـه الخنـدق(( :ممن يمأتيني بخبمر القموم

نبممي حمممواروي ..
 ))..فقــام الزبيــر وقــال« :أنــا» ثــالث م ـرات فقــال رســول هللا(( :لكمممل
ٍّ
اريي الزعير .60))..
وحو ِّ

ولعل ظروف غزوة الخندق التي قال هللا فيها{ :إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم

وإذ ازغــت األبصــار وبلغــت القلــوب الحنــاجر وتظنــون بــاهلل الظنونــا} [األح ـزاب]10 :

تشـبه ظــروف محاولــة القــبض علــى المســيح عليـه الســالم قبــل وقــوع التشــبيه ،فانتــداب

الرسول للزبير كان كانتداب المسيح َّ
للشاب.

ـت
واسـ ــم «ح ـ ـواريين» وإن كـ ــان لكـ ــل نبـ ـ ٍـي إال أن اختصـ ــاص الح ـ ـواريين بعيسـ ــى ثابـ ـ ٌ
ومعروف ومشهور من النصوص.
اآلثار المترتبة على التشبيه

تبــين ممــا ســبق أن التشــبيه كــان لوقــوع االســتحقاق علــى اليهــود بالغضــب ،ولــم يكــن

59أخرجه النسائي ( ،)489/6وابن أبي شيبة في مصنفه (.)339/6
60أخرجه مسلم ( ،)2415والبخاري ( )6833كالهما من حديث جابر بن عبد هللا.
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لتحقيق النجاة للمسيح  ..ألن النجاة قد تمت بالرفع قبل محاولة القبض علـى المسـيح
أصال ..
ً
وهذا االستحقاق كان أول آثار التشبيه على اليهود ..

ـاس اســتحقاقهم لــذنب
ألن اليهــود كــانوا علــى يقــين بأنــه المســيح ،وهــذا اليقــين كــان أسـ َ
المحاولة وكأنها قتل فعلي.
أما أثر التشبيه على النصارى ،ففيه قول هللا سـبحانه وتعـالى{ :وإن الـذين اختلفـوا فيـه
لفي شك منه *ما لهم به من علم إال اتباع الظن*.وما قتلوه يقينا} [النساء.. ]157 :

فمن أين أتى الشك إلى النصارى ..؟!

ال بد أن تكون هناك شواهد صنعها هللا ليحـتج بهـا مـن يريـد القـول بأنـه لـيس المسـيح؛

ألنــه ل ـوال هــذه الش ـواهد مــا وســع النصــارى إال القــول بــأن المصــلوب هــو المســيح دون
اختالف أو شك.

وعرض الحالة الفكرية للنصارى على المـدى التـاريخي بخصـوص قضـية الصـلب هـو
الــذي يفســر معنــى اآليــة{ :ومــا كــان هللا ليضــل قومــا بعــد إذ هــداهم حتــى يبــين لهــم مــا

قوما إال بعد أن
يتقون إن هللا بكل شيء عليم} [التوبة ،]115 :يعني :أن هللا ال يضل ً
ُيبين لهم األسباب واألشياء التي يحفظون بها أنفسهم من الضالل.
احدا ،له آثار متعددة ..
ليكون صلب المشبه به حدثًا و ً
اجا ألمة الغضب ..
التشبيه كان استدر ً

وكان فتن ًة ألمة الضالل ..
وهداية للحواريين الذين حفظهم هللا من الغضب والضالل.

وهـذه الشـواهد ال بــد أنهــا كانـت كافيــة عنــد المهتــدين ،الـذين قــالوا :إن المصــلوب لــيس

المسيح ،أما الذين قالوا :إنه المسيح {ما لهم به من علـم} مـا لهـم بهـذا القـول مـن علـم
{إال اتبـاع الظــن} ألن الشـواهد الدالــة علـى القــول بأنــه لــيس هـو المصــلوب كانــت هــي
الشواهد الصحيحة؛ مما جعل الذين يخالفونهم متبعين للظن ،الذي ال يفيد العلم.

والقممول الفصممل فممي القضممية علــى مســتوى اليهــود والنصــارى والمســلمين هــو قــول هللا:

{وما قتلوه يقينا} [النساء.]157 :
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وكــان يكفــي أن يقــول{ :ومــا قتلــوه}  ..ولكــن ألجــل الفصــل كــان قــول هللا تعــالى{ :ومــا
قتلوه يقينا}.

(مراجعة تفسير الظن)
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ثال ًثا :الحكمة من الرفع
وبعد أن نفى هللا حدوث الصلب ،وأكد وقوع التشبيه قال عز وجل{ :بل رفعـه هللا إليـه

وكان هللا عزي از حكيما} [النساء.]158 :

فجــاء ذكــر الرفــع مجمـ ًـال إثباتًــا لتمــام قــدرة هللا «العزيــز» علــى إنجــاء عيســى ،وحكمتــه
مفص ًال فـي قـول هللا تعـالى{ :إذ قـال
«الحكيم» من رفعه إلى السماء ،بينما ُذكر الرفع َّ
هللا يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعـوك

فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيـه تختلفـون}

[آل عمران.]55 :

حيث جاء على ثالث مراحل:

األولى{ :متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا}

والثانية{ :وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة}
والثالثة{ :إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون}

والعالقة المنهجية بين هذه المراحل هي ترتيب كل مرحلة على التي قبلها ..

فتمام المرحلة الثانية؛ أي :وصول الذين اتبعوا المسيح «على الحق» إلـى قمـة عل ِّـوهم

فوق الذين كفروا بنزوله ،وتأييده لهـم -ال يكـون إال بتمـام المرحلـة األولـى؛ أي :برفعـه
وتطهيره من الذين كفروا ..

وكذلك المرحلة الثالثة -وهي قيام القيامة ووقوف الخلق أمـام هللا للحسـاب -لـن تكـون
إال بتمام نزول المسيح وقتله الدجال  ..ألنه من أشراط الساعة ..

واآلن نناقش حكمة الرفع من خالل:

«المرحلة األولى»{ :إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا}
ُمتََوِّفيك :التوفية  ..انقضاء األجل في الدنيا.
وأصــل كلمــة الوفــاة هــو :التمــام والكمــال ،قــال تعــالى{ :وأوف ـوا بعهــدي أوف بعهــدكم}
[البقرة{ ،]40 :يوفون بالنذر} [اإلنسان{ ،]7 :وإبراهيم الذي وفى} [النجم.]37 :
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جاء في معجم مقاييس اللغة البن فارسَ ( :وَفى :الواو والفاء والحرف المعتل :كلمة

تدل على إكمال وإتمام .منه الوفاء :إتمام العهد وإكمال الشرط .ووفى أوفى فهو

افيا .وتوفيت الشيء واستوفيته ،ومنه
وفي ،ويقولون :أوفيته الشيء إذا قضيته إياه و ً
يقال للميت َّ
توفاه هللا).
ومن معانيها :أوفى على المائة إذا زاد عليها ،ووافيت العام :حججت ،وتوفي فالن:
توفاه هللا تعالى وأدركته الوفاة.
فالمعنى :استكمال الموعد المحدد للمرء في الدنيا ،وهذا قد يعني الموت بإخراج
الروح ،وقد يعني استيفاء المدة المؤقتة ،وقبض الجسد بعد مدة معينة بغير إخراج
الروح.
وهذا المعنى هو المقصود في هذه اآلية ،ويؤيده اقتران كلمة الوفاة بكلمة رافعك؛ أي:
يستوفي جسده بعد إتمام المدة األولى المقدرة قرينة على عدم قبض الروح.
كما تؤيده النصوص الصحيحة الواردة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بنزول
عيسى عليه السالم في آخر الزمان.
وقد جاءت الوفاة في القرآن على ٍ
معان منها:
نيمكم.
 -1النوم :قال هللا تعالى{ :وهو الذي يتوفاكم بالليل} [األنعام ]60 :أيُ :ي ُ
 -2الموت :قال هللا تعالى{ :قل يتوفاكم ملك الموت} [السجدة.]11 :
وقد جمع هللا المعنيين في قوله سبحانه{ :هللا يتوفى األنفس حين موتها والتي لـم تمـت
في منامها} [الزمـر ]42 :فاسـتعمل الوفـاة فـي الحـالين :النـوم والمـوت؛ ألن النـوم أخـو
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الموت؛ كما قال صـلى هللا عليـه وسـلم لمـا ُسـئل :أفـي الجنـة نـوم؟ قـال(( :ال  ..النموم
.
أخو الموت)) ،61والجنة ال موت فيها
ام بأن الوفاة المذكورة في حق عيسى هي الموت؛ ألنها لم تقترن بقرينة
وقد جادل أقو ٌ
الليل أو النوم؛ وهذا باطل ألن أصل الكلمة ال يعني الموت كما تقدم ،واألمر يتطلب
القرينة إذا كان المعني األصلي للف هو الموت.
كما أن تفسير الوفاة هنا بأحد معانيها -وهو الموت -يتصادم مع النصوص الثابتة
المؤكدة لنزول عيسى عليه السالم.
فالوفاء ومشتقاته تعني -كما تقدم -الكمال والتمام ،وهذا ينطبق على استيفاء المسيح
عليه السالم كله بجسده وروحه من األرض إلى السماء.
والخالصــة :أن المعنــى هــو اســتكمال مــدة محــددة هــي األولــى لــه فــي الــدنيا ،أو الرفــع
حالة النوم؛ أي :الوفـاة بـالمعنى الثـاني ،أو التـوفي بمعنـى القـبض مـن األرض واألخـذ
ـليما ُمعـافى مـن أي ضـرر ،أو
الوافي أي :أخذه كله بجسده
ُ
وروحه فيه إلى السـماء س ً
معا.
الثالثة ً
وقد ُروي عن الحسن أنه قال في قولـه تعـالى{ :إنـي متوفيـك} يعنـي وفـاة المنـام ،رفعـه

هللا في منامه.

وقال الحسن :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لليهود(( :إن عيسى لم يمت ،وهنه
راجع إليكم قبل يوم القيامة)).62
قال ابن جرير( :توفيه هو رفعه) ،وقال به جمهور المفسرين.
61أخرجه الطبراني (.)919
62أخرجه الطبراني (.)5747
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وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول إذا قام من النوم(( :الحمد هللا الذي أحيانا
بعد ما أماتنا)).63
ِ
مه
يسمى َل ْمم َي ُمم ْتَ ،وِهّن ُ
قال الحسن :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لليهودِ(( :إ َّن ع َ
ِ
ِ ِ
يام ِة)).
َراجع إَلْي ُك ْم َقْب َل َي ْومِ الق َ
ُم ًة أََنا أ ََّوُلها والمسيح ِ
آخُرَها؟.64)).
وقال صلى هللا عليه وسلم(( :وَل ْن ُي ْخزِي هللا أ َّ
َ َ َ ُ
والحقيقة اإلعجازية في هذه اآلية هو أن معنى الرفع لغة هو النجاة !..
نقول:

«أرض َن ِّجي»  ..أي :مرتفعة ال يبلغها الماء.

ط ٌب يؤكل من فوق النخلة بارتفاعها.
ط ٌب َن ِّجي»  ..أيُ :ر َ
« ُر َ
« َجَب ٌل َن ِّجي»  ..جبل مرتفع.
«سحاب َن ِّجي»  ..أي :أعلى السحاب وأرفعه.

فكانــت النجــاة بــالرفع  ..حــدوثًا ولغ ـ ًة  ..وهــذا مــن اإلعجــاز البالغـ ِّـي لكتــاب هللا فــي
قضية عيسى !..
وكذلك جاء الرفع قرينا ُّ
للطهر  ..كما في قول هللا سـبحانه{ :مرفوعـة مطهـرة} [عـبس:
ً
.]14

وطهر من بني إسرائيل.
ًا
نجاة له
فكان رفع عيسى ً
وإدراك الحكمة من رفع عيسى يبدأ بتفسير حقيقة عيسى نفسه ،فهـو «جانـب الخيـر»

المقابل للدجال «جانب الشر» ،وتحقيق «جانـب الخيـر» فـي عيسـى جـاء باعتبـار أن
الشيطان لم يمسه ،وباعتبار أنه لم يذنب قط.65

وبذلك اقتضى األمر أن ُيرفع عيسى ابن مريم ليكون له وجود ممتد في السماء
63أخرجه البخاري ( )6960 ،6959عن حذيفة رضي هللا عنه ،ومسلم ( )2711عن البراء بن عازب رضي هللا
عنه.
 64أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (.)19344
65يراجع :فصل (حكمة النزول-األداة القدرية).
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يتقابل مع الوجود الممتد للدجال على األرض ،حتى ال ينقطع وجود عيسى ..
باعتباره «جانب الخير» المقابل للدجال  ..باعتباره «جانب الشر».
حكم قدري ..
وبذلك يفهم أن وجود عيسى بال انقطاع أمام الدجال ٌ ..
حكم قدري ..
وأن قتل عيسى للدجال ٌ ..
وأن رفع عيسى حيًّا هو فعل هللا المحقق لهذه األحكام القدرية.
ولعلنــا نالح ـ فــي اآليــة أن الرفــع جــاء قبــل النجــاة مــن الــذين كفــروا؛ لــنفهم أن العلــة
حيــا حتــى ينــزل فــي آخــر الزمــان ،ولــيس مجــرد
األساســية مــن الرفــع هــي بقــاء عيســى ًّ
أسلوب نجاة بالنسبة لعيسى ،ومفردات اآلية تؤكد المعنى األساسي للرفع.
إن قدر هللا بنجاة أنبيائه من أعـدائهم لـيس مجـرد إنقـاذ لحيـاتهم ،ولكنـه قـدر ُيظهـر هللا
به حقائق يريد من الناس أن يفهموها ويؤمنوا بها.

والكيفية التي يحقق هللا بها نجاة أنبيائه هي التي تتضمن هذه الحقائق ..

مثال ذلك :يونس عليه السالم ،حيث كان مضمون تجربة دعوته هو القـدر واألسـباب

..

فقد أرسل هللا يونس إلى قومه؛ ليكون سبب هدايـة لهـم  ..فلـم يؤمنـوا ،فـذهب مغاض ًـبا

يائسا من إيمانهم.
ً
وركب الفلك؛ لينجو من بينهم  ..فاضطرب الفلك ،وأصبح سبب هالك ..
واقترع ركاب الفلك ليلقوا العبد الذي عساه أن يكون سبب هالكهم ..
واقترع يونس معهم  ..فكان من المدحضين ..

ويلقى في البحر ليكون سبب هالكه ونجاتهم ..
ُ
فيلتقمــه الحــوت  ..فيصــبح ســبب نجاتــه؛ إذ يســبح هللا ويتــوب إليــه  ..فيحــتف بــه فــي

بطنه ثالثة أيام ..

سبب نجاتهم ..
ثم يلفظه إلى َ
البر  ..ويعود إلى قومه فيؤمنوا أجمعون ،ويكون ُ
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فكـان لنجـاة يـونس وعودتـه إلـى قومـه مضـمو ٌن واح ٌـد  ..هـو المشـيئة اإللهيـة المطلقــة،
وفوقية القدر على األسباب  ..فتجانست النجاة مع الدعوة في المضمون.
وهذه هي حكمة النجاة  ..أن يكون لها نفس مضمون الدعوة.

أيضا :نجاة الرسول صلى هللا عليه وسلم من محاوالت قتله ..
ومثال ذلك ً
فقد كانت حياته صلى هللا عليه وسـلم مرتبطـة بتمـام الرسـالة{ :يـا أيهـا الرسـول بلـغ مـا
أنزل إليك من ربك وإن لم تفعـل فمـا بلغـت رسـالته وهللا يعصـمك مـن النـاس إن هللا ال

يهدي القوم الكافرين} [المائدة.]67 :

ِّ
ومحققـ ًة
تامـا،
لذا كانت نجاة الرسول صلى هللا عليه وسلم في كل محاوالت قتلـه ق ًا
ـدر ًّ
جانبا من جوانب المضمون األساسي لرسالته.. 66
في كل محاولة ً

للنبي(( :ما ظنك باثنين هللا ثالثهما)).67
ففي الغار تبينت معي ُة هللا ِّ
وفي أُحد وكذلك في ُحنين  ..حينما حاول المشركون قتل النبي صلى هللا عليه وسلم،

ـاح رس ــول هللا(( :أنمممما النبممممي ال كممممذب  ..أنمممما ابممممن عبممممد
وتك ــاثروا عل ــى ذل ــك  ..ص ـ َ
المطلك)).68
وكذلك كانت نجاة عيسى ..

وي ـ ِّـتم مض ــمون دعوت ــه ،باعتب ــار أن الن ــزول ق ــد تض ــمن
فق ــد ُرف ــع لين ــزل مـ ـرة أخ ــرىُ ،
.69
الدالالت األساسية لهذا المضمون

«المرحلة الثانية»{ :وجاعل الذين اتبعوك فوي الذين كفروا إلى يوم القيامة}

والــذين اتبعــوه هــم الــذين آمن ـوا بــه وعمل ـوا بوصــاياه ،وأهمهــا اإليمــان بالرســول محمــد
صلى هللا عليه وسلم ،ويفسر ذلـك قـول الرسـول(( :ال تمزال طائفمة ممن أمتمي يقماتلون

علممى الحممق ظمماهرين إلممى يمموم القيامممة)) قــال(( :فينممزل عيسممى ابممن مممريم صمملى هللا

66يراجع :شبهة وفاة الرسول صلى هللا عليه وسلم مسمو ًما.
67أخرجه البخاري ( ،)4663 ،3922 ،3653ومسلم ( )6319كالهما عن أبي بكر رضي هللا عنه.
68أخرجه البخاري ( ،)4316 ،4315 ،3042 ،2930 ،2874 ،2864ومسلم ( )4717 ،4716 ،4715كالهما
عن البراء بن عازب رضي هللا عنه.
69يراجع :فصل (عيسى والصراط) بالباب الخامس (الهيمنة السلفية).
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ِ
صل لنا .فيقول :ال ،إن بعضكم على بعض أمراء؛
تعال ّ
عليه وسلم ،فيقول أميرهمَ :
َت ِ
كرمة هللا هذه األمة)).70
ولذلك يقول ابن كثيـر فـي تفسـير اآليـة( :فلمـا بعـث هللا محم ًـدا صـلى هللا عليـه وسـلم،
فكان من آمن به يؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله على الوجـه الحـق ،كـانوا هـم أتبـاع
كـل نبـي علـى وجـه األرض ،إذ قـد صـدقوا الرسـول النبـي األمـي العربـي ،خـاتم الرسـل
وسـيد ولـد آدم علــى اإلطـالق ،الــذي دعـاهم إلـى التصــديق بجميـع الحــق ،فكـانوا أولــى

نبي من أمته ،الذين يزعمون أنهم على ملته وطريقته مع ما قـد حرفـوا وبـدلوا ،ثـم
بكل ٍ
لــو لــم يكــن شــيء مــن ذلــك لكــان قــد نســخ هللا ش ـريعة جميــع الرســل بمــا بعــث هللا بــه

محم ـ ًـدا ص ــلى هللا علي ــه وس ــلم م ــن ال ــدين الح ــق ،ال ــذي ال ُيغي ــر وال ُيب ــدل إل ــى قي ــام
ظاهر على كل ديـن؛ فلهـذا فـتح هللا ألصـحابه مشـارق
ًا
منصور
ًا
قائما
الساعة ،وال يزال ً

األرض ومغاربها ،واجتازوا جميع الممالك ،ودانت لهـم جميـع الـدول ،وكسـروا كسـرى،

وقصروا قيصر وسلبوهما كنوزهما ،وأنفقت في سـبيل هللا كمـا أخبـرهم بـذلك نبـيهم عـن

ربهم عز وجل في قوله{ :وعد هللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فـي

األرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهـم ديـنهم الـذي ارتضـى لهـم وليبـدلنهم

مــن بعــد خــوفهم أمنــا يعبــدونني ال يشــركون بــي شــيئا ومــن كفــر بعــد ذلــك فأولئــك هــم
الفاسقون} [النور]55 :؛ فلهذا لما كانوا هم المؤمنين بالمسـيح ًّ -
حقـا -سـلبوا النصـارى

بــالد الشــام وألجئــوهم إلــى الــروم فلجئ ـوا إلــى مــدينتهم القســطنطينية ،وال ي ـزال اإلســالم

وأهله فوقهم إلى يوم القيامة).

وبعد وقت ليس ببعيد من عهد ابن كثير  ..فتح العثمـانيون القسـطنطينية ودقـوا أبـواب

فيينا ووصلوا إلى قلب أوروبا ..

«المرحلة الثالثة»{ :ثم إلى مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون}

وهي المرحلة األخيرة ،ولها أهمية بالغة فـي قضـية المسـيح عيسـى ابـن مـريم ،ذلـك أن

النصارى يدعون أن عيسى صعد إلى السماء لتكون له الدينونة أو الحكم بين الناس؛
70أخرجه مسلم ( )412عن جابر بن عبد هللا.
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ول ــذلك تُثب ــت اآلي ــة بع ــد رف ــع عيس ــى أن الحك ــم هلل  ..ال ألح ــد غيـ ـره ،كم ــا أن قض ــية
عيسى ابن مريم أخطر القضايا التي اختلف حولها البشر ،مما يقتضي حسمها بحكـم

هللا فيها.

وبذلك تقوم الحجة اإللهية على الخلق في كل مراحل هذه القضية ..

ابتداء بإقرار عيسـى بعبوديتـه عنـد والدتـه {..قـال إنـي عبـد هللا آتـاني الكتـاب وجعلنـي
ً
نبيا} [مريم.]30 :

وممرورا بجعــل الـذين اتبعــوه فـوق الــذين كفـروا إلــى يـوم القيامــة ،كمـا قــال هللا ســبحانه:
ً
{فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين} [الصف.. ]14 :

انتهمماء بمســاءلته يــوم القيامــة{ :وإذ قــال هللا يــا عيســى ابــن م ـريم أأنــت قلــت للنــاس
و
ً
اتخــذوني وأمــي إلهــين مــن دون هللا قــال ســبحانك مــا يكــون لــي أن أقــول مــا لــيس لــي
بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي وال أعلم ما فـي نفسـك إنـك أنـت عـالم
الغيوب*ما قلت لهم إال ما أمرتني به أن اعبدوا هللا ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما
دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شـهيد} [المائـدة:

.]117 ،116
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رابعا :الحكمة من النزول

إن نزول عيسى ابن مريم ضرورة تتعلق بقضيته؛ ألن بدعة ِّادعاء الولد هلل تتطلب
مواجهة كونية ،تقتضي أن يكون عيسى نفسه هو أداة النفي لهذا االدعاء ..
وكما تكلم عيسى في المهد ليقول بنفسه{ :إني عبد هللا آتاني الكتاب وجعلني نبيا}
[مريم.. ]30 :
أيضا آثار هذا االدعاء ..
كان ال بد من نزوله لينفي بنفسه ً
كان ال بد أن ينزل ِّ
ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ..
المحدد في نفي ِّادعاء الولد هلل يرجع إلى طبيعة المرحلة التي سينزل
وهذا األسلوب ُ
فيها عيسى ابن مريم في آخر الزمان ،فهي مرحلة تصحيح واقعي وليست مرحلة
دعوة كالمية ..
بمساءلته يوم القيامة على رءوس األشهاد.
انتهاء ُ
ابتداءا من كسر الصليب  ..و ً
ً
وكسر الصليب راجع إلى الطبيعة الكونية آلثار بدعة االدعاء ..
حيث قال هللا سبحانه وتعالى{ :تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق األرض وتخر
الجبال هدا} [مريم]90 :

.71

ولذلك كان ال بد من إنهاء بدعة ِّادعاء الولد على رءوس األشهاد وأمام جميع
الخالئق.
71تعلمنا من القرآن والسنة طبيعة القضايا التي ال تعالج إال بالفعل ،مثل عادة التبني التي أبطلها القرآن بتزويج
النبي ً
فعال من زينب ،حيث لم يكفِّ نفي التبني بالكالم؛ ألنها قضية واقعية فالبد أن تتم معالجتها عمليًً ا ،ولذلك
ْ
ربط هللا سبحانه وتعالى بين النهي عن التبني بالطبيعة اإلنسانية ،فقال سبحانهَّ { :ما َجعَلَ َّ
َّللاُ ل َِّر ُج ٍل مِّن قَل َبي ِّْن فِّي
َج ْو ِّف ِّه} [األحزاب ،]4 :فالطبيعة اإلنسانية :أن لكل إنسان قلب واحد ،فال بد كذلك أال ينتسب االبن لغير أبيهَ { :و َما
َجعَ َل أَدْ ِّعيَاءكُ ْم أ َ ْبنَاءكُ ْم}.
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وتتميز المرحلة الثانية من حياة المسيح بامتالئها بالدالالت المثبتة للحكمة من خلق
أصال ،ثم نزوله بعد رفعه.
عيسى ً
وأحاديث النزول هي النصوص الجامعة لهذه الدالالت ..
وأساس هذه الدالالت هو إثبات عبودية عيسى عليه السالم ،وأهم هذه الدالئل هي
وصف النبي صلى هللا عليه وسلم لعيسى حال النزول عند استفحال فتنة الدجال:
((فبينما هم كذلك إذ بعث هللا عيسى ابن مريم ،فينزل عند المنارة البيضاء -شرقي
اضعا كفيه على أجنحة ملكين ،إذا طأطأ رأسه قطر،
دمشق -بين مهرودتين ،و ً
وهذا رفعه ينحدر منه جمان كاللؤلؤ)).72

مكان النزول
وكما كان الدقة في إثبا الحكمة من النزول والتعبير عن النزول كان كذلك في كيفية النزول ..

وقد تجلت هذه الدقة في تحديد مكان النزول(( :عند المنارة البيضاء شرقي
دمشق)) ،وهذا المكان موضعه اليوم في المسجد األموي بدمشق.
يقول اإلمام ابن تيمية( :كان جامع دمشق وجامع حران وغيرهما موضع بعض
هياكلهم -أي الصابئة -هذا هيكل المشترى ،وهذا هيكل الزهرة).73
وهذا يثبت رمزية المكان ،التي تتفق في معناها مع معنى النزول ،حيث ال يبقى
للصابئة وال لليهود وال للنصارى  -الذين تناوبوا على هذا المكان  -أي أثر ،بعد أن
72سبق تخريجه.
73ذكر اإلمام ابن عساكر في تاريخ دمشق أن هذا المكان كان معبد ًا لوثن الصابئة األكبر :جوبيتر ،ثم ملكه اليهود ،ثم أقام
فيه النصارى كنيسة ،ثم فتحه خالد بن الوليد رضي هللا عنه ،وبنى عليه الوليد بن عبد الملك المسجد األموي.

ويقول عبد المسيح بن إسحاق الكندي( :ومن آثارهم -أي الصابئة -القبة التي فوق محراب ،عند المقصورة من
جامع دمشق ،وكان مصالهم ،كان اليونانيون والروم على دينهم ،ثم صارت في أيدي اليهود فعملوها كنيستهم ،ثم
تغلب عليها النصارى فصيروها بيعة ،إلى أن جاء اإلسالم وأهله فاتخذوها مسجدًا).
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ينزل عيسى ابن مريم ،ويكون الدين ملة واحدة.
وقت النزول
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :ينزل عيسى ابن مريم عند صالة الفجر))
وبذلك يثبت التحديد الزماني للنزول بأنه وقت صالة الفجر ،هذا الوقت الذي تجتمع
فيه مالئكة النهار والليل على األرض ،ولذلك قال هللا في قرآن الفجر{ :إن قرآن
الفجر كان مشهودا} [اإلسراء.]78 :
مشهودا  ..تشهده مالئكة الليل والنهار ،وليصبح أول أعماله بعد
فكان نزول عيسى
ً

النزول صالة الصبح خلف المهدي.74

وصالة الصبح هي أقوى موانع الفتن؛ ولذلك قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في
حديث نزول الفتن :عن أم سلمة قالت :استيق النبي صلى هللا عليه وسلم ذات ليلة
فقال(( :سبحان هللا .ماذا أُنزل الليلة من الفتن؟ وماذا ُفتح من الخزائن؟ أيقظوا
فرب كاسية في الدنيا عارية في اآلخرة)).75
صواحبات الحجرَّ ،
وقال صلى هللا عليه وسلم(( :إني ألرى الفتن خالل بيوتكم كمواقع القطر))76؛ وذلك
ألن صالة الليل حرز من الفتن ،وصالة الصبح تعدل قيام الليل ،كما قال عليه
الصالة والسالم(( :من صلى العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل ،ومن صلى
الصبح في جماعة كأنما قام الليل كله))

77

هذا من ناحية.

74لمراجعة المزيد من دالئل عبودية عيسى عليه السالم يراجع( :الباب الخامس-فصل اختصاصات عيسى عليه
السالم).
75أخرجه البخاري ( )7069 ،6218 ،5844 ،3599 ،1126 ،115عن أم سلمة رضي هللا عنها.
76أخرجه البخاري ( ،)2467 ،1878ومسلم ( )7427كالهما من حديث أسامة بن زيد رضي هللا عنهما.
77أخرجه مسلم ( )1523عن عثمان بن عفان رضي هللا عنه.
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ومن ناحية أخرى  ..فإن صالة الصبح تجعل صاحبها في ذمة هللا ،كما قال النبي
صلى هللا عليه وسلم(( :من صلى الصبح في جماعة كان في ذمة هللا حتى يمسي
))..

.78

ـابال بــين صــالة الصــبح والــدجال ،حيــث أن صــالة
ومــن ناحيــة ثالثــة  ..فــإن هنــاك تقـ ً
الصبح خير من الدنيا وما فيها ،وفتنة الدجال هي شر الدنيا وما فيها ،كما قال النبـي
صلى هللا عليه وسلم(( :يتبعه اليهود والمال والنساء والشياطين))

.79

هيئة النزول
من أهم حقائق الحكمة في نزول عيسى عليه الصالة والسالم  ..إثبات بشريته
وعبوديته؛ لذلك كان لنزوله صورة محددة تضمنتها األحاديث التي ورد فيه ذكر
النزول ،حيث ظهرت في هذه الصورة عدة عناصر:
تديا ثوبين مصبوغين ْ -أو حلتين
((بين مهرودتين -أو ُم َم َّ
صرتين)) :أي مر ً
تضربان إلى الصفرة ،مما يشير إلى الدقة الكبيرة في وصف الثوب الذي سينزل فيه
تديا ثوبين) ،ووصف لونهما بنفس الدقة ((تضرعان إلى الصفرة)).80
عيسى (مر ً
وهناك مالحظة عامة في أحاديث آخر الزمان ،وهي الوصف التفصيلي الدقيق،
الذي يحقق اليقين في النفس ،ومن أبرز األمثلة عليه:
78أخرجه مسلم ( )1525عن جندب بن عبد هللا رضي هللا عنه.
79أخرجه أحمد ( )216/4والطبراني في (الكبير) (/51/9ح )8392وذكره الهيثمي في (المجمع) ()342/7
بلفظ(( :فأكثر تبعه من اليهود والنساء)) قال :فيه علي بن زيد وفيه ضعف ،وقد وثق ،بقية رجاله رجال الصحيح.
80وقد عقب الراو ي على حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقوله( :إنا أول مرة نسمع مهرودتين) مما يشير
إلى الفصاحة التي تكلم بها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في قضية عيسى ابن مريم؛ ليجتمع إلى حق الوحي ..
فصاحة البيان ،وبهذا تكون القضية في حرز من التحريف ،والحقيقة :أن استعمال األلفاظ الفصيحة غير المتواترة
على ألسنة الناس تكاد تكون ظاهرة عامة في أحاديث آخر الزمان؛ لت ْعلَق األلفاظ في الذهن ،وت ُحقق اليقين ،وتمنع
إمكانية إبدال لفظ مكان لفظ ،حفا ً
ظا على األبعاد الكاملة لمعنى اللفظ.
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* قــول رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم بعممد ذكممر الملحمممة(( :فبينممما هممم كممذلك إذ
ببأس همو أكبمر ممن ذلمك ،فجماءهم الصمري ،،فقمال :إن المدجال قمد خمرج فمي
سمعوا
ٍ

ذراريهم فيرفضون ما بأيديهم ويقبلون فيبعثون عشرة فموارس طليعمة  ..قمال رسمول

هللا صلى هللا عليه وسلم :إني ألعر أسماءهم وأسماء آباءهم وألوان خيولهم؛ هم
خير فوارس على ظهر األر

أو خير فوارس يومئذ)).81

* وفي حديث النف ،في الصور يصف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حال أول من
ليتمما ،قممال:
ليتما ورفممع ً
سيسـمع(( :ثممم يمنف ،فممي الصممور؛ فممال يسممعه أحممد إال أصممغى ً
ويصعق الناس)).82
فيصعق ُ
إبله ُ

فأول من يسمعه رجل يلوط حو

* وفي حديث هدم الكعبة يقول الرسول صلى هللا عليه وسلم(( :كأني به أسود
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حجر)).84
حجرا ً ا
أفجح ،يقلعها ً
* وفي آخر الحشر يقول النبي صلى هللا عليه وسلم(( :تتركون المدينة على خير
ما كانت ،ال تغشاها إال العوا

-يريد عوافي السبا والطير -وآخر من ُيحشر

وحشا ،حتى إذا بلغا
راعيان من ُمزينة؛ يريدان المدينة ،ينعقان بغنمهما ،فيجدانها ً
.85
خر على وجوههما))
ثنية الودا َّا
اضمعا كفيمه علمى
* كذلك إذ بعث هللا المسيح ابن مريم ينزل عند المنارة البيضـاء ((و ً
ممكنــا بغيــر مالئكــة ،ولكــن حمــل المالئكــة
أجنحممة ملكممين)) وقــد كــان نــزول عيســى
ً

لعيسـى إثبــات ال فتقـار عيســى إلـى الحمــل ،ولــذلك كـان الحمــل مـن خصــائص الخلــق،
81أخرجه مسلم ( )7463عن ابن مسعود.
82أخرجه مسلم ( )7567عن عبد هللا بن عمرو.
83يقصد :ذي السويقتين من الحبشة.
84أخرجه البخاري ( )1595عن ابن عباس.
85أخرجه البخاري ( )1874من حديث أبي هريرة.
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مفتقر إلى غيره في قيامه وليس قائمـا بنفسـه ،وهـو
ًا
فأصبح كل من يجري عليه الحمل
أيضا الحكمة من جعل المالئكة حملة للعرش ،إثباتًا لحقيقة أن العرش مخلوق.
ً
وقد ثبت هذا المعنى في حق عيسى عليه السالم منذ خلقـه فـي بطـن أمـه ،حيـث قـال
هللا في ذلك{ :فحملته فانتبذت به مكانا قصيا} [مريم ،]22 :ولف {حملته} يغلِّب عليه

(ح َمَلـ ْـت ِّبـ ِّـه) الــذي يغلِّــب عليــه جانــب م ـريم ،ويــأتي ف ـي
جانــب عيســى بـ ً
ـدال مــن لف ـ َ
سياق هذا المعنى قول هللا عز وجل{ :فأتت به قومها تحمله} [مريم ]27 :وكان يكفـي
أن يقول هللا( :فأتت به قومها) ليعبر عن المعنى المقصود !..

ـف النبــي صـلى هللا عليــه وسـلم لعيســى
* ويـأتي فــي سـياق هــذا المعنـى ً
أيضــا  ..وص ُ

وهو يطوف بالبيت في آخر الزمان بقولـه(( :رأيت عيسمى وهمو يطمو بالبيمت متكئما

على عاتق رجل))

86

وفي نفس النص يصف رسول هللا صلى هللا عليه وسـلم المسـيح

ـات الفتق ــار عيس ــى
ال ــدجال وه ــو يط ــوف بالبي ــت ً
متكئ ــا ب ــين رجل ــين ،وف ــي ذل ــك إثب ـ ٌ

ونفيــا لأللوهيــة التــي ادعاهــا
نفيــا لأللوهيــة التــي َّادعاهــا النصــارى لعيســىً ،
والــدجالً ،

الدجال لنفسه.

وداللة أن يكونا(( :ملكين))  ..هي التعبير عن اإلحاطة اإللهية بالخلق  ..ولها
شواهد كثيرة ..
 -ففي الدنيا :الرقيب والعتيد ،كما في قول هللا عز وجل{ :ما يلفـ مـن قـول إال لديـه

رقيب عتيد} [ق.]18 :

ِّ
ـال( :إذا خرجـ ــت روح المـ ــؤمن تلقاهـ ــا ملكـ ــان
 وعنممممد الممممموتَ :عـ ـ ْـن أَبـ ــي ُه َرْيـ ـ َـرَة َقـ ـ َيصعدانها)(.)87
86أخرجه البخاري ( )6999 ،5902ومسلم ( )1672 ،443كالهما عن ابن عمر.
()87أخرجه مسلم ( )7400عن أبي هريرة.
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 وفي القبر(( :فيأتيه ملكان فيجلسانه ،فيقوالن له :من رعك؟)).88 ويوم القيامة قبل الحساب{ :وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد} [ق.]21 : ويوم القيامة بعد الحساب{ :ألقيا في جهنم كل كفار عنيد} [ق$$.]24 :ماء  -إذا طأطأ رأسه قطر ،وهذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ)) :وداللة
((يقطر ً
الماء على عبودية المسيح له معناه ،حيث كان العرش َّ
حد الخلق في االبتداء؛ ألنه
أول ما خلق هللا ،وكان الماء تحت العرش ،كما قال هللا سبحانه{ :وكان عرشه على
الماء}[هود.. 89]7 :
وعنـدما أبطـل هللا بدعـة ِّادعـاء الولـد -فـي سـياق سـورة األنبيـاء -قـال سـبحانه{ :وقــالوا
اتخ ـ ــذ ال ـ ــرحمن ول ـ ــدا س ـ ــبحانه ب ـ ــل عب ـ ــاد مكرم ـ ــون*ال يس ـ ــبقونه ب ـ ــالقول وه ـ ــم ب ـ ــأمره
يعملون*يعلم ما بـين أيـديهم ومـا خلفهـم وال يشـفعون إال لمـن ارتضـى وهـم مـن خشـيته
مش ـ ــفقون*ومن يق ـ ــل م ـ ــنهم إن ـ ــي إل ـ ــه م ـ ــن دون ـ ــه ف ـ ــذلك نجزي ـ ــه جه ـ ــنم ك ـ ــذلك نج ـ ــزي
الظالمين*أولم ير الـذين كفـروا أن السـماوات واألرض كانتـا رتقـا ففتقناهمـا وجعلنـا مـن
الم ــاء ك ــل ش ــيء ح ــي أف ــال يؤمن ــون} [األنبي ــاء]26-30 :؛ داللـ ـ ًة عل ــى خض ــوع ك ــل
المخلوقــات لقاعــدة الســببية ،والتــي تنشــأ بمقتضــاها مــن المــاء ،ولــذلك خــتم هللا الســياق
بقوله{ :وجعلنا من الماء كل شيء حي أفال يؤمنون}.
خصوصا ،حيث اختصهم هللا بالذكر{ :وهو
عموما ،وللبشر
سببا للخلق
فأصبح الماء ً
ً
ً
الذي خلق من الماء بش ار فجعله نسبا وصه ار وكان ربك قديرا} [الفرقان.]54 :
ِّ
وذكر هذه اآلية في سورة الفرقان يؤكد المعنى المطلوب فهمه؛ ألن اسم السورة
88أخرجه مسلم ( )7398عن البراء بن عازب.
89على خالفٍ فيمن كان قبل اآلخر « ..القلم» أم «العرش» والخالف غير مؤثر في االستدالل على المعنى
المقصود.
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«الفرقان» يتضمن -أول ما يتضمن -الفرقان بين الخالق والمخلوق ،أو بين هللا
والعباد.
وبذلك أصبح للماء داللة كونية عامة على العبودية هلل  ..باعتباره ًّ
مكانيا للخلق،
حدا
ً

سببا كونيًّا للخلق.
وباعتباره ً

ومن هنا كان الوضوء مادة تعبدية  ..حيث أثبت هللا للماء أصل الطهر الذي يكون
به التعبد ،بعدما أثبت الزمان «الليل والنهار» الذي تتقلب فيه أحوال العباد ،فقال هللا
في سورة الفرقان{ :وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار
نشورا*وهو الذي أرسل الرياح بش ار بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء
طهورا*لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسي كثيرا} [الفرقان-47 :
.]49
نزول عيسى ضرورة قدرية
ال نستطيع أن نفهم الحكمة من نزول عيسى عليه السالم إال من خالل قوله تعالى:
{وإنه لعلم للساعة فال تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم} [الزخرف.]61 :
أصل صحيح واحد،
يقول ابن فارس في مقاييس اللغة( :علم :العين والالم والميم
ٌ

العالمة ،وهي معروفة ،يقال:
ُّ
يدل على أ َث ٍر بالشيء يتمي َُّز به عن غيره ،من ذلك َ
َعَّلمت على الشيء عالمة).
جميعا تتجه نحو تصور منهجي
وتفسير هذه اآلية جاءت فيه أقوال متعددة ،لكنها
ً
محدد لعيسى ابن مريم ،كأمارة على وقوع الساعة ،وكعالمة من عالماتها

90هناك قراءة متواترة بتحريك العين والالم (لَعَلَم) ،وهي تؤكد نفس المعنى.
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ظاهر لكل
ًا
أما القول بأنه أمارة ودليل على وقوع الساعة فألن معجزته كانت تحقيًقا

األبعاد القدرية التي تقوم بها الساعة ،وهذه األبعاد هي اإلرادة والمشيئة والقدرة اإللهية

المطلقة.
أصال قرآنيًّا ،حيث
والحقيقة :إن للعالقة بين عيسى والساعة من خالل هذه األبعاد ً
لم ُيذكر في القرآن تعبير{ :كن فيكون} إال في ثمانية مواضع  ..أربعة متعلقة بعيسى
ابن مريم ،وأربعة متعلقة بقيام الساعة !..

ففي عيسى ابن مريم جاء قوله سبحانه:
{وقالوا اتخذ هللا ولدا سبحانه بل له ما في السماوات واألرض كل له قانتون*بديع
السماوات واألرض وإذا قضى أم ار فإنما يقول له كن فيكون} [البقرة.]117 ،116 :
{قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك هللا يخلق ما يشاء إذا
قضى أم ار فإنما يقول له كن فيكون} [آل عمران.]47 :
{إن مثل عيسى عند هللا كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون} [آل عمران:
.]59
{ما كان هلل أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أم ار فإنما يقول له كن فيكون} [مريم:
.]35
وفي الساعة -البعث بعد الموت -جاء قوله سبحانه:
{وهو الذي خلق السماوات واألرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله
الملك يوم ينف ،في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير} [األنعام.]73 :
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{وأقسموا باهلل جهد أيمانهم ال يبعث هللا من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر
الناس ال يعلمون*ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا
كاذبين*إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون} [النحل.]40 :
{أوليس الذي خلق السماوات واألرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخالق
العليم*إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون} [يس]82 :
{هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أم ار فإنما يقول له كن فيكون} [غافر.]68 :
هذا من حيث األبعاد القدرية ..
أما من حيث العالمات ذاتها؛ فإن عيسى ابن مريم لن يكن مجرد عالمة من
العالمات ،بل سيكون عالمة العالمات ..
فكونه يصلي خلف المهدي فهذه عالمة على المهدي ..
وكونه يقتل الدجال فهذه عالمة على الدجال ..
وكونه يأوي بعباد هللا -من يأجوج ومأجوج -إلى جبل الطور فهو عالمة على يأجوج
ومأجوج ..
وباجتماع عالمات الساعة في عيسى تحقق معنى «علم الساعة» ،حيث يقول ابن
جنس من الخْلق فهو في نفسه معَلم وعَلم .وقال قوم :العاَلم ِّ
ٍ
سمي
كل
فارسُّ ( :
َ
َ
َْ

الجتماعه).

ومعلما للساعة ،ينتفي به أي شك
علما
ً
وباجتماع عالمات الساعة في عيسى غدا ً
فيها ،ولذلك قال عز وجل{ :فال تمترن بها}.
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ومن خالل األبعا د القدرية لعالمات الساعة والعالمات ذاتها يثبت التجانس التام بين
عيسى والساعة.
ليكون عيسى عليه السالم هو أنسك أداة لتحقيق عالمات الساعة باعتبار هذا
التجانس.
وإثبات التناسب بين عيسى وعالمات الساعة يجب أن يبدأ بتفسير معنى التناسب
القدري.
التناسك بين القدر واألداة المحِّققة
والشرط األساسي لألداة القدرية هو التناسب مع الغاية المحددة لتلك األداة ،91وأن
تكون أداة التحقيق من جنس القدر المحقق ،ويدخل في هذا المعنى كل األفعال التي
ستكون من عيسى في آخر الزمان ،وأهمها :قتل الدجال ،واإليواء بعباد هللا إلى جبل
الطور من يأجوج ومأجوج.
ومناسبة عيسى لقتل الدجال تأتي من عالقة التقابل بين عيسى والدجال ،فالشر
المجتمع في الدجال  ..ال يناسبه ليمحوه إال الخير المجتمع في عيسى ابن مريم.
وتحقيق «جانب الخير» في عيسى جاء باعتبار أن الشيطان لم يمسه ،وباعتبار أنه
لم يذنب قط.
91ولتفسير معنى التناسب نذكر مثل التقابل بين الماء والشيطان ،فإذا كانت النصوص تثبت الحرز في الماء باعتبار التقابل
الذي بينه وبين النار -فإن هناك نصا يثبت هذا التقابل ،باعتبار أن إبليس قد ُخلق من نوع معين من النار؛ ليتحقق التقابل
ً
كامال ودقيقًا ،فقد ثبت بالقرآن أن إبليس قد خلق {من نار السموم} [الحجر ]27 :ومن {مارج من نار} [ الرحمن ]15 :ونار
السموم والمارج من النار هما أعلى جزء من النار إذا التهبت ،فكان نص الحرز هو قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
((اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد)) ،حيث إن البرد هو الثلج الخفيف الذي يسقط من أعلى ،فيقابل البَ َرد هنا
اللهب المرتفع في النار التي ُخلق منها إبليس.

وبذلك يتحقق التقابل التام مع الشيطان :برودة الثلج المقابلة لحرارة الماء والنار ،والبرد وهو المرتفع من الثلج
المقابل للمارج وهو المرتفع في النار.
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وباجتماع هذه الخصائص في عيسى يكون هللا قد حقق فيه غلبة الخير في الواقع
البشري بصفة عامة ،إذ أصبح قسم من أقسام النوع اإلنساني األربعة؛ لم يمسه
الشيطان ولم يذكر له ذنب.
وبذلك ينطبق على عالقة المسيح عيسى ابن مريم والمسيح الدجال كل قواعد العالقة
بين الخير والشر ،وأهمها حقيقة عالقة الصفة القدرية بمقتضاها في الواقع ..
يفسر ابن القيم هذه الحقيقة فيقول في تفسير قوله عز وجل{ :ولقد سبقت كلمتنا
لعبادنا المرسلين*إنهم لهم المنصورون*وإن جندنا لهم الغالبون} [الصافات-171 :
.]173
(فكما غلبت الرحمة غلب جنودها) ..
ولهذا أورد البخاري في باب{ :ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين} قول النبي(( :لما
قضى هللا الخلق كتك عنده فوي العرش أن رحمتي سبقت غضبي)).92
ولما كان عيسى هو «جانب الخير» المقابل للدجال «جانب الشر» فإن القاعدة
تنطبق على العالقة بين عيسى والدجال وفًقا للعالقة بين الخير والشر.
ويقول ابن القيم في تفسير قول النبي(( :لبيك وسعديك ،والخير كله في يديك ،والشر
الشر كله عدم ،وسببه الجهل وهو عدم العلم ،أو الظلم وهو عدم
ليس إليك))ُّ ( :93
العدل ،وما يترتب على ذلك من اآلالم ،فهو من عدم استعداد المحل وقبوله ألسباب
الخيرات واللذات).94
92أخرجه البخاري ( )7554 ،7453 ،7422عن أبي هريرة رضي هللا عنه.
93أخرجه مسلم ( )1848عن علي رضي هللا عنه.
94شفاء العليل.
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عدما أمام الخير فإن الدجال ينعدم أمام عيسى ،ولذلك تصف
فلما كان الشر ً
األحاديث قتل عيسى للدجال بأنه(( :ي ُذوب كما ي ُذوب الرصاص)) أو ((يذوب كما
يذوب الملح)) أي ينعدم الدجال «الشر» أمام عيسى «الخير».
الملح
ذاب كما ي ُذوب
ُ
كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :فإذا رآه عدو هللا َ

في الماء)).95

ٍ
لوجود أصلي ،ومن هنا كان
وأصل التجانس بين الدجال والملح هو افتقاد الشر
مثاال للشر وعقوبة عليه ،باعتبار أن الجزاء من جنس العمل ،ولذلك كان
الذوبان ً
احدا وهو «العدم».
جنسا و ً
الذوبان والشر المطلق ً
وهناك مالحظة خطيرة خاصة بذوبان الدجال كالملح ،وهي أن الذوبان عقوبة من
أهل
سوءا أو ً
كيدا ،كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :ال يكيد َ
أراد بالمدينة ً
المدينة أحد إال انما كما ينما الملح في الماء)) 96وقال صلى هللا عليه وسلم:
((من أراد أهل المدينة بسوء أذابه هللا كما يذوب الملح في الماء)).97
وواضح من األحاديث أن صورة اإلذابة ((كما يذوب الملح في الماء)) هي أشد
كيدا بالمدينة ،وهي الصورة التي
ضربت ً
سوءا أو ً
صور الجزاء؛ ولذلك ُ
مثال لمن أراد ً
سببا آخر
سيقتل بها الدجال ،وبذلك يضاف إلى طبيعة الدجال المتجانسة مع الملح ً
ُ
للذوبان  ..وهو عدا ه للمدينة !..

عبر القرآن عن هذا الممل في مثل المشرك في قول هللا سبحانه وتعالى{ :حنفاء
وقد َّ
95أخرجه مسلم ( )7460عن أبي هريرة رضي هللا عنه.
96أخرجه البخاري ( )1877عن سعد بن أبي وقاص.
97أخرجه مسلم ( )3427 ،3385عن سعد بن أبي وقاص ،و( )3425 ،3424عن أبي هريرة ،و( )3429عنهما
معًا.
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هلل غير مشركين به ومن يشرك باهلل فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي
به الريح في مكان سحيق} [الحج.]31 :
وباعتبار أن العالقة بين الخير والشر في األصل هي العالقة بين الحق والباطل ..
والعالقة بين الحق والباطل هي غلبة الحق وزهوق الباطل ..
كما قال سبحانه{ :بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق} [األنبياء:
]18؛ لذا سينزل عيسى ابن مريم طرًفا للحق الذي يقذف هللا به الباطل ،فيثبت معنى
الغلبة بال صراع عندما يفر الدجال منه حين يراه ،وكذلك الكافرون من أهل الشر ال
يقفون لعيسى وال يستطيعون ،بل يكون األمر كما قال رسول هللا(( :ال يحل لكافر أن
ِ
س عيسى -إال مات ،وَن َف ُسه ينتهي حيث ينتهي طرفه)).98
يجد ريح َن َفسه -أي َن َف َ
وباعتبار أن الدجال فتنة الشر -الذي اجتمعت فيه كل أسبابه -فإن هذه األسباب
تُهزم معه؛ ولذلك ربط رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بين قتل الدجال وهزيمة اليهود
(( ..فيدركه –أي :يدرك عيسى الدجال -عند باب اللّد الشرقي فيقتله ،فيهزم هللا

اليهود ،فال يبقى شيء مما خلق هللا عز وجل يتواقى به يهودي إال أنطق هللا ذلك

الشيء؛ ال حجر وال شجر وال حائ وال دابة  ..إال الغرقدة فإنها من شجرهم -ال
فتعال اقتله)).99
تنطق إال قال :يا عبد هللا المسلم .. .هذا يهودي؛
َ
وكما كان التناسب بين عيسي وقتل الدجال  ..كان كذلك في النجاة بعباد هللا من
يأجوج ومأجوج.
فقد ُرفع عيسى عليه السالم ليكون له وجود متصل في السماء ،يتقابل مع الوجود
98أخرجه مسلم ( )7559عن النواس بن سمعان.
99أخ رجه ابن ماجه وصححه األلباني في صحيح الجامع (.)7875
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المتصل للدجال على األرض ،والوجود المتصل ليأجوج ومأجوج تحت األرض ..
فال ينقطع وجود «جانب الخير» المتمثل في عيسى في مقابل «جانب الشر»
المتمثل في الدجال ويأجوج ومأجوج.
شبهة وردها
قال السفهاء من الناس :إن نزول عيسى عليه السالم في آخر الزمان يتعارض مع
حقيقة ختم النبوة بالرسول عليه الصالة والسالم ..
أمة
لذا لزم تحديد األسس التي تفسر الصفة التي سينزل بها عيسى ابن مريم في َّ
محمد صلى هللا عليه وسلم:
أوًال :النبوة وحي  ..والوحي أحكام  ..وعيسى لن ينزل بأحكام؛ ألن كل أفعاله
ٌ
ستكون
أحكاما ثابتة مسبًقا في شريعة اإلسالم ،فإذا كانت أهم أفعاله بعد النزول
ً

كسر الصليب ،وقتل الخنزير ،ووضع الجزية -فإن أحكام هذه األفعال قد أقرها
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

ُمنا عائشة رضي هللا عنها أن رسول هللا صلى هللا عليه
فأما كسر الصليك فقد روت أ ُّ
َّ
شيئا فيه تصاليب إال نقضه).100
وسلم( :لم يكن يترك في بيته ً
وعندما دخل عدي بن حاتم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -قبل أن يسلم-
وفي ُعنقه صليب من ذهب قال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :يا عدي ..
اطرح عنك هذا الوثن)).101

100أخرجه البخاري ( )5952عن عائشة.
101أخرجه الترمذي (.)3095
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وأما قتل الخنزير فدليل على الحرمة؛ ألن ما أمر الشرع بقتله ال يؤكل ،وإن كان مما
أصال فإن قتله دون ذبح يمنع أكله ،ومن هنا كان قتل الخنزير داللة على
يؤكل ً
حرمته.
وكذلك كانت ضرورة وضع الجزية؛ ألن الجزية إقرٌار باختالف األمم وتعددها،

احدة كما كانوا في بدء
ووضعها
إنهاء لتعدد األمم والملل ،فيصبح الناس مل ًة و ً
ً
الخلق؛ ولذلك جاء «كتاب بدء الخلق» في تصنيف البخاري بعد «كتاب الجزية»
ألجل هذا المعنى المشار إليه ،فقد بدأ الخلق أمة واحدة كما قال هللا سبحانه{ :كان
الناس أمة واحدة فبعث هللا النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم

بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إال الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات
ب*يا بينهم فهدى هللا الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه وهللا يهدي من يشاء
إلى صراط مستقيم} [البقرة ]213 :فمعنى أن يكون الناس أمة واحدة  ..هو أال تكون
هناك جزية !..
وكذلك قيام الساعة هو عودة الخلق كما بدأ؛ لقوله تعالى{ :كما بدأكم تعودون}
[األعراف.]29 :
كما أن حكم الجزية مرتبط بالجهاد ،وبمجرد قتل الدجال لن يكون جهاد ،ودليل ذلك
قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :والجهاد ما ٍ منذ بعثني هللا إلى أن يقاتل
آخر أمتي الدجال)).102
نقل اإلمام ابن حجر عن اإلمام النووي قوله( :الصواب أن عيسى ال يقبل إال
اإلسالم ،قلت «أي ابن حجر» :ويؤيده عند أحمد من وجه آخر عن أبي هريرة:
 102أخرجه أبو داود (.)2532
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((وتكون الدعوة واحدة)) ومعنى وضع عيسى الجزية مع أنها مشروعة في هذه
الشريعة -أن مشروعيتها مقيدة بنزول عيسى لما دل عليه هذا الخبر ،وليس عيسى
بناسخ لحكم الجزية ،بل نبينا صلى هللا عليه وسلم هو المبين للنسخ ،المثبت له في
ابتداء).
شريعة اإلسالم
ً
ثم يقول( :إن مشروعية قبول الجزية من اليهود والنصارى لما في أيديهم من شبهة
الكتاب وتعلقهم بشرٍع قدي ٍم بزعمهم ،فإذا نزل عيسى عليه السالم زالت الشبهة
بحصول معاينته ،فيصيرون كعبدة األوثان في انقطاع حجتهم وانكشاف أمرهم،
فناسب أن ُيعاملوا معاملتهم في عدم قبول الجزية منهم).
ثانيا :الحكمة األساسية للمعجزات بالنسبة لألنبياء هي إثبات للنبوة أو تعريف بالنبي،
ولكن المعجزات التي ستكون على يد عيسى ابن مريم لن تكون كذلك؛ ألن الناس
جميعهم سيعرفون عيسى بمجرد نزوله األرض بين المنارتين في مسجد دمشق ،بدليل

أن المهدي ِّ
((إمامكم منكم؛ َت ِ
كرمة هللا هذه
سيقدمه للصالة ،فيرد عليه قائال:
ُ
األمة)).103

دليل على خضوعه ألحكام الشريعة اإلسالمية
كما أن صالة عيسى وراء المهدي ٌ
المنزلة على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ومنها :أن صالته ستكون نفس
ِّ
صالتنا ،وأن إمامة المهدي له تُثبت ُسلطان المهدي على األمة ،وأن حكم عيسى
سيكون حكم الضيف الذي ُيصلي وراء صاحب البيت.
ثال ًثا :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد بيَّن الصفة التي سينزل بها عيسى فقال:
عدال فيكسر الصليك ويقتل الخنزير ويضع
حكما ً
ُ
((يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم ً
103سبق تخريجه.
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الجزية))

104

ٍ
باعتبار آخر.
عدال وليس
حكما ً
فهو سينزل في األمة بصفته ً

رابعا :أن كل ما سيكون من أمر عيسى ابن مريم سيكون معجزًة للرسول عليه

الصالة والسالم؛ ألن الرسول عليه الصالة والسالم هو الذي أخبر به قبل أن يكون.

خامسا :أن أثر نزول عيسى عليه السالم في آخر الزمان لن يكون
محدودا برسالته
ً
ً
األولى؛ ألن رسالته األولى كانت في بني إسرائيل ،أما بعد نزوله فسيكون أثره خارَج
هذه الحدود.

خامسا :الحكمة من المساءلة يوم القيامة

والحكمة من هذا الموقف ترجع إلى قاعدة عامة ،وهي اإلظهار الكامل للحق يوم
القيامة؛ ألنه يوم كمال اإلظهار ألسماء هللا وصفاته ..
ولذلك يقول ابن القيم( :جعل هللا سبحانه وتعالى ُّ
دار أخلصها للنعيم
الدور ثالثةٌ :
ودار أخلصها لأللم و َّ
ودار
النصب وأنواع البالء والشرورٌ ،
واللذة والبهجة والسرورٌ ،

خلط خيرها بشرها ،ومزج نعيمها بشقائها ،ومزج لذتها ِّ
بألمها ،يلتقيان ويطالبان،
ُ
ُ
وجعل عمارة تينك الدارين من هذه الدار ،وأجرى أحكامه على خلقه في الدور الثالثة
بمقتضى ربوبيته وإلهيته ،وعزته وحكمته ،وعدله ورحمته ،فلو أسكنهم كلهم دار البقاء
آثارها).
-من حين أوجدهم -لتعطلت أحكام هذه الصفات ولم يترتب عليها ُ

ويقول في موضع ٍ
ثان( :إن يوم الميعاد األكبر يوم مظهر األسماء والصفات
وأحكامها ،ولهذا يقول سبحانه{ :لمن الملك اليوم هلل الواحد القهار} [غافر،]16 :
وقال{ :الملك يومئذ الحق للرحمن} [الفرقان ،]26 :وقال{ :يوم ال تملك نفس لنفس
شيئا واألمر يومئذ هلل} [االنفطار ،]19 :حتى أن هللا سبحانه ليتعرف إلى عباده في
104أخرجه البخاري ( )3448 ،2476 ،2222ومسلم ( )406كالهما من حديث أبي هريرة.
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ذلك اليوم بأسماء وصفات لم يعرفوها في هذه الدار ،فهو يوم ظهور المملكة العظمى
واألسماء الحسنى والصفات العلى ،فتأمل ما أخبر به هللا ورسوله من شأن ذلك اليوم
وأحكامه ،وظهور عزته وعدله ،وفضله ورحمته ،وآثار صفاته المقدسة ،التي لو ُخلقوا

مستقل -لمن عرف هللا
دليل
ٌ
في دار البقاء لتعطلت ،وكمال سبحانه ينفي ذلك ،وهذا ٌ

تعالى وأسماءه وصفاته -على وقوع المعاد وصدق الرسل فيما أخبروا به عن هللا،
فيتطابق دليل العقل ودليل السمع على وقوعه).
ويقول في موضوع ثالث( :إن هللا سبحانه يحب أن ُيعبد بأنواع التعبدات كلها ،وال

يليق ذلك إال بعظمته وجالله ،وال يحسن وال ينبغي إال له وحده ،ومن المعلوم أن من

أنواع التعبد الحاصلة في دار البالء واالمتحان ما ال يكون في دار المجازاة ،وإن كان
في هذه الدار بعض المجازاة ،وكمالها وتمامها إنما في تلك الدار ،وليست دار عمل
وإنما هي جزاء ثواب وعقاب ،أوجب كماله المقدس أن يجزي فيه{ :ليجزي الذين
أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى} [النجم.]21 :
فلم يكن بد من دار تقع فيها اإلساءة واإلحسان ،ويجري على أهلها أحكام األسماء
والصفات ،ثم يعقبها دار يجازى فيها المحسن والمسيء ،ويجري على أهلها أحكام
تعطيل لربوبيته
األسماء والصفات ،فتعطيل أسمائه وصفاته ممتنع ومستحيل ،وهو
ٌ

وإلهيته وملكه وعزته وحكمته.

باب من الفقه في أحكام األسماء والصفات وعلم اختصاصها آلثارها
فمن ُفتح له ٌ
ومتعلقاتها ،واستحالة تعطيلها  ..علِّ َم أن األمر كما أخبرت به الرسل ،وأنه ال يجوز
عليه سبحانه ،وال ينبغي لغيره ،وأنه ينزه عن خالف ذلك كما ينزه عن سائر العيوب
والنقائص ،وهذا باب عزيز من أبواب اإليمان فيفتحه هللا على من يشاء من عباده
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ويحرمه من يشاء.
ومن هنا كان قول هللا -في الحديث القدسي(( :-أنا الملك  ..أين ملوك
األر ؟)).105
فيوم القيامة هو يوم ظهور أسماء هللا وصفاته ،ونفي كل ِّادعاء يناقض مقتضى
أسماء هللا وصفاته ،وكمال إظهار الحق ال يكون إال بإقرار أهل الباطل بما كانوا
عليه ،وفي هذا اإلقرار جاء قول هللا{ :وبرزوا هلل جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا
إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب هللا من شيء قالوا لو هدانا هللا
لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص*وقال الشيطان لما قضي
األمر إن هللا وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إال
أن دعوتكم فاستجبتم لي فال تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم
بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم} [إبراهيم:
.]21-22
ومع إقرار أهل الباطل تكون ُمساءلة أهل الحق ،ومنها ُمساءلة كل من ُعبد من دون
هللا{ :ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون هللا فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤالء أم هم
ضلوا السبيل*قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن
متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا*فقد كذبوكم بما تقولون فما
تستطيعون صرفا وال نص ار ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا} [الفرقان.]17-19 :
وفي إطار إظهار الحق يوم القيامة كانت ُمساءلة المرسلين ..
{يوم يجمع هللا الرسل فيقول :ماذا أجبتم قالوا ال علم لنا إنك أنت عالم الغيوب}
105أخرجه البخاري ( )7382 ،6519ومسلم ( )7227كالهما من حديث أبي هريرة.
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[المائدة.]109 :
لتأتي بعد ُمساءلة المرسلين ُ ..مساءلة عيسى عليه السالم ..
{وإذ قال هللا يا عيسى ابن مريم *أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون
هللا}؟!
ول َما َلْي َس لِّي ِّب َح ٍق ِّإ ْن ُكْن ُت ُقْلتُ ُه َفَق ْد َعلِّ ْمتَ ُه تَ ْعَل ُم َما
ال ُسْب َح َان َك َما َي ُكو ُن لِّي أ ْ
َن أَُق َ
{َق َ
ِّ
ِّ
َعَلم ما ِّفي َنْف ِّس َك ِّإَّن َك أَْن َت َع َّالم اْل ُغي ِّ
وب} [المائدة.]116 :
ُ ُ
في َنْفسي َوال أ ْ ُ َ
فأكمل درجات اإلقرار أن يكون باألطراف التي يتعلق بها موضوع اإلقرار ،ومن هنا
كان إقرار عيسى بالعبودية في يوم القيامة{ :ما قلت لهم إال ما أمرتني به أن اعبدوا
هللا ربي وربكم *وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم *فلما توفيتني كنت أنت الرقيب
عليهم *وأنت على كل شيء شهيد} [المائدة.]117 :
وكان إقرار عيسى قبل يوم القيامة بالحق ،وتحقيق كل مقتضياته بالفعل في الواقع ..
اقعا.
كما كان الباطل ً
فعال وو ً
***
عامـا لقضــية المســيح؛ لتبــدأ بعــد
وعنـد هــذا الحــد يكــون الكتـاب قــد طــرح تصـ ًا
ـور ســلفيًّا ًّ
ذلك مواجهة االنحراف النصراني في تلك القضية.
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بسم هللا الرحمن الرحيم
الباب الثاني

الفصل األول:

التحريف النصراني

تحليل ِّ
االدعاء

ادعاء الولد

اتفقنـ ــا فـ ــي البـ ــاب األول أن الخلـ ــل فـ ــي قضـ ــية األسـ ــماء والصـ ــفات ..هـ ــو بدايـ ــة

االنحراف في قضية التعريف باهلل..

وأن الخلل في قضية التعريف باهلل هو بداية االنحراف في النصرانية..

وأثبتنـ ــا أن عناصـ ــر الخلـ ــل فـ ــي تصـ ــور األسـ ــماء والصـ ــفات ..هـ ــي نفسـ ــها عناصـ ــر

االنحراف في النصرانية.

وم ــن هن ــا توزع ــت مح ــاوالت النص ــارى إلثب ــات ق ــولهم ِّ
بادع ــاء الول ــد هلل س ــبحانه

وتعالى على مدخلين:

المدخل األول :محاوالت متعلقة بالتعريف باهلل وصفاته.
المدخل الثاني :محاوالت متعلقة بتفسير عيسى عليه السالم ،واختصاصاته.
ففي المدخل األول جاء ِّادعاء الولد من تحريـف النصـارى لقضـية التعريـف بـاهلل،

وأخطر عناصر هذا التحريف هي:

زعمهم :أن ِّادعاء الولد هلل ينفي عن هللا صفة التغير.
فق ــالوا :إن هللا يح ــب الخل ــق ..وإن ــه ال ب ــد أن يك ــون هن ــاك م ــن يحب ــه هللا قب ــل أن

يخلـق الخلــق ،حتــى إذا خلــق الخلـق فــأحبهم ال يكــون قــد تغيـر !..فقــد أحــب هللا االبــن
قبل أن يخلق ،فال يكون قد تغير؛ ألنه أحب قبل الخلق وبعد الخلق!..
فجعلوا القول باالبن الزم لنفي صفة التغير عن هللا!..
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والرد على هذا القول هو:
أن هللا ال يتغيـر ولكـن أفعالـه هــي التـي تتغيـر ،وهـو يقــول فـي ذلـك سـبحانهُ { :كـ َّـل

َي ْو ٍم ُه َو ِّفي َشأ ٍ
ْن} [الرحمن.]29 :

النبي صـلى هللا عليـه وسـلم قـال فـي تفسـير هـذه
عن ابن عمر رضي هللا عنه أن َّ
ِ
قوما ،ويضع آخرين)).106
ذنبا ،ويفرج ً
اآلية(( :م ْن شأنه أن يغفر ً
كرعا ،ويرفع ً
ـطرا ،ويغفــر
قـال مجاهــد( :كـل يــوم هـو يجيــب ً
داعيـا ،ويكشــف كرًبـا ،ويجيــب مض ً

ذنبا).
ً

حيــا ،ويميــت ميتًــا،
وقــال قتــادة( :ال يســتغني عنــه أهــل الســموات واألرض؛ ُيحيــي ًّ

ـيرا ،وه ــو منته ــى حاج ــات الص ــالحين وصـ ـريخهم ،ومنته ــى
ـغيرا ،ويف ــك أس ـ ً
ويرب ــي ص ـ ً
شكواهم).

ـالق قبــل أن يخلــق ،وراز ٌق
وثبــوت الصــفات اإللهيــة لــيس مر ً
هونــا بــالخلق ،فــاهلل خـ ٌ
قبل أن يرزق..
ـالق بمقتضممى قدرتممه علــى الخلــق ..وهــو ســبحانه راز ٌق بمقتضممى
فهــو ســبحانه خـ ٌ
قدرته على الرزق ..وهللا سبحانه ال يفتقر إلى غيره في ثبوت صفاته..
ولــم يك ــن الخل ــق «إلثبمممات» األس ــماء والص ــفات ..ب ــل «إلظهمممار» آث ــار األس ــماء
أمر ذاتيًّا..
والصفات ..وبذلك يكون ثبوت األسماء والصفات هللً ..ا
فال فرق في ثبوت صفة «الحب» هلل قبل خلق الخلق ْأو بعده؛ ألنها ثابتة هلل قبل

خلــق الخلــق ،بحبــه لذاتــه ولصــفاته ،كمــا قــال ابــن القــيم( :والــرب تعــالى يحــب ذاتــه
وصفاته وأسماءه ،فهو عفـو يحـب العفـو ،ويحـب المغفـرة ،ويحـب التوبـة ،ويفـرح بتوبـة
 106أخرجه ابن ماجه ( ،)73/1وابن حبان ( )464/2من حديث أبي الدرداء رضي هللا عنه.
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عبده حين يتوب إليه أعظم فرح يخطر بالبال.
وكـان تقــدير مــا يغفـره ويعفـو عــن فاعلــه ويحلــم عنـه ويتــوب عليــه ويســامحه -مــن
موجب أسمائه وصفاته ،وحصول ما يحبه ويرضاه من ذلـك ،ومـا يحمـد بـه نفسـه ومـا
يحمــده بــه أهــل ســمواته وأهــل أرضــه -مــا هــو مــن موجبــات كمالــه ومقتضــيات حمــده،
وهو سبحانه الحميد المجيد ،وحمده ومجده يقتضيان آثارهما.
ومن آثارهما مغفرة الذالت ،وإقالة العثرات ،والعفو عن السيئات ،والمسامحة على
الجنايــات ،مــع كمــال القــدرة علــى اســتيفاء الحــق ،والعلــم منــه ســبحانه وتعــالى بالجنايــة
ومقدار عقوباتها.
فحلمه بعد علمه ،وعفـوه بعـد قدرتـه ،ومغفرتـه عـن كمـال عزتـه وحكمتـه ،كمـا قـال

ِّ
ِّ
ِّ
ـت اْل َع ِّزي ـ ُـز
ـك أَْن ـ َ
المس ــيح علي ــه الس ــالمِّ{ :إ ْن تُ َع ــذْب ُه ْم َف ـ ِّـإَّن ُه ْم عَب ـ ُ
ـاد َك َوإِّ ْن تَ ْغف ـ ْـر َل ُه ـ ْـم َفِّإَّن ـ َ
ِّ
يم} [المائدة ]118 :أي :فمغفرتـك عـن كمـال قـدرتك وحكمتـك ،ولسـت كمـن يغفـر
اْل َحك ُ

حكيم في األخذ به).
قادر على استيفائه،
ً
عليم ٌ
ٌ
عجزا ،ويسامح جهال بقدر الحق ،بل ٌ

ذاتيــا ،ليسـت متعلقــة -كمـا يــدعي النصـارىِّ -
بادعــاء
فصـفة الحـب ثابتـ ٌة هلل ثبوتًـا ًّ

الولد ،الذي يحبه هللا قبل الخلق!!

حتى أن حب هللا للخلق يكون بموجب حبه سبحانه ألسمائه وصـفاته ،فيقـول ابـن
القــيم( :وهــو ســبحانه يحــب موجــب أســمائه وصــفاته ..فهــو «علــيم» يحــب كــل عــالم،
«جواد» يحب كل جواد« ،وتر» يحـب الـوتر« ،جميـل» يحـب الجمـال« ،عفـو» يحـب
العف ــو وأهل ــه« ،حي ــي» يح ــب الحي ــاء وأهل ــه« ،ب ــر» يح ــب األبـ ـرار« ،ش ــكور» يح ــب
الشاكرين« ،صبور» يحب الصابرين« ،حليم» يحب أهل الحلم.
فلمحبته سبحانه للتوبة والمغفرة والعفو والصفح ..خَلـق مـن يغفـر لـه ويتـوب عليـه
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ويعفو عنه ،وَقَّدر عليه مـا يقتضـي وقـوع المكـروه والمبغـوض؛ ليترتـب عليـه المحبـوب
له ،المرضي له ،فتوسطه كتوسط األسباب المكروهة المفضية إلى المحبوب).
بل إن الحقيقة أن ِّادعاء الولد هو الذي ُيوجب القول بتغير ذات هللا ،ولذلك يقول
مولودا -كالنطق من العقل -لزم أن يكـون األب ناطًقـا بعـد
ابن تيمية( :إذا كان االبن
ً

باطل في حق هللا).
أن لم يكن ناطًقا ،وهذا
ٌ
زعمهم :أن ِّادعاء الولد هلل يحقق كمال هللا

وهو القول بأن هللا أوجد االبن ،وأن االبن علة تحقق الكمال لألب.
فيرد ابن تيمية هذا القول في «الجواب الصحيح» فيقول:
(أما قـولهم :األب :الـذي هـو ابتـداء االثنـين ،واالبـن :النطـق الـذي هـو مولـود منـه
كوالدة النطق من العقل -فكالم باطل ..بل هو من أعظـم الكفـر وأشـده اسـتحالة ،فـإن
عالمــا
صــفات الكمــال الزمــة ل ـذات الــرب عــز وجــل أوًال وآخـ ًا
ـر ..لــم يــزل وال يـزال ًّ
حيــا ً

عالما.)!!..
قادرا ،لم ْ
ً
عالما بعد أن لم يكن ً
يصر حيًّا بعد أن لم يكن حيًّا ،وال ً

(فإذا قالوا :إن األب الـذي هـو الـذات هـو ابتـداء الحيـاة والنطـق..اقتضـى ذلـك أن
ـداء
يكـون األب قبـل الحيــاة والنطـق ،وأن يكــون ف ً
ـاعال للحيـاة والنطــق ،فـإن مــا كـان ابتـ ً
لغيره يكون
باطل!!..
فاعال له ،وهذا في حق هللا
متقدما عليه ..أو ً
ٌ
ً
وكـذلك قــولهم :إن النطــق مولــود منــه كـوالدة النطــق مــن العقــل ..فــإن المولــود مــن
ـيئا ،س ـواء أريــد
ـيئا فشـ ً
غي ـره متولــد منــه ،فيحــدث بعــد أن لــم يكــن كمــا يحــدث النطــق شـ ً
الزما للنفس الناطقة ،بل حدث فيها واتصفت
بالنطق العلم أو البيان ،فكالهما لم يكن ً
به بعد أن لم يكن ،وإن كانت قابلـة لـه ناطقـة بـالقوة ،فـإذا مثلـوا تولـد النطـق مـن الـرب
كتولده عـن العقـل لـزم أن يكـون الـرب كـان ناطًقـا بـالقوة ثـم صـار ناطًقـا بالفعـل ،فيلـزم
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عالما ،وهذا مـن أعظـم الكفـر وأشـده اسـتحالة ،فإنمه ال
عالما بعد أن لم يكن ً
أنه صار ً
شمميء غيممره يجعلممه متصم ًفا بصممفات الكمممال بعممد أن لممم يكممن متصم ًفا بهمما ،إذ كممل ممما
س مواه فهممو مخلمموي لممه ،وكمالممه منممه ،فيمتنممع أن يكممون هممو جاعممل الممرب سممبحانه
كامال.)..
وتعالى ً
زعمهم :أن ِّادعاء الولد هلل يحقق المعرفة البشرية هلل
فيقولون :إن اإلنسان لم يكن له إمكانيـة معرفـة هللا إال مـن خـالل االبـن الـذي هـو

هللا -كما يزعمـون -والـذي جـاء فـي صـورة إنسـان ..فنشـأت بـذلك عالقـة المعرفـة بـين
اإلنسان وهللا..
والحق :إن معرفة هللا على وجه الحقيقة الكاملة ليست ممكنة لغير هلل سبحانه وتعالى

ـماء ال يعلمهــا أحـ ٌـد مــن خلقــه
ذاتــه ..وقــد بــين النبـ ُّ
ـي صــلى هللا عليــه وســلم أن هلل أسـ ً
سبحانه( :أو استأثرت به في علم الغيب عندك)..

ـماء ال يعلمه ــا أح ـ ٌـد م ــن خلق ــه
وق ــد ب ــيَّن النب ـ ُّ
ـي ص ــلى هللا علي ــه وس ــلم أن هلل أس ـ ً
سبحانه ،107ومعرفة هللا تكون من خالل أسمائه وصفاته وأفعاله ،وبذلك يصـبح تحقـق
مستحيال!..
أمر
المعرفة اإلنسانية الحقيقية الكاملة هلل واإلحاطة بذاته وصفاته ًا
ً

ومعرفة اإلنسان هلل إنما تكون بقدر استطاعته ..وشأن المعرفة فـي ذلـك شـأن التقـوى؛

ألن التقــوى ال تكــون إال بقــدر العلــم ،ومــن هنــا قــال صــلى هللا عليــه وســلم(( :أنمما هللا
أعلمكم باهلل ،وأتقاكم له))(.)108

ولــذلك أنــزل هللا ســبحانه{ :يــا أَي َّ ِّ
َّ
ـق تَُق ِّاتـ ِّـه َوال تَ ُمــوتُ َّن ِّإ َّال َوأَْنــتُ ْم
للا َحـ َّ
ُّهــا الــذ َ
آمُن ـوا اتُقـوا َّ َ
َ َ
ين َ
 107قال عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :ما أصاب مسلما قط هم وال
حزن فقال :اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ،ناصيتي بيدك ،ماض في حكمك ،عدل في قضاؤك ،أسألك
بكل اسم هو لك؛ سميت به نفسك ،أو أنزلته في كتابك ،أو علمته أحدا من خلقك ،أو استأثرت به في علم
الغيب عندك  ..أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجالء حزني و ذهاب همي ..إال أذهب هللا همه ،و أبدله مكان
حزنه فرحا)) أخرجه أحمد في مسنده ( ،)452 ،391/1وابن حبان في صحيحه ( ،)353/3والحاكم في
المستدرك ( )690/1جميعهم من حديث ابن مسعود رضي هللا عنه.
 108رواه البخاري ( )19والحاكم في المستدرك (.)1696
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ِّ
َّ
ط ْعتُم} [التغابن.]16 :
استَ َ
ُم ْسل ُمو َن} [آل عمران ،]102 :ثم أنزل بعدها{ :اتُقوا َّ َ
للا َما ْ
وشـأن اإلنســان فــي ذلــك شــأن الخالئـق؛ ولــذلك عـ َّـرف هدهـ ُـد ســليمان هللا بقولــه{ :

ِّ
َّ
ات و ْاأل َْر ِّ
ض َوَي ْعَل ـ ُـم َم ــا تُ ْخُف ــو َن َو َم ــا
ـج ُدوا َِّّهللِّ َّال ـ ِّـذي ُي ْخ ـ ِّـرُج اْل َخ ـ ْـب َء ِّف ــي َّ
أَال َي ْس ـ ُ
الس ـ َـم َاو َ
للا َال ِّإَل َه ِّإ َّال ُهو َر ُّب اْل َع ْر ِّ
يم} [النمل.]25-26 :
تُ ْعلُِّنو َن* َّ
ش اْل َع ِّظ ِّ
َ
يقــول ابــن القــيم( :وهــذا الهدهــد مــن أهــدى الحي ـوان وأبص ـره بمواضــع المــاء تحــت
عرفه بمقتضى طبيعته وواقعه وخبرته.
األرض ،ال يراه غيره)؛ لذلك لما َعَّرف هللاَّ ..
زعمهم أن ظهور هللا في صورة إنسانية يحقق القرب بين هللا واإلنسان
ـول ناشــئ عــن عــدم إدراك التصــور اإلســالمي لحقيقــة العالقــة بــين العبــاد
وهــو قـ ٌ

وربهــم ..والقــائم علــى العالقــة بــين «هللا» بذاتــه وصــفاته ..وبــين العبــاد ،وليســت علــى
مجرد «صورة إنسانية» مزعومة هلل!..
ولذلك جاءت التعبيرات التي تصف الفعل اإللهـي تجـاه اإلنسـان بأسـلوب يتناسـب
مع الطبيعة اإلنسانية..
َّ ِّ
آمُنـ ـوا َو َع ِّملُـ ـوا
ف ــاهلل يح ــب عب ــاده ويت ــودد إل ــيهم ..ق ــال هللا ع ــز وج ــلِّ{ :إ َّن ال ــذ َ
ين َ
الصالِّح ِّ
الر ْح َم ُن ُوًّدا} [مريم.]96 :
ات َسَي ْج َع ُل َل ُه ُم َّ
َّ َ
عبمدا
وفي تفسير هذه اآلية يقول النبـي صـلى هللا عليـه وسـلم(( :إن هللا إذا أحمك ً

دعا جبريل ،فقال :يا جبريمل ،إنمي أحمك فال ًنما فأحبمه ،قمال :فيحبمه جبريمل ،قمال :ثمم

ينمادي فممي أهمل السممماء :إن هللا يحمك فال ًنمما فممأحبوه ،قمال :فيحبممه أهمل السممماء ،ثممم
عبدا دعا جبريل ،فقال :يا جبريمل،
ُيوضع له القبول في األر  ،وهن هللا إذا أبغض ً
إني أبغض فال ًنا فأبغضه ،قال :فيبغضه جبريل ،ثم ينادي فمي أهمل السمماء :إن هللا

يممبغض فال ًنمما فأبغضمموه ،قممال :فيبغضممه أهممل السممماء ،ثممم يوضممع لممه البغضمماء فممي
~~104

األر )).109
ِ
مادى لِممي َوِلًّيمما َفَقم ْمد
مالَ :مم ْمن َعم َ
ه َقم َ
وقــال رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم(( :إ َّن َّ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ال
آ َذْن ُت ُه ِباْل َحْر ِبَ ،و َما َتَقَّر َب ِإَل َّي َعْبدي ِب َش ْي ٍء أ َ
َح َّك إَل َّي م َّما ا ْف َتَر ْض ُت َعَلْيهَ ،و َمما َي َمز ُ
ِ
النو ِافم ِمل حَّتممى أ ِ
مت َسم ْمم َع ُه َّالم ِمذي َي ْسم َمم ُع ِبم ِمه،
مه ُكْنم ُ
َحَبْب ُتم ُ
مهَ ،فمِإ َذا أ ْ
ُحَّبم ُ
َعْبممدي َي َتَقمَّمر ُب ِإَلم َّ
َ
مي ِب َّ َ
ِ
ِن َسمأََل ِني
َوَع َصَرُه َّال ِذي ُيْب ِصُر ِبهَ ،وَي َد ُه َّال ِتي َيْب ِط ُ
ش ِب َهاَ ،و ِر ْجَل ُه َّال ِتمي َي ْم ِشمي ِب َهماَ ،وه ْ
َألُع ِطيَّنه ،وَل ِئ ْن اس َتعا َذ ِني َأل ِ
ُعي َذَّن ُه)).110
ْ َ
ْ َ ُ َ

ِّق بينهــا وبــين ولــدها،
ورأى النبــي صــلى هللا عليــه وســلم ام ـرأة مــن َّ
الســبي قــد ُفــر َ

فجعلت كلما وجدت صبيًّا من السبي أخذته فألصقته بصدرها وهي تدور على ولـدها،
فلما وجدته ضمته إليها وألقمته ثديها..

فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسـلم(( :أترون هذه طارحة ولدها في النار وهمي
تقدر على أال تطرحه..؟ )).قالوا :ال يا رسول هللا!
قال(( :فوهللا ،هلل أرحم بعباده من هذه بولدها.111))..
فرحمما بتوعممة عبممده حمين يتمموب إليممه مممن
ويقـول صــلى هللا عليـه وســلم(( :هلل أشمد ً

أحممدكم كممان علممى راحلتممه بممأر

فممالة فانفلتممت منممه وعليهمما طعامممه وشمرابه ،فممأيس

منها؛ فأتى شجرة فاضطجع في ظلها ،قد أيس ممن راحلتمه ،فبينما همو كمذلك إذا همو
بها قائمة عنده ،فأخذ بخطامها ثم قمال -ممن شمدة الفمرح :-اللهمم أنمت عبمدي وأنما
رعك ...أخطأ من شدة الفرح)).112
وعــن أُبــي بــن كعــب رضــي هللا عنــه قــال :قــال رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم:
 109أخرجه البخاري ( ،)7047ومسلم ( )2637واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي هللا عنه.
 110أخرجه البخاري ( ،)6173ومسلم ( )2685كالهما من حديث أبي هريرة رضي هللا عنه.

 111أخرجه البخاري ( ،)5653ومسلم ( )2754كالهما من حديث عمر بن الخطاب رضي هللا عنه.
 112أخرجه مسلم ( )2747من حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه.
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أسـ َّـماني لــك..؟! قــال(( :نعممم))...
((إن هللا أمرنممي أن أق مرأ عليممك الق مرآن)) ..فقلــتَ :
فبكى..
قيل ألَُبي رضي هللا عنه :أفرحت بذلك؟ قال :وما يمنعنـي وهللا تعـالى يقـولُ{ :ق ْـل
للاِّ َوب َِّر ْح َمِّت ِّه َفِّب َذلِّ َك َفْلَيْف َر ُحوا ُه َو َخْيٌر ِّم َّما َي ْج َم ُعو َن} [يونس.)113(]58 :
ض ِّل َّ
ِّبَف ْ
وعن أبي هريرة قال :أتى جبريل النبـي صـلى هللا عليـه وسـلم فقـال(( :يما رسمول هللا..

هذه خديجة قد أتمت ..معهما إنماء فيمه إدام أو طعمام أو شمراب ،فمإذا همي أتتمك فماقرأ

ِ
وع ِّشرها ببيت فمي الجنمة ممن قصمك ..ال صمخك فيمه
عليها السالم من رعها ،و ِمّنيَ ،

وال نصك)).114

وهــذه النصــوص ..هــي التــي تغــرس فــي القلــب محبــة هللاِّ ،
وترســخ عقيــدة أنــه -
سبحانه -أقرب لإلنسان من أي شيء آخر..
وهذا هو التصور الذي يحقق عالقـة صـحيحة بـين هللا والعبـاد ،علـى أسـاس مقـام
األلوهية الصحيح والطبيعة البشرية المستقيمة ،أمـا زعـم «التجسـد اإللهـي» فـي صـورة
إنسـانية بــزعم إمكانيــة المعرفــة اإلنسـانية بــاهلل ..فهــو باطــل؛ ألنـه يحــرف حقيقــة المقــام
ـيال فــي
اإللهــي ،وفــي نفــس الوقــت ..يفســد الطبيعــة البش ـرية ،كمــا ســيتبين ذلــك تفصـ ً
المدخل الشيطاني إلى القول بالتجسد.
التولد

ومن مناقشـة ادعـاء الولـد كانـت مناقشـة التولـد ،فيـذكر اإلمـام ابـن تيميـة رحمـه

هللا تبريــرهم الدعــاء الولــد( :وهــم يقولــون :نحــن سـ َّـمينا ِّعْل َمـ ُـه مولــودا عنــه؛ لكونــه تولــد

113

أخرجه البخاري (  ، ) 4676ومسلم (  ) 799كالهما من حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه.

 114أخرجه البخاري ( ،)3609ومسلم ( )2432كالهما من حديث أبي هريرة رضي هللا عنه.
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عنه تولد الكلمة عن العقـل ،وهـذا الولـد اتحـد بالناسـوت ،فس َّـمينا المجمـوع ول ًـدا ،وبهـذا

ابنا..
ابنا ،وغيره من األنبياء يسمى ً
يفرقون بين كون المسيح ً

فــإنهم يقولــون :ه ـؤالء أبنــاء بالوضــع ،والمســيح ابــن بــالطبع ،أي :أولئــك ُسـ ُّـموا

أبناء بمشيئة الرب وقدرته؛ ألنه اصطفاهم..
ً

ـديما أز ًّليـا
والكلمة التي جعلوها متحدة بالمسيح هـي عنـدهم متولـدة عـن هللا تولـدا ق ً
ال يتعلق بمشيئته وقدرته ،ولهذا قالوا :مولود غير مصنوع).
وقد لجئوا إلى وصف ُّ
التولد َّ
ـرز مـن المعنـى األصـلي للتولـد
بأنـه «قـديم أزلـي» تح ًا
الذي يفيد الحدوث ،وينفي القدم ،ولهذا ُّ
يرد ابن تيمية على هـذا الكـالم بقولـه( :وسـائر

ولدا جعلـوه حادثًـا منفصـال عنـه ،فأمـا جعـل صـفته القائمـة بـه
الطوائف الذين أثبتوا هلل ً
ابنــا غيــر
ـودا ،فهــذا ال ُيعـ َـرف عــن غيــر النصــارى ،فــإذا أثبت ـوا لــه ولـ ًـدا و ً
ولـ ًـدا لــه ومولـ ً

ابنـا وال ول ًـدا عنـد أحـد
مخلوق -والصفة القائمة به الالزمة له لـم تتولـد عنـه وال تسـمى ً
مــن األنبيــاء وغيــرهم -تعــين أن يكــون الولــد إمــا جــزًءا منفصـ ًـال عنــه ،وإمــا معل ـوًال لــه،
صادر عنه بغير قدرته ومشيئته.
ًا

وأي الق ـولين قــالوه فهــم فيــه كفــار مضــاهئون لقــول الــذين كفــروا مــن قبــل ،وبعــض

علمائهم وإن أنكر ذلك لكنهم يقولون ما يستلزم ذلك ،ويشبهونه بالشـعاع مـن الشـمس،
ويقولون عن الروح :هو منبثـق مـن هللا خـارج منـه ،وهـذا كلـه يناسـب الـوالدة التـي هـي
خروج شيء منه أو حدوث شـيء عنـه بغيـر اختيـاره ومشـيئته ،وال بـد لـه مـع ذلـك مـن

محل يقوم به ،فإن الشعاع ال يقوم إال باألرض ،واألمـر المنبثـق الخـارج مـن غيـره إمـا

ـوهر فقـد انفصـل مــن
ـوهر قائمـا بنفسـه أو صـفة قائمـة بغيرهـا ،فـإن كـان ج ًا
أن يكـون ج ًا

عرضا فال بد له من محل فيكون
متولدا عن أصلين.
الرب جزء ،وإن كان
ً
ً

وتشــبيههم بتولــد الكــالم عــن العقــل تشــبيه باطــل ،فــإن ذلــك يحصــل بقــدرة اإلنســان

ومشيئته ،وهو حادث بعد أن لم يكن.
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هــذا إذا ُعــرف أن مــا يقــوم بقلــب اإلنســان مــن علــم وحكمــة يقــال :إنــه يتولــد عنــه،
أمر غير معـروف فـي اللغـات ،ولـو كـان معروًفـا فـي لغـة
ويقال :إنه ابنه ،مع أن هذا ٌ

بعض األمم لم يجز أن يفسر به كالم األنبياء ،إن لم يكن معروًفا في لغتهم.

وأما ما يدعونه؛ فإنهم يقولون :إن الكلمة الزمـة لـذات هللا أ ًزال وأب ًـدا ،وهـي مولـودة
منه ،مع أنها غير مصنوعة ،فهذا كالم متناقض باطل من وجوه..
فإن المتولد عن الشيء ال يتولد إال عنه وعن غيره ،وأما الشيء الواحـد فـال يتولـد

أيضــا فــإن مــا تولــد عــن غي ـره لــم يكــن حادثًــا ،وأمــا الصــفة القديمــة
عنــه وحــده شــيء ،و ً
الالزمة لذات الرب فليست مولودة له وال متولدة عنه ،بل هي قائمة به الزمة لذاته.
أيضا ،فإن المولود اسم مفعول ،يقال :ولده يلده فهو مولود ،وهذا ال يقال إال في
و ً
مولودا.
الحادث المتجدد ،فإنه مفعول فعل الوالد ،والقديم األزلي ال يكون مفعوًال
ً
ابنــا ال يوجــد فــي كــالم أحــد مــن
ـودا و ً
أيضــا فتســمية الصــفة القديمــة األزليــة مولـ ً
و ً
األنبياء عليهم السالم.

فهب أن هذا مما يسوغ لنا في اللغة أن نقوله ،لكـن ال يجـوز أن نحـدث لغـة غيـر

لغة األنبياء ونحمل كالم األنبياء عليها ،فإن هذا كـذب علـيهم ،وهكـذا تفعـل النصـارى
وأمثــالهم م ــن أه ــل التحريــف بك ــالم األنبي ــاء ،يحــدثون له ــم لغ ــة مخالفــة للغ ــة األنبي ــاء

ويحملون كالم األنبياء عليه.

مثــال ذلــك :أن األنبيــاء أخبــروا بــأن هللا إلـ ٌـه واحـ ٌـد َّ
وكفــروا مــن أثبــت إلهــين اثنــين،
وأمــروا بالتوحيــد ودع ـوا إليــه ،وحرم ـوا الشــرك َّ
وكفــروا أهلــه ،وأخبــروا أن هللا واحــد أحــد،

توحيده ،وأنـه ال يجـوز أن يعبـد إال هللا ،وأنـه ال يسـتحق العبـادة إال
وكان مرادهم بذلك
َ
هو ،ليس مقصودهم بـذلك نفـي صـفاته ،فلـم يقصـدوا بلفـ األحـد والواحـد أنـه لـيس لـه

علم وال قدرة وال شيء من الصفات..

فجاء طائفة من أهل البـدع ففسـروا لفـ اسـم الواحـد واألحـد بمـا جعلـوه اصـطالحا

مركبـا،
لهم ،فقالوا :الواحد الذي ليس فيه تركيب وال ينقسم ،ولو كـان لـه صـفات لكـان ً
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ولــو قامــت بــه الصــفات لكــان جسـ ًـما ،والجســم مركــب مــن الج ـواهر المنفــردة ،أو مــن
احدا ،فيقال :هذا الـذي قـالوه لـو قـدر أنـه صـحيح
أحدا وال و ً
المادة والصورة ،فال يكون ً

في العقل واللغة فليس هو لغة األنبياء التي خاطبوا بها الخلق ،فكيف إذا لم يكن هـذا

الواحد من لغة أحد من األمم!..؟!

بل جميع األمم تسمي ما قام به الصفات واح ًـدا ،بـل يسـمونه وحي ًـدا ،وقـد يسـمونه
فـي غيـر اإلثبـات أح ًـدا ،ك قولـه{ :وإن أحــد مـن المشـركين اسـتجارك فـأجره حتـى يســمع

كالم هللا} [التوبة ،]6 :وقوله {ذرني ومن خلقت وحيدا} [المزمل ]11 :وأمثال ذلك.

أيضــا( :ال ـوالدة والتولــد وكــل مــا يكــون مــن هــذه األلفــاظ ال يكــون إال مــن
ويقــول ً
أصلين ،وما كان من المتولد عينا قائمة بنفسها فـال بـد لهـا مـن مـادة تخـرج منهـا ،ومـا

كان عرضا قائمـا بغيـره فـال بـد لـه مـن محـل يقـوم بـه فـاألول نفـاه بقولـه« :أحـد» ،فـان

األحد هو الذي ال كفؤ له وال نظيـر ،فيمتنـع أن تكـون لـه صـاحبة ،والتوالـد إنمـا يكـون
بين شيئين قال تعالى { :وجعلُوْا ِّهللِّ ُشرَكاء اْل ِّج َّن وخَلَقهـم وخرُقـوْا َلـه بِّنـين وبن ٍ
ـات ِّب َغْي ِّـر
ُ َ َ َ ََ
َ َ ُ ْ َ ََ
َ
َ ََ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ات واأل َْر ِّ
ض أََّنى َي ُكو ُن َل ُه َوَل ٌـد َوَل ْـم تَ ُكـن
يع َّ
عْل ٍم ُسْب َح َان ُه َوتَ َعاَلى َع َّما َيصُفو َنَ .بد ُ
الس َم َاو َ
ٍ
َّ
ٍ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ُّك ْـم ال ِّإَل َـه ِّإالَّ ُه َـو َخـالِّ ُق
ـيمَ .ذلِّ ُك ُـم للاُ َرب ُ
صاحَب ٌة َو َخَل َق ُك َّل َش ْيء ُ
وه َو ب ُكل َش ْـيء َعل ٌ
ل ُه َ
ٍ
اعُب ُدوهُ َو ُه َو َعَلى ُك ِّل َشي ٍء َو ِّك ٌ َّ ِّ
ـار
ُك ِّل َش ْيء َف ْ
ـار َو ُه َـو ُي ْـد ِّر ُ
صَ
صُ
ك األَْب َ
يل .ال تُْدرُك ُـه األَْب َ
ْ
َّ ِّ
يف اْل َخِّب ُير } [األنعام.]103 – 100 :
َو ُه َو اللط ُ

فنفى سبحانه الولد بامتناع الزمه عليه فان انتفاء الالزم يدل على انتفاء الملـزوم،

وبأنه خالق كل شيء وكل ما سواه مخلوق له ،ليس فيه شيء مولود له.

والث ــاني :نف ــاه بكون ــه س ــبحانه الص ــمد وه ــذا المتول ــد م ــن أص ــلين يك ــون بجـ ـزئين

ينفصــالن مــن األصــلين كتولــد الحي ـوان مــن أبيــه وأمــه بــالمنى الــذي ينفصــل مــن أبيــه
وأمه فهذا التولد يفتقـر إلـى أصـل آخـر ،والـى أن يخـرج منهمـا شـيء وكـل ذلـك ممتنـع

في حق هللا تعالى فإنه «أحد» فليس له كفؤ يكون له صاحبة ونظي ار وهو «صمد» ال

يخرج منه شيء فكل واحد من كونه أحدا ومن كونه صمدا يمنع أن يكون والدا ويمنع
أن يكون مولودا بطريق األولى واألحرى.
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وهذا كما تقدم من أن الوالدة ال تكون أال من أصلين سواء في ذلـك تولـد األعيـان

الت ــي تس ــمى الجـ ـواهر ،وتول ــد األعـ ـراض والص ــفات ،ب ــل وال يك ــون تول ــد األعي ــان إال

بانفصال جزء من الوالد ،فإذا امتنع أن يكون له صـاحبة امتنـع أن يكـون لـه ولـد ،وقـد

علموا كلهم أن ال صاحبة له ال من المالئكـة ،وال مـن الجـن ،وال مـن اإلنـس ،فلـم يقـل
أحد منهم أن له صاحبة ،فلهذا احتج بـذلك علـيهم ومـا حكـي عـن بعـض كفـار العـرب

أنــه صــاهر الجــن ،فهــذا فيــه نظــر ،وذلــك أن كــان قــد قيــل :فهــو ممــا يعلــم انتفــا ه مــن

وجـوه كثيـرة ،وكـذلك مــا قالتـه النصــارى :مـن أن المســيح ابـن هللا ،ومــا قالـه طائفــة مــن

اليهود أن عزير ابن هللا ،فإنه قد نفاه -سبحانه -بهذا وبهذا.

من المعلوم عند الخاصة والعامـة أن المعنـى الـذي خـص بـه المسـيح إنمـا هـو أن
خلــق مــن غيــر أب فلمــا لــم يكــن لــه أب مــن البشــر جعــل النصــارى الــرب أبــاه ،وبهــذا
ناظر نصـارى نجـران النبـي صـلى هللا عليـه وسـلم وقـالوا :أن لـم يكـن هـو ابـن هللا فقـل
لنا من أبوه؟ فعلم أن النصارى إنمـا ادعـوا فيـه البنـوة الحقيقيـة ،وان مـا ذكـر مـن كـالم
علمائهم هو تأويـل مـنهم للمـذهب ،ليزيلـوا بـه الشـناعة التـي ال يبلغهـا عاقـل وإال فلـيس
في جعله ابـن هللا وجـه يخـتص بـه معقـول ،فعلـم أن النصـارى جعلـوه ابـن هللا ،وأن هللا
أحبــل م ـريم ،وهللا هــو أبــوه ،وذل ـك ال يكــون إال بــإنزال جــزء منــه فيهــا ،وهــو س ــبحانه
الصــمد ،ويلــزمهم أن تكــون م ـريم صــاحبة وزوجــة لــه ،ولهــذا يتألهونهــا كمــا أخبــر هللا
عنهم ،وأي معنى ذكروه في بنوة عيسى غيـر هـذا لـم يكـن فيـه فـرق بـين عيسـى وبـين
غيــرهم ،وال صــار فيــه معنــى البنــوة ،بــل ق ــالوا كمــا قــال :بعــض مشــركي العــرب أن ــه
صاهر الجـن فولـدت لـه المالئكـة ،وإذا قـالوا :اتخـذه ابنـا علـى سـبيل االصـطفاء ،فهـذا
هو المعنى الفعلي ،وسيأتي إن شاء هللا تعالى إبطاله).
زعم الصاحبة ..وهو الزم ادعاء الولد
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عنــدما ادعــى النصــارى الولــد هلل ..أدخل ـوا مقــام األلوهيــة فــي حيــز الخلــق؛ لــذلك
وجــب إلـ ـزامهم بمقتض ـيات ه ــذا االدعــاء ،وتطبي ــق أحكــام الول ــد فــي الخل ــق ،وبدايت ــه:
الزوجة ..التي يكون منها الولد ،ومن هنا كان قـول هللا عـز وجـل{ :أََّنـى َي ُكـو ُن َل ُـه َوَل ٌـد
وَلم تَ ُك ْن َله ص ِّ
احَبة}..
َ ْ
ُ َ
وفيه قياس التزاوج على ِّادعاء الولد باعتبار أن الزواج ال بد أن يسبق الوالدة.
وهــذا القيــاس يتفــق مــع زعمهــم فــي ِّادعــاء الولــد ألنهــم يقولــون بــزعمهم أن اتصــال
اآلب بمريم سبق الوالدة ويفسرون هذا االتصـال باالتحـاد ممـا يجعـل زعمهـم متفقـا مـع
مقتضي التزاوج.
يقول اإلمام ابن تيمية( :فإذا قالوا إن الرب أو بعض صفاته اتحد بما خلق من مريم
فممال بممد أن يحصممل لممه اتصممال بمممريم قبممل اتصمماله بممما خلممق منهمما وذلممك هممو معنممى
الزواج.
وي ــؤمن جمه ــور النص ــارى ب ــأن مـ ـريم ول ــدت الاله ــوت كم ــا ول ــدت الناس ــوت ،وه ــي أم
الالهوت ،ويقولون في دعائهم( :يا والدة اإلله.)!..
والالهوت الذي ولدته مريم هو عندهم رب العالمين ،والالهوت اتحد بالناسوت عندهم
من حين خلق الناسوت في بطن مريم لم يحدث بعد الوالدة!..
فــإذا جــاز أن يكــون لــرب العــالمين عنــدهم «أم» ولدتــه بوجــه مــن الوجــوه ،فإمكــان أن
يكــون لــه صــاحبة وزوجــة أولــى وأحــرى ،وإذا كــان فــي ذلــك مــا يحيلــه العقــل والشــرع،
ُما» لِّ َّالهوت أشد إحالة!..
فكونها «أ ًّ
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وإن ج ــاز أن يك ــون لاله ــوت أم -واألم أص ــل -فل ــئن يك ــون ل ــه ص ــاحبة ه ــي زوج ــة
ونظير أقرب وأولى!..
فإن من المعلوم أن ولد ذلـك الشـيء -وهـو المتفـرع المتولـد عنـه -أنقـص بالنسـبة إليـه
من نظيره..
فإذا قالوا :إن لرب العـالمين ولـدا اتحـد بالناسـوت هـو نظيـره المسـاوي لـه فـي الجـوهر،
وقالوا :إن الناسوت «مريم» ولد الالهوت ،كما ولـد الناسـوت «المسـيح» ولـم يكـن هـذا
عيبا ينزه الرب عنه ،فألن يجعلوا أم هذا الولد -الـذي حبلـت بـه ،واتحـد بـه الالهـوت،
ً
وهو منها ،وولدت الالهوت -صاحبة وزوجة لألب ..أولى وأحرى..
وإال فكيف تلد ابنه -الذي هو الالهوت -وال تكون صاحبته وامرأته!..؟!
فـإذا كانــت الكلمــة اتحــدت بالمســيح المخلــوق مــن مـريم والتحمــت بــه فــإذا قيــل مــع
ذلك أن القديم مس المحدث أو الصقه أو باشره كان أيسر من هذا كله ،والمسيح ولد
والدة حادثـة عنـدهم غيـر الـوالدة القديمــة التـي للكلمـة فيلممزم أن تكـون مـريم قـد صــارت
زوجـة بصــفة محدثـة تناســب تلـك الـوالدة المحدثـة كمــا قـال تعــالى { أنـى يكــون لـه ولــد
ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم } [األنعام.]101 :
فالحلول أسهل من االتحاد..
ومــن قــال :إنــه حــل فــي جســد المســيح وماســه وباش ـره كمــا يحــل المــاء فــي اللــبن كــان
أهون ممن يقول :إنه اتحد به والتحم به..
فإذا قيل :إن مـريم امـرأة القـديم وصـاحبته وزوجتـه ..كـان فـي هـذا إثبـات لمباشـرته لهـا
ومماسته لها واتصاله بها..
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ومهم ــا ُق ـ ِّـدر م ــن اتص ــال ال ــزوج بزوجت ــه ..فه ــو أه ــون مم ــا ق ــالوه م ــن اتح ــاد الق ــديم
شخصـ ــا واحـ ـ ًـدا ..وإمـ ــا مشـ ــيئة
ـوهر واحـ ـ ًـدا ..وإمـ ــا
بالمحـ ــدث ،ومصـ ــيره إيـ ــاه إمـ ــا جـ ـ ًا
ً
واحدة!!!..
ولهذا كان كل عاقل يعلم أن النكاح الحسي أسهل من الوالدة الحسية.)..
وم ــن مناقش ــة زع ــم الص ــاحبة ف ــي إط ــار طبيع ــة التحري ــف النصـ ـراني تتب ــين ع ــدة
حقائق..
أن ِّادعـاء الزوجـة أهــون علـى العقـل مــن ِّادعـاء الولـد ألن ِّادعــاء الولـد إتحـاد بــين
قديم ومحدث.
ألن الزواج مس وهم قد قالوا باالتحاد.
ومن هنا جاء قياس المس على االتحاد.
وفيه تجب معرفة الفرق بين المس من ناحية والحلول واالتحاد من ناحية أخري .
فالحلول أهون من االتحاد.
ألن الحلول( :امتزاج شيء بشيء بحيث يبقي ألحد الشيئين وجوده األصلي).
واالتح ــاد( :امتـ ـزاج ش ــيء بش ــيء بحي ــث ال يبق ــي ألي م ــن الش ــيئين وج ــود فينش ــأ
عنهما شيء آخر مغاير لهما).
عقليـا يجـب األخـذ
قانونـا ًّ
قياسا على الشيء األصـعب ً
وإمكانية حدوث الشيء األهون ً
به.
أنه يجك إلزام النصارى بهذا الزعم ..إما بالزم قولهم ..أو بالتصريح بذلك منهم ،إذ
إن المســيح عنــدهم إنســان تــام وإلــه تــام ،ناســوت والهــوت ،فناســوته مــن م ـريم والهوتــه
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الكلمة القديمة األزلية ،وهي الخالق عنـدهم ،فالمسـيح بـين أصـلين ..ناسـوت والهـوت،
فـ ــإذا كـ ــان األب هـ ــو هللا عنـ ــدهم ،والكلمـ ــة المولـ ــودة عـ ــن األب ابـ ــن هللا ،فمعلـ ــوم أن
الالهــوت لمــا الــتحم بالناســوت ليصــير منهمــا المســيح ..ازدوج بــه وقارنــه ..وهــذا هــو
معنى الزوجية!..
وقـد حــاول النصـارى الهــروب مــن الزم قـولهم ِّ
بادعــاء الولــد وهـو القــول بالصــاحبة
فقـالوا إن الـوالدة عقليـة ال حسـية فتكـون مالحقـتهم بـالقول بـأن االزدواج والـزواج أيضــا
يكون زواجا عقليا ال حسيا.
يقــول ابــن تيميــة( :وجعــل الــرب والــد المولــود أنكــر فــي العقــول مــن إثبــات صــاحبة لــه
سواء فسـرت الـوالدة بـالوالدة المعروفـة أو بـالوالدة العقليـة التـي يقولهـا علمـاء النصـارى
فإن من أثبت صاحبة له يمكنه تأويل ذلك كما تأولوا هم الولد..
ويقولـ ــون :إن األب ولـ ــدت منـ ــه الكلمـ ــة وم ـ ـريم ولـ ــد منهـ ــا الناسـ ــوت واتحـ ــد الناسـ ــوت
بــالالهوت فكم ــا أن األب أب ب ــالالهوت ال بالناس ــوت ومـ ـريم أم للناس ــوت ال لاله ــوت
فكذلك هي صاحبة لألب بالناسوت والالهوت زوج مريم بالهوتـه كمـا أنـه أب للمسـيح
بالهوت ــه وإذا اتح ــد الاله ــوت بناس ــوت المس ــيح م ــدة طويل ــة فلم ــاذا يمتن ــع أن يجتم ــع
الالهوت بناسوت مريم مدة قصيرة وإذا جعل الناسوت الذي ولدتـه ابنـا لالهـوت فـألي
ش ــيء ال تجعـ ــل ه ــي صـ ــاحبة وزوج ــة لالهـ ــوت ف ــإن المسـ ــيح عن ــدهم اسـ ــم لمجمـ ــوع
الالهوت والناسوت وهو عندهم إله تام وإنسان تام فالهوتـه مـن هللا وناسـوته مـن مـريم
فهــو مــن أصــلين الهــوت وناســوت فــإذا كــان أحــد األصــلين أبــاه واآلخــر أمــه فلمــاذا ال
تكــون أمــه زوجــة أبيــه بهــذا االعتبــار مــع أن المصــاحبة قبــل البنــوة فكيــف يثبــت الفــرع
الملزوم بدون ثبوت األصل الالزم وليس في ذلك من المحال علـى أصـلهم إال مـا هـو
مــن جــنس إثبــات بنــوة المســيح وأقــل امتناعــا وإن كــان المســيح عليــه الســالم قــال هــذا
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الكالم فقد علمنا أن المسيح عليه السالم وغيره مـن األنبيـاء معصـومون ال يقولـون إال
الحــق وإذا قــالوا ق ـوال فــال بــد لــه مــن معنــى صــحيح ويمتنــع أن يريــدوا بقــولهم مــا يمتنــع
بطالنــه بســمع أو عقــل فــإذا كانــت العقــول ونصــوص الكتــب المتقدمــة مــع نصــوص
القـرآن تنـاقض مـا ابتدعتـه النصـارى فـي المسـيح علـم أن المسـيح لـم يـرد معنـى بـاطال
يخالف صريح المعقول وصحيح المنقول.
ويواصل اإلمام ابن تيمية مالحقة كل اآلثار الناشئة عن ادعـاء الولـد فيقـول( :ثـم

يقال :ثم يقال أنتم قلتم إن الكلمة الخالقة هبطت فالتحمت من مريم واحتجبـت بإنسـان

مخلوق خلقته لنفسها وقلتم إن مريم حملـت باإللـه الخـالق وولدتـه الـذي هـو االبـن فـإذا

جوزتم أن تكون مـريم هـي أمـا للخـالق الـذي هـو االبـن حملتـه وولدتـه فلـم ال يجـوز أن

تكون زوجة للخالق الذي هو األب مع أن الخالق التحم من مريم.

وقد قلتم لم يكن هللا بال كلمته وال روحه قط وال كانت الكلمة برية منـه قـط وال مـن

روحه الخالقة وال من جـوهره فجعلـتم الـروح خالقـة وهللا الـذي هـو األب خالقـا والمسـيح

قد تجسد من الروح الخالقة ومن مريم فكما أن مريم أمه فالروح الخالقة بمنزلة أبيه.

وأيض ــا فمـ ـريم له ــا اتص ــال ب ــاألب وب ــروح الق ــدس وكالهم ــا أب للمس ــيح عل ــى م ــا

ذكرتموه فإذا كانت مريم متصلة بكل واحد ممـن جعلتمـوه أبـا للمسـيح وقلـتم إن الخـالق

التحم من مريم فهذا أبلغ ما يكون من جعل الخـالق زوج مـريم ومهمـا فسـرتم بـه اتحـاد
الالهــوت بناســوت المســيح المخلــوق منهــا كــان تفســير التحــام الالهــوت بناســوت م ـريم

حتى يصير زوجا لمريم أولى وأحرى.
وليس في ذلك نقص وال عيب إال وفـي كـون الالهـوت ابـن مـريم مـا هـو أبلـغ منـه

في النقص والعيب.

ومعلوم أن أم اإلنسان أعلى قد ار عنده من زوجتـه وأن تسـلطه علـى زوجتـه أعظـم

منـه علـى أمــه فـإن الرجـل مالــك للزوجـة قـوام عليهــا والمـرأة أسـيرة عنــد زوجهـا بخــالف
أمــه فــإذا جعلــتم الالهــوت الخــالق القــديم األزلــي ابنــا لناســوت م ـريم بحكــم االتحــاد مــع
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كونــه خالقــا لهــا بالهوتــه وابنــا لهــا بناســوته ولــم يكــن هــذا ممتنعــا عنــدكم وال قبيحــا فــأن

تكـون مـريم صـاحبة لـه وزوجـة وامـرأة بحكـم االلتحـام بالناسـوت أولـى وأحـرى وإن كــان
هذا ممتنعا وقبيحا فذاك أشد امتناعا وقبحا.

ولهـذا ذهـب طوائـف مـن النصـارى إلـى أن مـريم امـرأة هللا وزوجتـه وقـالوا أبلـغ مـن

ذلك حتى ذكروا شهوته للنكاح!

ولقد قال بعض أكابر عقالء الملوك ممـن كـان نصـرانيا إنهـم كـانوا إذا نبهـوا علـى

قولهم إن عيسى بن هللا لم يفهم من ذلك إال أن هللا أحبل أمـه وولـدت لـه المسـيح ابنـه

كما يحبل الرجل المرأة وتلد له الولـد فيكـون قـد انفصـل مـن هللا جـزء فـي مـريم بعـد أن

نكحها وذلك الجزء الذي من هللا ومن مريم ولدته مريم كمـا تلـد المـرأة الولـد الـذي منهـا
ومن زوجها وقد قالت الجن المؤمنون{ وأََّنه تَعاَلى جُّد ربَِّنا ما اتَّ َخ َذ ص ِّ
ـاحَب ًة َوَال َوَل ًـدا }
َ ُ َ
َ
َ َ َ
[الجـن ]4 :فنزهـوه عـن هـذا وهــذا وهـؤالء الجـن المؤمنـون أكمــل عقـال ودينـا مـن هـؤالء
ِّ
ِّ
ض أََّنى ي ُكو ُن َله وَلٌد وَلم تَ ُكن َّله ص ِّ
ات واأل َْر ِّ
يع َّ
ـاحَبةٌ
َ
النصارى وقال تعالى { َبد ُ
َُ َ ْ
الس َم َاو َ
ُ َ
ٍ
ٍ ِّ
ِّ ِّ
يم } [األنعام.]101 :
َو َخَل َق ُك َّل َش ْيء ُ
وه َو ب ُكل َش ْيء َعل ٌ
فقوله أنى يكون له ولد تقديره من أين يكون له ولد و«أنـى» فـي اللغـة بمعنـى مـن

أيــن ذلــك وهــذا اســتفهام إنكــار فبــين ســبحانه أنــه يمتنــع أن يكــون لــه ولــد ولــم تكــن لــه
صــاحبة مــع أنــه خــالق كــل شــيء وأن هــذا الولــد يمتنــع أن يكــون ..وأن هــذا االمتنــاع

مستقر في صريح المعقول.

وقــد يــزعم النصــارى أنهــم ال يقولــون بهــا االدعــاء ..لــذلك يــرد الق ـرآن علــيهم مــن

خالل التفسير الصحيح لزعمهم الصريح في مريم ،حيث جاء ذكر ِّادعاء ألوهية مريم

وني وأ ِّ
اس اتَّ ِّخـ ُذ ِّ
للاُ َيا ِّعيسى ْاب َن م ْرَيم أَأَْن َت ُقْل َت لِّ َّلن ِّ
ُمـي
ال َّ
في قول هللا عز وجل{ َوإِّ ْذ َق َ
َ
َ َ
َ َ
ِّإَلهي ِّن ِّمن دو ِّن َّ ِّ
ول َمـا َل ْـي َس لِّـي ِّب َح ٍ
ـت ُقْلتُ ُـه
ال ُسْب َح َان َك َما َي ُكو ُن لِّي أ ْ
ـق ِّإ ْن ُكْن ُ
َْ ْ ُ
َن أَُق َ
للا َق َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ـت َع َّـالم اْل ُغي ِّ
ـوب} [المائـدة:
ـك أَْن َ
َفَق ْد َعل ْمتَ ُه تَ ْعَل ُم َما في َنْفسي َوال أ ْ
ـك ِّإَّن َ
َعَل ُم َمـا فـي َنْفس َ
ُ ُ
.]116
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وهــذه المناقشــة القرآنيــة لــزعمهم بألوهيــة م ـريم تماثــل مناقشــتهم فــي تأليــه األحبــار

للاِّ واْلم ِّســيح ابــن مــريم ومــا أ ِّ
ِّ
ِّ
ُمـ ُـروا
ـارُه ْم َوُرْهَبـ َ
والرهبـان{ :اتَّ َخـ ُذوا أ ْ
َحَبـ َ
ـان ُه ْم أ َْرَب ًابــا م ْـن ُدون َّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ
ِّإ َّال لِّيعبدوا ِّإَلها و ِّ
اح ًدا ال ِّإَل َه ِّإ َّال ُه َو ُسْب َح َان ُه َع َّما ُي ْش ِّرُكو َن} [التوبة.]31 :
َ ْ ُُ ً َ
انيا -لمـا سـمع اآليـة :إنـا لسـنا نعبـدهم!..
حيث قـال عـدي ابـن حـاتم -وكـان نصـر ً
فيــرد عليــه الرســول صــلى هللا عليــه وســلم(( :ألمميس يحرمممون ممما أحممل هللا فتحرمونممه،
ويحلون ما حرم هللا فتستحلونه؟ ،)).فيقول عدي :بلى .فيرد عليه الرسـول صـلى هللا
عليه وسلم(( :فتلك عبادتكم إياهم)).115
وفــي قيــاس الــزواج علــى ال ـوالدة يــأتي مقتضــي التجــانس بــين طرفــي الت ـزاوج وهــو

األمر الذي يتفق مع بدعة ِّادعاء الولد عندهم إذ أنهـم يقولـون بألوهيـة مـريم وقـد سـبق
تفصيل هذا القول..

وقــد أثبــت الق ـرآن حتميــة التجــانس فــي الت ـزاوج لــيس فقــط علــى مســتوي األنـواع بــل

اج ِّم َـن
علـى مسـتوي فصـائل النـوع الواحـد فقـال سـبحانه فـي سـورة األنعـام{ :ثَ َم ِّانَيـ َة أ َْزَو ٍ
ِّ
الضأ ِّ
َّ
ـام
ْن ا ْثَنْي ِّن َو ِّم َن اْل َم ْع ِّـز ا ْثَن ْـي ِّن ُق ْـل آل َّـذ َك َرْي ِّن َح َّـرَم أ ِّ
َم ْاألُْنثََي ْـي ِّن أ َّ
َمـا ْ
اشـتَ َمَل ْت َعَلْيـه أ َْر َح ُ
وني ِّب ِّعْل ٍم ِّإن ُكْنتُم ِّ ِّ
ْاألُْنثََيْي ِّن َنِّبُئ ِّ
ين} [األنعام.]143 :
صادق َ
ْ ْ َ
فبين أن األنعام ثمانية فصائل وأن كل فصيلة زوجين.
اشـتَ َمَل ْت
وللتأكيد على ها المعنى قالـت اآليـةُ { :ق ْـل آل َّـذ َك َرْي ِّن َح َّـرَم أ ِّ
َم ْاألُْنثََي ْـي ِّن أ َّ
َمـا ْ
وني ِّب ِّعْل ٍم ِّإن ُكْنتُم ِّ ِّ
َعَلْي ِّه أ َْر َحام ْاألُْنثََيْي ِّن َنِّبُئ ِّ
ين} .
صادق َ
ْ ْ َ
ُ
ومن هنا كان صفة التزاوج في الخلق هي أساس إثبا

أن هللا ليس كمثله شيء.

{َف ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ات و ْاأل َْر ِّ
ُك ْم
اجا َو ِّم َن ْاألَْن َع ِّ
اط ُر َّ
اجا َي ْذ َأر ُ
ام أ َْزَو ً
ض َج َع َل َل ُك ْم م ْن أَْنُفس ُك ْم أ َْزَو ً
الس َم َاو َ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
الس ِّميع اْلب ِّ
ص ُير} [الشورى.]11 :
فيه َلْي َس َكمْثله َش ْي ٌء َو ُه َو َّ ُ َ
 115أخرجه الطبراني في الكبير ( ،)92/17والبيهقي في السنن ( )116/10كالهما عن عدي بن حاتم.
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ومن هنا أيضا كان ثبوت صفة التزاوج في كل مجاالت الخلق.
{ َو ِّم ْن ُك ِّل َشي ٍء َخَلْقَنا َزْو َجْي ِّن َل َعَّل ُك ْم تَ َذ َّك ُرو َن} [الذاريات.]49 :
ْ
اجا} [النبأ.]8 :
وحتى في النفس اإلنسانيةَ { :و َخَلْقَن ُ
اك ْم أ َْزَو ً

ـار و ِّمـن ُك ِّـل الثَّمـر ِّ
ات
وفي النبـات { َو ُه َـو َّال ِّـذي م َّـد األَرض وجعـل ِّفيهـا رو ِّاس
ـي َوأَْن َه ًا َ ْ
ََ
َ ْ ْ َ َ ََ َ َ ََ َ
النهار ِّإ َّن ِّفي َذلِّـك َآلي ٍ
َّ
ِّ
ِّ
ـات لَِّق ْـو ٍم َيتََف َّك ُـرو َن} [الرعـد:
َ
يها َزْو َجْي ِّن ا ْثَنْي ِّن ُي ْغشي اللْي َل َّ َ َ
َج َع َل ف َ
.]3

وبثبوت صـفة التـزاوج فـي جميـع الخالئـق ينتفـي ِّادعـاء الولـد الـذي يسـتلزم التـزاوج

ِّ
الس ــماو ِّ
ات
ال ــذي يس ــتلزم ال ــذي يس ــتلزم ب ــدوره التج ــانس ب ــين الخل ــق والخ ــالقَ{ :ب ــد ُ
يع َّ َ َ
ٍ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ن
ِّ َّ
ـيم
صاحَبةٌ َو َخَل َق ُك َّل َش ْي ٍء َو ُه َو ب ُكل َش ْـيء َعل ٌ
َو ْاأل َْرض أَنى َي ُكو ُ َل ُه َوَلد َوَل ْم تَ ُك ْن َل ُه َ
اعُب ُـدوهُ َو ُه َـو َعَلــى ُك ِّـل َشـي ٍء َو ِّكيـ ٌـل}
مه ِإَّال همو خممالِق ك ِمل شم
َ .ذلِّ ُك ُـم َّ
للاُ َرب ُ
ُّك ْـم ال ِإَلم َ
مي ٍء َف ْ
َُ َ ُ ُ ّ َ ْ
ْ
[األنعام.]101-102 :
وفــي س ــورة الزمـ ـر تب ــين اآليــات العالق ــة ب ــين نف ــي ِّادعــاء الول ــد هلل وإثب ــات ص ــفة
َن َيتَّ ِّخـ ـ َذ َوَل ـ ًـدا
التـ ـزاوج ف ــي خل ــق اإلنس ــان واألنع ــام ،فيق ــول ع ــز وج ــلَ{ :ل ـ ْـو أ ََرَاد َّ
للاُ أ ْ
َّالص َ ِ
للا اْلو ِّ
اح ُد اْلَق َّه ُار} [الزمر.]4 :
ط َفى م َّما َي ْخُل ُ
ْ
ق َما َي َشاءُ ..سْب َح َان ُه ُه َو َّ ُ َ

فتفتـرض اآليــة فرضــا مســتحيال وهــو أنـه إذا أراد هللا أن يتخــذ ولــدا فلــن يكــون ذلــك إال
اصطفاء..ولن يكون هذا االصطفاء إال من الخلق { الصطفي مما يخلق ما يشاء }.
ً
وتفسير ذلك أن بدعة ِّادعاء الولد هلل تتناقض مع حقيقة األلوهية من حيث الذات
َن َيتَّ ِّخ َذ) ويقصد به أنه سبحانه
اإللهية ،ومن حيث الفعل اإللهي ،ولذلك جاء الفعل (أ ْ
يتعامل مع أحد تعامله مع الولد..
كما قال عزيز مصر الم أرتـه عـن يوسـف -ولـم يكـن لهمـا ولـدَ { :-ع َسـى أَن َي َنف َعَنـا أ َْو
َنتَّ ِّخ َذهُ َوَل ًدا} [يوسف.]21 :
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وكما قالت امرأة فرعون عن موسى -ولـم يكـن لهمـا ولـد كـذلكَ ( :-ع َسـى أَن َي َنف َعَنـا أ َْو
َنتَّ ِّخ َذهُ َوَل ًدا} [القصص.]9 :
ِّ
ض ِّبـاْل َح ِّق ُي َك ِّـوُر
ـق َّ
الس َـم َاوات َو ْاأل َْر َ
ثم تذكر اآليات صفة التزاوج في الخلقَ { :خَل َ
ِّ
النهــار عَلــى َّ
َّ
اللْيـ ِّـل وسـ َّ َّ
الن َهـ ِّ
اللْيـ َـل َعَلــى َّ
َجـ ٍـل
ـار َوُي َكـ ِّـوُر َّ َ َ َ
ـخ َر الشـ ْـم َس َواْلَق َمـ َـر ُكــل َي ْجـرِّي أل َ
ََ
ِّ
ـس و ِّ
َّ
ٍ
اح َـد ٍة ثُ َّـم َج َع َـل ِّمْن َهـا َزْو َج َهـا َوأَن َـزَل َل ُكـم
ُم َس ًّمى أ ََال ُه َو اْل َع ِّز ُيز اْل َغف ُارَ .خَلَق ُكم من َّنْف َ
ُمهـ ِّ
اج َي ْخُلُق ُكــم ِّفــي ُب ُ ِّ
ـات ُك ْم َخْلًقــا ِّمــن َب ْعـ ِّـد َخْلـ ٍ
ظُل َمــا ٍت
ِّمـ ْـن ْاألَْن َعـ ِّ
ـام ثَ َم ِّانَي ـ َة أ َْزَو ٍ
ـق ِّفــي ُ
طــون أ َّ َ
ْ
ِّ ِّ َّ
ص َرُفو َن } [الزمر.]6 ،5 :
ثَ َال ٍث َذلِّ ُك ُم َّ
للاُ َرب ُ
ُّك ْم َل ُه اْل ُمْل ُك َال إَل َه إال ُه َو َفأََّنى تُ ْ
وفي سورة الجن يجتمع ِّادعاء الولد والصاحبة في آية واحدة { َوأََّن ُه تَ َعاَلى َج ُّـد َربَِّنـا
ما اتَّ َخ َذ ص ِّ
احَب ًة َوال َوَل ًدا} [الجن ]3 :وذلـك فـي تعقيـب الجـن الـذي آمـن علـى مـا كـان
َ
َ
يعتقده قبل إيمانه.
وذكـر الصــاحبة قبـل الولــد يلفـت النظــر إلـي معنــى ِّ
االدعـاء باعتبــار أن الصــاحبة

قبل الولد فعال وواقعا!..

ونســبة هــذا القــول إلبلــيس باعتبــاره المصــدر األصــلي للبدعــة يــدل علــى أن فك ـرة
الصاحبة ليست طارئة أو عارضة بل إنها ِّادعاء أساسي صريح.
إلهمممما مسممممتحق َا
وإذا نظرن ــا إل ــى الكاثولي ــك ..وج ــدناهم يعتب ــرون مـ ـريم عليه ــا الس ــالم ً
للعبادة ،وهن لم يعتبروها أحد أطرا الثالوث األقدس ،ويعتمدون في تقديسها علمى
ممما جمماء فممي الممن

الكمماثوليكي إلنجيممل لوقمما ،وفيممه( :فلممما دخممل إليهمما المممالك قممال:

السالم عليك يا ممتلئة نعمة ،الرب معك ،مباركة أنت في النساء) [لوقا .]1/28
وقد تمثلت عبادة الكاثوليك لمريم في عدد من الصلوات التي تؤدى لها ،ومنها
«صممالة ممممريم» وفيهمما يقولمممون( :يمما خطيبمممة مختممارة ممممن هللا ،يمما أيتهممما المسمممتحقة
االحترام من الجميمع … يما بماب السمماء … يما ملكمة السمماء التمي جميمع المالئكمة
يسممجدون لهمما ،وكممل شمميء يسممبحها ويكرمهمما … فاسممتمعينا يمما أم هللا ،يمما ابنممة ،يمما
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خطيبة هللا ،يا سيدتنا ارحمينا وأعطينا السالم الدائم … لك نسجد ولك نرتل).
ويقول القس توما الالهوتي( :أما العذراء الطماهرة المجيمدة ،وهمي الممتلئمة ممن
االستحقاقات فلها أن تخل

جميع البشر).

ويقول القديس لمويس ماريمدي( :التكمريم أن نهمك ذواتنما بكليتهما إليهما ،كأسمرى
لمممريم وليسممو بواسممطتها علممى أن تقمموم جميممع أعمالنمما مممع مممريم ،وعواسممطة مممريم،
وفي مريم ،وألجل مريم).
وفمي مجممع أفسمس 431م سمميت ممريم «والممدة اإللمه» ،وزيمد فمي أمانمة نيقيممة
فقرة تخصها ،فيها (نعظمك يا أم النمور الحقيقمي ،ونمجمدك أيتهما العمذراء القديسمة،
والدة اإلله…).
أيضا ظهرت جماعة وثنية  -تعبد الزهرة  -اعتنقت النصرانية،
وفي هذا القرن ً
بمدال عمن الزهمرة ،وأصمبح تثليمثهم
واعتقدوا أن ممريم ملكمة السمماء أو آلهمة السمماء ً
«هللا ،مريم ،المسيح» ،وقد حارعت الكنيسة هذه البدعة ،فاندثرت في القرن السابع
الميالدي.
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الفصل الثاني
التجسد
معنى التجسد
الجسد :هو كل جسـم ..تـراه العـين ..ال روح فيـه ..وهـو الجسـم والجثمـان والبـدن،
مجرًدا من الروح.
َّ
ويتضمن الغل والكثافة ،وال يطلق على اللطائف مثل الهواء واألرواح.
وقد ورد ذكر الجسد في القرآن في عدة مواضع منها:
 قول هللا سبحانهَّ :وسى ِّم ْن َب ْع ِّدِّه ِّم ْن ُحلِِّّي ِّه ْم ِّع ْج ًال َج َس ًدا َل ُـه ُخ َـو ٌار
َ
{وات َخ َذ َق ْوُم ُم َ
أََلم َي َروا أََّن ُه ال ُي َكلِّمهم وال َي ْه ِّد ِّ
يال} [األعراف.]148 :
يه ْم َسِّب ً
ْ ْ
ُُْ َ

َخ َرَج َل ُه ْم ِّع ْج ًال َج َس ًدا َل ُه ُخ َو ٌار} [طه ]88 :قال البيضاوي:
 وقال عز وجلَ{ :فأ ْالروح).
خاليا من ُّ
(أي َب َدًنا ذا َل ْح ٍم َوَدمٍ ،أو ً
جسدا من الذهب ً

ِّ ِّ
 {ومـا جعْلنــاهم جسم ًمدا ال يـأ ُ ن َّين} [األنبيــاء ،]8 :أي:
ـام َو َمــا َكـ ُ
ـانوا َخالــد َ
َ
َ َ َ َ َ ُْ َ َ
ْكلُو َ الط َعـ َ
ردا علــى المشــركين الــذين قــالوا{ :وَقــاُلوا مـ ِّ
إنهــم كــانوا يــأكلون الطعــام ،وذلــك ًّ
ـال َه ـ َذا
َ
َ
ْكــل َّ
َّ ِّ
الط َعــام وَيم ِّشــي ِّفــي ْاألَســو ِّ
اق} [الفرقــان ،]7 :فــرد هللا علــيهم بهــذه اآليــة:
الرُسـول َيأ ُ ُ
َ َ ْ
َْ

ْكُلون َّ
{وم ــا أَرسـ ـْلنا َقبَل ـ ِّ
ِّ
الط َع ــام وَيم ُش ــو َن ِّف ــي ْاألَس ــو ِّ
اق}
ين ِّإ َّال ِّإَّن ُه ـ ْـم َلَيـ ـأ ُ َ
ـك م ـ َـن اْل ُم ْرَس ــل َ
ََ َْ َ ْ َ
َ َ ْ
ْ َ
[الفرقان.]20 :

كما ينطبق معنى التجسد بصورة أساسـية علـى أي خلـق يأخـذ صـورة خلـق آخـر،

ان َوأَْلَقْيَنــا َعَلــى ُك ْرِّسـ ِّـي ِّه َج َسم ًمدا ثُـ َّـم
{وَلَقـ ْـد َفتََّنــا ُس ـَلْي َم َ
مثلمــا جــاء فــي قــول هللا عــز وجــلَ :
اب} [ص.]34 :
أََن َ
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ق ــال اب ــن عب ــاس رض ــي هللا عنهم ــا ومجاه ــد وس ــعيد ب ــن جبي ــر والحس ــن وقت ــادة
شيطانا) ،أي :شيطان متجسد في صورة إنس.
وغيرهم( :يعني
ً
ومن هنا كان لف «الجسم» في حق هللا بدعة ،يقول ابن تيمية:
(والمقصود :التنبيه على أن السلف كانوا يراعون لف القرآن والحديث فيما يثبتونه
محدث مبتدع في النفي واإلثبـات،
وينفونه عن هللا من صفاته وأفعاله ،فال يأتون بلف
َ

بل كل معنى صحيح فإنه داخل فيما أخبر به الرسول عليه الصالة والسالم ،واأللفاظ

المبتدعــة لــيس لهــا ضــابط ،بــل كــل قــوم يريــدون بهــا معنــى غيــر المعنــى الــذي أراده
أولئك ،كلف الجسم والجهة والتحيز والجبر ونحو ذلك.
وأما الشرع فمعلوم أنه لم ينقل أحد من األنبياء وال الصحابة وال التابعين وال سلف
األمــة :أن هللا جســم ،أو أن هللا لــيس بجســم ،فــالنفي واإلثبــات بدعــة فــي الشــرع؛ ولهــذا
لمــا كــان الــرد علــى مــن وصــف هللا تعــالى بالنقــائص بهــذه الطريــق طريًقــا فاسـ ًـدا -لــم

نفيـا وال
يسلكه أحد من السلف واألئمـة ،فلـم ينطـق أحـد مـنهم فـي حـق هللا بالجسـم؛ ال ً
إثباتًا ،وال بالجوهر والتحيز ونحو ذلك؛ ألنها عبارات مجملـة ،ال تحـق ًّ
حقـا ،وال تبطـل

باطال.
ً

ولهذا لم يذكر هللا في كتابه -فيما أنكره علـى اليهـود وغيـرهم مـن الكفـار -مـا هـو
من هذا النوع ،بل هذا هو من الكالم المبتدع ،الذي أنكره السلف واألئمة).
داللة التجسد على الخلق
أصال -هو اإلظهار الحسي والمادي ،ولذلك ال يطلق الجسـد عـادة إال
والتجسد – ً
باعتبار الصورة المادية للروح ،وقمد بلغمت داللمة التجسمد علمى الخلمق أن شمملت كمل
كبشــا
مجمماالت الخلممق الحسممية والمعنويممة ..حتــى األع ـراض ،مثــل أن يصــبح المــوت ً
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ويــذبح بــين الجنــة والنــار ،116ومثــل تعــاطف التســبيح والتحميــد والتهليــل حــول العــرش
ليصــبح لــه دوي كــدوي النحــل ،117ومثــل :تمثيــل العمــل لصــاحبه رجـ ًـال فــي قب ـره،118
ومثل :أن تصعد الصالة المقبولة وتقـول لصـاحبها :حفظـك هللا كمـا حفظتنـي ،وكـذلك
الصــالة غيــر المقبولــة تقــول :ضــيعك هللا كمــا ضــيعتني ،119ومثــل :أن تجــيء ســورة
البقرة وآل عمران في صورة غمامتين.120
ـاما تكــون األع ـراض مــادة لهــا،
يقــول ابــن القــيم( :وهللا ينشــئ مــن األع ـراض أجسـ ً
اضـا ومـن األجسـام
اضا ،كما ينشئ سبحانه من األعراض أعر ً
وينشئ من األجسام أعر ً

أجساما ،واألقسام األربعة ممكنة ومقدورة للرب تعالى).121
ً

وكذلك تطابقت عناصر تحليل معنى الكلمة مع كل صفات الخلق..
فمــن أه ــم ِّ
مقوم ــات الجس ــد :الطع ــام والش ـراب ..وم ــن المح ــددات الت ــي ُي ــدرك به ــا

الجسد :الر ية العينية ،الزمان والمكان ،والموت.

ـاه ْم
«الطعممام والش مراب» يقــول اإلمــام الطبــري فــي تأويــل قولــه تعــالىَ { :و َمــا َج َعْلَنـ ُ
ِّ ِّ
َج َس ًدا ال َيأ ُ ن
ين} [األنبياء:]8 :
ام َو َما َك ُانوْا َخالد َ
ْكُلو َ الط َع َ

(يقـول تعـالى ذكـره :ومـا جعلنــا الرسـل الـذين أرسـلناهم مــن قبلـك -يـا محمـد -إلــى

{ج َس ـ ًـدا ال َيـ ـأ ُ ن
ـام} يق ــول :ل ــم نجعله ــم مالئك ــة ال
األم ــم الماض ــية قب ــل أمت ــك َ
ْكُلو َ الطع ـ َ
يأكلون الطعام ،ولكـن جعلنـاهم أجسـا ًدا مثلـك؛ يـأكلون الطعـام .كمـا حـدثنا ِّبشـر ،قـال:
ْكُلو َن
ـاه ْم َج َس ــدا ال َيـ ـأ ُ
{وم ــا َج َعْلن ـ ُ
ح ــدثنا يزي ــد ،ق ــال :ح ــدثنا س ــعيد ،ع ــن َقت ــادة ،قول ــهَ :

 116أخرجه البخاري ( ،)4453ومسلم ( )2849كالهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه.
 117أخرجه أحمد في المسند ( ،)271 ،268/4وابن ماجه ( )1252/2كالهما من حديث النعمان بن بشير رضي
هللا عنه.
 118أخرجه أحمد ( ،)295 ،287/4والحاكم في المستدرك ( )93/1كالهما من حديث البراء بن عازب رضي هللا
عنه.
 119أخرجه الطبراني في األوسط ( )263/3عن أنس بن مالك رضي هللا عنه ،وأخرجه أبو داود الطيالسي في
مسنده ( ،)80/1والبيهقي في الشعب ( )143/3كالهما من حديث عبادة بن الصامت رضي هللا عنه.
 120أخرجه مسلم ( )804عن أبي أمامة )805( ،عن النواس بن سمعان.
 121كتاب حادي األرواح ( )251 ،246/ 1والتفسير القيم (.)354
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الطعام} يقول :ما جعلناهم جسدا إال ليأكلوا الطعام).
َغْيـ َـر للاِّ أَتَّ ِّخـ ُذ َولًِّّيــا
وعنــدما أثبــت هللا أنــه هــو الخــالق ولــيس أحـ ًـدا سـواه قــالُ{ :قـ ْـل أ َ
َف ِّ
ِّ
ض وهو ي ْط ِعمم والَ ي ْطعمم ُقـل ِّإِّن ِّ
ات واأل َْر ِّ
َكـو َن أََّو َل َم ْـن أ َْسـَل َم
اط ِّر َّ
َن أ ُ
ـي أُم ْـر ُت أ ْ
الس َم َاو َ
َ َُ ُ ُ َ ُ َ ُ ْ َ
ون َّن ِّم َن اْل ُم ْش ِّرَكين} [األنعام.]14 :
َو َ
ال تَ ُك َ
ال
{و ُهـ ـ َو ُي ْ
ط ِّع ـ ُـم َو َ
فوض ــع ً
فرقان ــا ب ــين مق ــام األلوهي ــة ومق ــام الخل ــق بقول ــه س ــبحانهَ :
ط َعــم}؛ ألن اإلطعــام دليـ ٌـل علــى كمــال افتقــار الخلــق إلــى رحمــة هللا ورزقــه ،والطعــام
ُي ْ
ذاته ال يكون إال بالماء الـذي ينـزل مـن السـماء ،واألرض التـي تنبـت النبـات ،والسـعي
الذي يحصله ،والجسم الذي يهضمه ويتغذي به ،ويخرج ما ال حاجة له منه.
الر ية العينية
وباعتبار أن الجسد هـو مـا ُيـرى لمـا لـه مـن ِّغَلـ وكثافـة ولـون ،خالًفـا لمـا ال تـراه
العين.
تجمـع الشـيء واش ِّ
ـتداده،
يقول ابن فارس( :جسد :الجـيم والسـين والـدال ي ُّ
ـدل علـى ُّ
جس ــد :مص ــبوغ بالجس ــاد
م ــن ذل ــك َج َس ـ ُـد اإلنس ــان) ويق ــال للزعفـ ـرانِّ :ج َس ــاد ،وث ــوب ُم َّ
[العين .]48/6
ومن المع لوم أن األلـوان خاصـية مميـزة للعـين البشـرية وقـدرتها علـى اإلدراك ،مـن

خالل األطوال الموجية التي تلتقطها ،وترسلها إلى المخ فيتخيلها.

ـيح الـدجال ،وقــال(( :مما مممن نبمي إال وقممد أنمذر أمتممه
ولهـذا لمـا أنـذرنا النبـ ُّ
ـي المس َ
الدجال))( )122ذكر له ثالثة أدلة ظاهرة ،تظهر لكل مسلمِّ ،
تبين كذبه ،وكان أحد هذه

أحمدا ممنكم لمن
األدلة التي أخبر بها النبـي صـلى هللا عليـه وسـلم قولـه(( :واعلمموا أن ً
يرى رعمه حتمى يمموت)) 123فبـين أن هللا ال يـراه أح ٌـد فـي الـدنيا بعينيـه ،وك ُّـل بشـر فإنـه
122
) أخرجه البخاري ( ،)4316صحيح ابن حبان ( )6780واللف له.
(

 123عن عبد هللا بن عمر قال :قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في الناس فأثنى على هللا بما هو أهله ،ثم ذكر
الدجال فقال(( :إني ألنذركموه ،وما من نبي إال وقد أنذر قومه ،ولقد أنذره نوح قومه ،ولكني سأقول لكم فيه
قوال لم يقله نبي لقومه :تعلمون أنه أعور وإن هللا ليس بأعور)).
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فعلم أن هللا ال يتحد ببشر.
ُيرى في الدنيا بالعينُ ،

واستحالة ر ية هللا هي أكبر فرقان بين هللا والعباد ،ولذلك لن تكون الر ية إال بعد

الموت في اآلخرة ،فتصبح ر ية هللا ممكنة بعد الموتَّ ،
ألن «الموت» سيكون هو
الفرقان بدال من فرقان «استحالة الر ية» ،ألن الموت إثبات للبشرية ،وفرقان بين هللا
الحي الذي ال يموت ،والبشر الذين يموتون ،ولذلك كان رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم يقولِ َّ :
َن ُت ِضَّل ِني أَْن َت اْل َحي َّال ِذي َال
َعوُذ ِب ِعَّزِت َك َال ِإَل َه ِإَّال أَْن َت أ ْ
((الل ُه َّم ِإّني أ ُ
وت َواْل ِجن َو ِْ
وتو َن))(.)124
س َي ُم ُ
َي ُم ُ
اإل ْن ُ
ولعل الحكمة من تمكن تميم الداري مـن ر يـة الـدجال
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هـي إدخـال الـدجال فـي

إلها كما سيدعي.
مجال الر ية البشرية؛ إثباتا لكونه مخلوًقا وليس ً

اه ْم
«الموت» جاء في لسان العرب( :قال أَبو ِّإسحاق في تفسير اآليةَ { :و َما َج َعْلَن ُ
ِِ
َج َس ًدا ال َيأ ُ ن
ين} :الجسـد هـو الـذي ال يعقـل وال يميـزِّ ،إنمـا
ام َو َما َكاُنوْا َخالمد َ
ْكلُو َ الط َع َ

معنــى الجســد معنــى الجثــة فقــط ،وقــال :جســد واحــد ُيثََّنــى علــى جماعــة ،ومعنــاه :ومــا
ِّ َّ
الرسـ ِّ
ِّ
ْكـ ُـل
ـول َيأ ُ
جعلنــاهم ذوي أَجســاد إال لي ـأْكلوا الطعــام ،وذلــك أَنهــم قــالواَ { :مــال َه ـ َذا َّ ُ
َّ
ام} [الفرقان ]7 :فأُعلموا أَن الرسل أَجمعين يأكلون الطعام وأَنهم يموتون).
الط َع َ

َخ َرَج َل ُه ْـم ِّع ْجـ ًـال َج َسم ًمدا َل ُـه ُخـ َـو ٌار} [طـه ]88 :يقــول صــاحب
وفـي قولـه تعـالىَ{ :فـأ ْ
(جسدا بدل من عجل؛ ألَن العجل هنا هو الجسد ،والجسد هو الـذي ال يعقـل
اللسان:
ً

وال يميز) ِّإنما معنى الجسد معنى «الجثة والموت».

فالتجسد فكرة ال تخرج عن مجال المخلوقات ..بل إنه أول أدلة الخلقة ،ومـن هنـا

قال الزهري وأخبرني عمر بن ثابت األنصاري أنه أخبره بعض أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم أن النبي
صلى هللا عليه وسلم قال يومئذ للناس وهو يحذرهم فتنته(( :تعلمون أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت،
وإنه مكتوب بين عينيه (ك ف ر) يقرأه من كره عمله)) رواه الترمذي ( )2235وصححه األلباني.
 124رواه مسلم في الذكر والدعاء واالستغفار (.)4894
 125أخرجه مسلم ( ،)2942وأحمد ( ،)416 ،412 ،374 ،373/6وابن ماجه ( )1354/2جميعهم عن فاطمة بنت
قيس رضي هللا عنها.
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قال السلف في الكرسي :إنه جسم؛ للداللة على أنه مخلوق ،حتى أن القـرآن أثبـت أن
إلها؛ بل مخلوًقا.
العجل الذي َ
عب َده بنو إسرائيل -بوصفه «جسد» -لم يكن ً
«الدخول في الزممان والمكمان» وببدايـة الخلـق نشـأ الزمـان والمكان؛ليكونـا
َّكـ ُـم للاُ َّالـ ِّـذي
ـدة تــدل علــى الخلــق ،بــدليل قــول هللا عــز وجــلِّ{ :إ َّن َرب ُ
ِّوحــدة واحـ ً
ِّ
ض ِّفي ِّستَّ ِّة أَيَّام} [األعراف.]54 :
َخَل َق َّ
الس َم َاوات َواأل َْر َ

وبذلك تثبت اآلية خلق المكان {السموات واألرض} مع الزمان {في ستة أيام} فـي

وحدة واحدة..

ومن هنا كان الربط بين إثبات الزمان والمكـان باعتبارهمـا ح ًّـدا للخلـق ،وبـين نفـي

التجسد و ِّادعاء الولد هلل..

الليمل لِ َتس ُمكُنوْا ِف ِ
َّ ِّ
مر ِّإ َّن ِّفـي َذلِّـك آلي ٍ
َّ
يمه َو َّ
ـات لَِّق ْـو ٍم
مار ُمْب ِص ً ا
الن َه َ
{ ُه َو الـذي َج َع َـل َل ُك ُـم ْ َ ْ
َ َ
ِّ
السـماوات ومـا ِّفـي األ َْر ِّ
ض
َي ْس َم ُعو َن*َقاُلوْا اتَّ َخـ َذ للاُ َوَل ًـدا ُس ْـب َح َان ُه ُه َـو اْل َغِّن ُّ
ـي َل ُـه َمـا فـي َّ َ َ َ َ
ِّ
َّ ِّ
طٍ
ين َيْفتَ ُـرو َن َعَلـى
ِّإ ْن ِّع َند ُكم ِّمن ُسْل َ
ان ِّب َه َذا أَتُقولُو َن َعَلى للا َما الَ تَ ْعَل ُمو َن*ُق ْل ِّإ َّن الـذ َ
ِّ ِّ
ال ُيْفلِّحـو َن*متَـاعٌ ِّفـي ال ُّـدْنَيا ثُ َّـم ِّإَلْيَنـا م ْـر ِّجعهم ثُ َّـم ُن ِّـذيُقهم اْلعـ َذاب َّ
الش ِّـد َيد ِّب َمـا
ُُ َ َ
للا اْل َكذ َب َ ُ
َ ُُْ
َ
َك ُانوْا َي ْكُف ُرو َن} [يونس.]67-70 :

للا أَن يتَّ ِّخـ ـ َذ وَلم ًممدا َّالصـ ـ َ ِّ
ـق َم ــا َي َش ــاء
َ
وكم ــا ق ــال س ــبحانهَ{ :ل ـ ْـو أ ََرَاد َّ ُ ْ َ
طَفى م َّم ــا َي ْخُل ـ ُ
ْ
ِّ
للا اْلو ِّ
ض ِّباْلح ِّق ي َك ِّور َّ
اللْي َل َعَلى َّ
الن َه ِار
اح ُد اْلَق َّه ُارَ .خَل َق َّ
الس َم َاوات َو ْاأل َْر َ
َ ُ ُ
ُسْب َح َان ُه ُه َو َّ ُ َ

ِّ
َّ ِ
ممل وسـ َّ َّ
َوُي َكم ِّموُر َّ
َجـ ٍـل ُم َسـ ًّـمى أ ََال ُهـ َـو
الن َه َ
ـخ َر الشـ ْـم َس َواْلَق َمـ َـر ُكــل َي ْجــرِّي أل َ
ممار َعَلممى اللْي َ َ
ِّ
ـس و ِّ
َّ
ٍ
ـام
احـ َـد ٍة ثُـ َّـم َج َعـ َـل ِّمْن َهــا َزْو َج َهــا َوأَنـ َـزَل َل ُكــم ِّمـ ْـن ْاألَْن َعـ ِّ
اْل َع ِّزيـ ُـز اْل َغفـ ُ
ـارَ .خَلَق ُكــم مــن َّنْفـ َ

ِّ
ظلُم ٍ
طو ِّن أ َّ ِّ
ِّ
ِّ
ـات ثَ َـال ٍث َذلِّ ُك ُـم َّ
ثَ َم ِّانَي َة أ َْزَو ٍ
اج َي ْخلُُق ُك ْم ِّفي ُب ُ
للاُ
ُم َهات ُك ْم َخْلًقا من َب ْعد َخْل ٍق فـي ُ َ
ِّ ِّ َّ
ص َرُفو َن} [الزمر.]4-6 :
َرب ُ
ُّك ْم َل ُه اْل ُمْل ُك َال إَل َه إال ُه َو َفأََّنى تُ ْ
ـق
فــاجتمع فــي هــذا الســياق القرآنــي عــدة عناصــر أساســية تــدل علــى الخلــق :خلـ ُ
~~126

َّ ِّ
ات و ْاألَرض ،وخلق َّ
اللْيل و َّ
الن َهار ،والخلق من نفس واحدة ،ثم الخلـق فـي بطـون
الس َم َو َ ْ
األمهات في ظلمات ثالث «التصوير والوالدة».
والتناقض الذي تقوم عليه عقيدة التجسد عند النصارى يبلـغ مـداه بقـولهم( :أن هللا
كان في بطن مريم).
{وَل ُـه َمـا
وقد جمع هللا كل حقائق تنزيهه -سبحانه -عن التجسد فـي هـذا السـياقَ :
ِّ
الســماو ِّ
ـار وهــو َّ ِّ
سـ َـكن ِّفــي َّ
ِّ
ِّ َّ ِّ ِّ
اللْيـ ِّـل َو َّ
ات
ـيمُ .قـ ْـل أ َ
َ َ
الســم ُ
َغْيـ َـر للا أَتخـ ُذ َولًّيــا َفــاط ِّر َّ َ َ
الن َهـ ِّ َ ُ َ
يع اْل َعلـ ُ

طعــم ُقــل ِّإِّنـ ِّ
واأل َْر ِّ
ـون َّن ِّمـ َـن
ض وهــو يط ِّعــم وال ي
َكــو َن أََّو َل َمـ ْـن أ َْس ـَل َم َو َ
َن أ ُ
ال تَ ُكـ َ
ـي أُمـ ْـر ُت أ ْ
َ
َ َُ ُ ْ ُ َ َ ُ َْ ُ ْ َ
اْل ُم ْش ِّرَكين} [األنعام.]14-13 :
نافيــا
فكــان الحـ ُّـد الزمــاني والمكــاني للخلــق «الليــل والنهــار ،والســموات واألرض» ً

لبدعة الولد الموجـود مـع األب منـذ األزل؛ ألن فـي هـذه البدعـة إدخـال لمقـام األلوهيـة

في حد الخلق ،بل إدخال في ظلمات رحم مريم شأنه شأن أي بشر.

ولــذلك قــال رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم(( :كممان هللا ولممم يكممن شمميء غيممره،

وكمممان عرشمممه علمممى المممماء ..ثمممم خلمممق السمممموات واألر

شيء))(..)126

وكتمممك فمممي المممذكر كمممل

وفي رواية أخرى(( :كان هللا ولم يكن شيء قبله ،وكمان عرشمه علمى المماء ،ثمم

خلق السموات واألر  ،وكتك في الذكر كل شيء))(..)127

وفي رواية ثالثة(( :كان هللا ولمم يكمن شميء معمه ،وكمان عرشمه علمى المماء ،ثمم

كتك في الذكر كل شيء))..128

وباعتبــار أن الزمــان -وهــو الليــل والنهــار -كــان حـ ًّـدا للخلــق وتحقيًقــا للفرقــان بــين
126
)أخرجه البخاري (.)3019
(
127
)أخرجه البخاري (.)6982
(

 128سبق تخريجه.
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الخلق والخالق..
نهار).129
ليل وال ٌ
قال عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه( :إن ربكم ليس عنده ٌ
فالليل والنهار هما الح ُّـد الزمـاني للخلـق ،كمـا قـال هللا فـي سـورة اإلسـراءَ { :و َج َعْلَنـا

ِّ
النهار آيتَي ِّن َفمحونا آي َة َّ
َّ
اللْي ِّل َو َج َعْلَنا َآي َة َّ
ِّك ْـم
ض ًال ِّمن َّرب ُ
الن َه ِّار ُمْبص َرًة لِّتَْبتَ ُغوْا َف ْ
اللْي َل َو َّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ
صْلناه تَْف ِّ
ٍ
الس ِن َ ِ
ِ
يال} [اإلسراء.]12 :
صً
ين َواْلح َس َ
َولِّتَ ْعَل ُموْا َع َد َد ّ
اب َوُك َّل َش ْيء َف َّ َ ُ

ـيال علــى العبوديــة كـان إثبــات دخــول الــدجال فــي
وكمـا كــان الــدخول فــي الـزمن دلـ ً

نفيا أللوهيته المزعومة ،ولذلك يقول الرسول صلى هللا عليه وسـلم(( :يبقمى فمي
الزمن ً
األر أرععممين)) 130ولــم يقـ ْـل أربعــين يــوم أو ســنة؛ ألن المقصــود لــيس معرفــة الوقــت
الذي سيبقي فيه الدجال ،ولكن المقصـود هـو إثبـات دخولـه فـي حـد الـزمن ،وهـذه هـي

تحديدا.
الحكمة من عدم تمييز األربعين
ً

وكذلك أثبت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خضوع الـدجال لحكـم المكـان ،فـذكر

أنه(( :موثق بالسالسل))

131

في مكان ثابت ال يتحرك.

التجســد  -مــأزق تفســير «دخــول اإللــه فــي
ولكــي يعــالج بــولس – صــانع أســطورة
ُّ

الزمن» ومأزق «إلغاء االلتزام بشريعة التوراة» قال( :ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل

ـودا تحـت النـاموس؛ ليفتـدي الـذين تحـت النـاموس ،لننـال
هللا ابنه
مولودا من امرأة ،مول ً
ً
التبني).
129

ذكره ابن تيمية :مجموع الفتاوى (.)391/6

 130أخرجه مسلم ( )2937عن النواس بن سمعان رضي هللا عنه قال :ذكر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الدجال ذات غداة
فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل ،فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال(( :ما شأنكم؟)) قلنا :يا رسول هللا
ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل فقال(( :غير الدجال أخوفني عليكم ،إن يخرج
وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم ،وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه ،وهللا خليفتي على كل مسلم؛ إنه شاب قطط،
عينه طافئة كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن ،فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف ،إنه خارج خلة بين
الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شماال ،يا عباد هللا فاثبتوا)) قلنا :يا رسول هللا ،وما لبثه في األرض؟ قال(( :أربعون
يوما ؛ يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم)) قلن ا :يا رسول هللا ،فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه
صالة يوم؟ قال(( :ال ،اقدروا له قدره)).

 131سبق تخريجه ،وهو حديث تميم الداري.
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مصطلحا فارًغا من أي معنى سموه «ملء الزمان» لكـي يقنعـوا أتبـاعهم
فاخترعوا
ً
بأن هذه الفترة الزمنية استثنائية ليست من زمان البشر..
يقــول حــاذقهم( :132ولمــا جــاء «مــلء الزمــان» أخــذ لنفســه

133

طبيعــة اإلنســان مــع

فحبل به بقـوة الـروح القـدس فـي
خواصها الجوهرية وصفاتها العامة ،ولكن بال خطيةُ ،
العذراء مريم ،ومن جسدها).

وقد عرفوا فترة «ملء الزمان» بأنها ما بين والدة المسيح عليه السالم حتى حادثة

الصلب المزعومة.

أول لـيس
ومن المعلوم أن كل من يدخل فـي الـزمن تكـون لـه بدايـة ونهايـة ..وهللا ٌ

وآخر ليس بعده شيء ..فال يدخل -سبحانه -تحت أي زمن..
قبله شيءٌ ..
تحليل ادعاء التجسد

اختلف النصارى فـي تحديـد العلـة مـن التجسـد ..فقمال بعضمهم :إن التجسـد الزم،

وال بد منه باعتبار طبيعة هللا ،فما دام هللا قد أراد التجسد ،سواء اسـتدعت ذلـك أحـوال
البشـر أم ال ،لــم يكتـ ِّ
ف الالهــوت بــالوجود المجـرد بغيــر تجســد؛ ألن البشــر ال يعرفونــه

وال يدركون كمال صفاته بدون تجسد..

وحسب هذا القول ،فالعلة من التجسد تعريف البشر باهلل..
مجردا عن سقوط اإلنسان وقصد
ولكن بعضهم رد هذا القول بقوله :ال نفهم التجسد
ً
الفداء ،بل نفهم أن التجسد مقترن بذلك .ولم ينظر الرسول بولس فيها إلى التجسد إال

من حيث أنه وسيلة إتمام الفداء .وكل ما قيل في الكتاب يعلمنا أن التجسد كان
بسبب الخطية وألجل الخالص منها..

 132مؤلف علم الالهوت النظامي.
 133يقصد هللا سبحانه وتعالى عما يقول المشركون الكذابون.
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وينتهي صاحب الالهوت النظامي إلى أن( :القول األصح في هذا الموضوع هو أن
التجسد كان ضروريًّا بعد سقوط اإلنسان؛ ألن الصفات اإللهية تستلزم التجسد إلنقاذه
من عبودية الخطية ولعنة الشريعة والهالك األبدي بسبب خطيته ،كما أن احتياجات
اإلنسان ،وما يقتضيه حكم هللا األخالقي تستوجب إعالن هللا نفسه للبشر وخالص
اإلنسان من خطيته واتحاد المخلوق بالخالق .فلزوم التجسد مبني على أحوال البشر
ال على أنه ضروري لِّ َّالهوت ،فإذا أراد هللا أن يفدي البشرَ ..دبَّر التجسد ،ونتعلم من
الكتاب أن الفداء ممكن بالتجسد فقط).

وقد ذهبوا في ضاللهم إلى القول بأن التجسد ٍ
باق إلى األبد ،وفي ذلك يقول مؤلف
الالهوت النظامي( :غير أن ذلك الشخص العظيم -يقصد عيسى -ال يزال في حال
التجسد بعد صعوده من هذا العالم ،فهو إله متجسد اآلن وإلى األبد ،وفي حال المجد
واالرتفاع كما كان في حال الذل واالتضاع).
وعندئذ يكون التسا ل الهام عن العلة في بقاء المسـيح فـي حـال التجسـد بعـد أداء
مهمة الفداء التي تجسد من أجلها؟!
وسوف نناقش االتجاه األول لتعليل القول بالتجسد في هذا الباب ،بينما نناقش االتجاه
الثاني في الباب الالحق ضمن قضية الفداء والخطيئة والكفارة.
ولكن قبل ذلك نكشف المدخل الشيطاني الذي دخل منه الشيطان إلى النصارى بهذه
الخرافة.
المدخل الشيطاني إلى القول بالتجسد
يرغب اإلنسان بطبيعته في رؤية هللا ..هذه الحقيقة ثابتة في التصور اإلسَلمي عن هللا..
وهي الحقيقة نفسها التي انحرف إبليس بالنصدارى مدن خَللهدا فدي تصدورهم عدن هللا؛ ليخدتلط الشدعور الفطدري فدي
اإلنسان عن هللا ..بالتحريف الشيطاني في دين هللا.

~~130

لتكون النصرانية أخطر نماذج هذا الخلط الدذي غدرز فيده الشديطان إحساسًدا شداذاا باالرتيدا لفكدرة أن يندزل هللا مدن
ُضرب ويُصلَب!..
السماء ليكون بيننا نحن البشر ..بل وي َ
وقد تسلل هذه الفكرة إلى النصرانية من العقائدد الوثنيدة ،وتسدلل معهدا فكدرة أخدرى -ال تقدل خطدورة عنهدا -وهدي
نادرا ما تخرج عنها صورة هذه األوثان!..
التحيز النفسي عند اإلنسان لذاته ،مما جعل لألوثان صورة إنسانية ثابتةً ..

وهذه الفكرة هي إسقاط صورة الذات اإلنسانية على المعبود؛ ليصـبح اإلنسـان هـو
العابد وهو المعبود كذلك!..
وارتكازا على الرغبة الفطرية عند اإلنسان في ر ية هللا ..وعالتحيز النفسي عند
التجســد اإللهـي فـي صـورة إنسـان ،هـذه الفكـرة
اإلنسمان لذاتمه ..أحـدث الشـيطان فكـرة
ُّ
التي تسللت إلى المسيحية ثم امتدت وتعمقت؛ لتكون بدعة التجسد.
وارتكـ ــاز الش ـ ــيطان عل ـ ــى الطبيع ـ ــة البشـ ـ ـرية ف ـ ــي االنحـ ـ ـراف باإلنس ـ ــان ك ـ ــان أول
األسـاليب التــي مارســها إبلــيس إلضــالل اإلنسـان ،فــارتكز مــع آدم علــى حقيقــة الر بــة
ـال َيـا َآد ُم َه ْـل
في الخلود ،عندما وسوس له ليأكـل مـن الشـجرة التـي نهـاه هللا عنهـاَ{ :ق َ
أ َُدُّل َك َعَلى َش َج َرِّة اْل ُخْل ِّد َو ُمْل ٍك ال َيْبَلى} [طه.]120 :
ولكن الخلط الشيطاني الذي بلغ باإلنسان هذا الحد ..كان قد سبقه فعل آخدر ،هدو تغييدب التصدور الشدرعي الصدحي
عن هللا ،المحقق للشعور اإلنساني الصحي باهلل عز وجل.

لذا تعددت المداخل الشيطانية لتبرير بدعة التجسد عند النصارى ،لكن أخطرها كان
ِّ
االدعاء بأن ظهور هللا في صورة إنسان هو الذي سيحقق المعرفة اإلنسانية الكاملة

باهلل ،وكان هذا ِّ
االدعاء أهم أسباب فتنة النصارى با ِّدعاء التجسد (.)134

وقد نشأ هذا االدعاء من ضياع التصور الصحي للعَلقة بين هللا واإلنسان؛ لذا كان من أهم أسباب تصحي الشعور
اإلنساني باهلل ..هو استرداد هذا التصور الغائب بكل عناصره.
وأول هذه العناصر هو أن التعريف باهلل فدي التصدور اإلسدَلمي قدائم باعتبدار الطبيعدة اإلنسدانية «الصدحيحة» التدي
تتلقى نصوص هذا التعريف تلقيًا «صحي ًحا» ..ابتدا ًء من إقرار هذه الحقائق النفسية.

 134يقول صاحب الالهوت النظامي( :من فوائد التجسد للبشر أن يكون لنا فيي ابين هللا المتجسيد مثيال فرييد لحيياة
البشرية الكاملة ،وظهور الالهوت بكمال صفاته عليى هيئية منظيورة محسوسية اقتربيت منيا اقترابًيا عجيبًيا! جعليت
أمرا ممكنًا).
مخاطبتنا هلل وج ًها لوجه في الصالة واالتحاد الروحي ً

~~131

فيعالج الشوق اإلنساني لر ية هللا بتقرير هذا الشوق..
يرا لي،
كما في قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :بعلمك الغيب ،وقدرتك على الخلق ،أحيني ما كانت الحياة خ ً
وتووونيني إذا كانووت الونوواة خيو ًورا لووي ،اللهو إنووي أسووكلك خشوويتك نووي الغيووب والشووهادة ،وأسووكلك كلم و الحووق نووي الغضووب
والرضى ،وأسوكلك القصود نوي الفقور والغنوى ،وأسوكلك نعي ًموا ال ينفود ،وأسوكلك قورة عوي ال تنقطو ،،وأسوكلك الرضوى بعود
القضاء ،وبرد العيش بعد الموت ،وأسكلك لذة النظر إلى وجهك الكري  ،والشوق إلى لقائك ،م غيور ضوراء مضورة وال
نتن مضل  ،الله زينا بزين اإليما  ،واجعلنا هداة مهتدي )).135
فبدأ الحدي بالتعريف باهلل وصفاته «العلم والقدرة»..
ثم طلب الوصول إلى الطبيعة اإلنسانية الصحيحة :خشية هللا في الغيب والشهادة ،وقول الحق في الغضب والرضى،
واالقتصاد في الفقر والغنى..
النعيم الذي ال ينفد وهو العافية في البدن ،وقرة العين التي ال تنقط وهي اطمئنان القلب وقراره..
وبوصددول اإلنسددان إلددى هددذه الطبيعددة الصددحيحة ..يبلددغ مقددام المعرفددة الصددحيحة ..فيسددأل هللا لددذة النظددر إلددى وجهدده
الكريم ..سبحانه وتعالى.
والتعددرف علددى هللا مددن خددَلل قضددية األسددماء والصددفا
الصحيحة باهلل.

-قدددر الطاقددة -هددو الددذي يضددمن أقصددى درجددا

المعرفددة

وفقدان الطبيعة اإلنسانية الصحيحة هو الذي يعطل المعرفة الصحيحة باهلل عز وجل وأسمائه وصفاته ،كما جداء فدي
يرا منَ الجن َواإلنس لَ ُه قُلُوب َال يَفقَهُو َ بِهَا َولَ ُه أَعيُ َال يُب ِص ُرو َ بِهَوا َولَهُو آَذَا َال
قوله تعالىَ { :ولَقَد ذَ َرأنَا ل َج َهنَّ َم كَث ً
ُ
َّ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ضل أولئدكَ هُد ُم الغَدافلونَ * َو َّلِل األسد َما ُء ال ُحسدنَى فدادعُوهُ ب َهدا َوذ ُروا الدذينَ يُلحددُونَ فدي
يَس َمعُو َ بِهَا أُولَئكَ كَاألَنعَام بَل هُم أ َ
سيُجزَ ونَ َما كَانُوا يَع َملُونَ * َوم َّمن َخلَقنَا أ ُ َّمة يَهدُونَ بال َحق َوبه يَعدلُونَ } [األعراف.)136(]179-181 :
أَس َمائه َ

ـال َل ْـن
ال َر ِّب أ َِّرِّني أَْن ُ
ظ ْر ِّإَلْي َ
ـك َق َ
وألنه ال يمكن لإلنسان أن يرى هللا في الدنياَ{ ..ق َ
تََرِّاني} [األعراف..]143 :

فقــد ج ــاءت العبــادة الص ــحيحة الخاش ــعة لتغــذي ه ــذا الش ــعور وهــذه اللهف ــة وه ــذا

الشوق عند اإلنسان لر ية هللا..
فيبلغ العبد أقصى درجا

إحساسه باهلل من خَلل مقام اإلحسان ،حتى يبلغ درجة ((ككنه يوراه)) كمدا قدال رسدول هللا

 135أخرجه أحمد ( ،)464/4والنسائي ( ،)55 ،54/3والحاكم في المستدرك ( )705/1جميعهم عن عمار بن ياسر
رضي هللا عنهما.
 136فاألمة التي خلقها هللا تهدي للحق هي المقابل لمن ذرأهم هللا لجهنم ،وفيي تحدييد هيذه األمية ،يقيول ابين كثيير:
(قال رسول هللا ﷺ(( :إن من أمتي قو ًما على الحق حتى ينزل عيسيى ابين ميريم متيى ميا نيزل)) ،وفيي الصيحيحين
عن معاوية بن أبي سفيان قال :قال رسيول هللا ﷺ( :ال تيزال طائفية مين أمتيي ظياهرين عليى الحيق ال يضيرهم مين
خذلهم وال من خالفهم حتى تقوم الساعة)) ،وفي رواية(( :حتى يأتي أمر هللا وهم على ذلك)) ،وفي رواية(( :وهيم
بالشام)) ).
واالرتباط بين األمة التي تهدي للحق وعيسى ابن مريم يدل على داللة قضيته في تحديد التصور الصيحيح عين هللا
سبحانه.

~~132

صلى هللا عليه وسلم(( :أ تعبد هللا ككنك تراه ..نإ ل تك تراه نإنه يراك)).137

َِّّ ِّ
ـوه ُه ْم َقتَ ٌـر
ين أ ْ
َح َسمُنوا اْل ُح ْس َـنى َوِّزَي َ
ولذلك يقول هللا عز وجل{ :للـذ َ
ـق ُو ُج َ
ـادةٌ َوال َي ْرَه ُ
ِّ
ِّ َّ ِّ
ِّ
يها َخالِّ ُدو َن} [يونس.]26 :
َص َح ُ
اب اْل َجَّنة ُه ْم ف َ
َوال ذل ٌة أُوَلئ َك أ ْ

روى اإلمــام ُم ْســلِّ ٌم عــن صــهيب ،عــن النبــي صــلى هللا عليــه وســلم أنــه قــال(( :إذا
ِ
شيئا أزيدكم؟ فيقولون:
دخل أهل الجنة الجن َة قال :يقول هللا تبارك وتعالى :تريدون ً
ألم تبيض وجوهنا ،ألم تدخلنا الجنة ،وتنجنا من النار .قال :فيكشف الحجماب ،فمما

138
َِّّ ِّ
ين
أعطوا ً
شيئا أحك إليهم من النظر إلى رعهم عز وجل))  ،ثم تال هذه اآلية{ :للذ َ

َح َسُنوا اْل ُح ْسَنى َوِّزَي َادةٌ}.
أْ

فر ية هللا هي جزاء اإلحسان..
وبــذلك يقــوم التصــور اإلســالمي فــي تعاملــه مــع البشــر مــن خــالل الر بــة الفطريــة
فــي ر يــة هللا عــز وجــل بصــورة صــحيحة ،فيحــدد لهــم ســبيل الوصــول إلــى ر يــة هللا،
والر بــة النفســية فــي الخلــود ،ليكــون الســبيل هــو التـزام الص ـراط المســتقيم المــؤدي إلــى
الجنة ،حيث الخلود ور ية هللا سبحانه وتعالى..
ـعوره بقــرب هللا منــه..
وممــا يــتمم معالجــة اإلحســاس الفطــري بــاهلل عنــد اإلنســان شـ ُ

وقد جاء إثبات القرب في القرآن بطريقين :علم هللا بالعبد ..وعونه له..

ـان َوَن ْعَلـ ُـم َمــا تَُو ْس ِّـو ُس ِّبـ ِّـه َنْف ُسـ ُـه و َََن ْحم ُمن
{وَلَق ْـد َخَلْقَنــا ْاإلْن َس َ
ففمي العلممم قــال تعــالىَ :
أَ ْقَر ُب ِّإَلْي ِّه ِّم ْن َحْب ِّل اْل َوِّر ِّيد} [ق.]16 :
{مــا َي ُكــو ُن ِّمـ ْـن َن ْجـ َـوى ثَالثَـ ٍـة ِّإ َّال ُهـ َـو َرِّاب ُع ُهـ ْـم َوال َخ ْم َسـ ٍـة ِّإ َّال ُهـ َـو
ويقــول عــز وجــلَ :
َس ِّاد ُس ُه ْم َوال أ َْدَنى ِّم ْن َذلِّ َك َوال أَ ْكثََر ِّإ َّال ُه َو َم َع ُه ْم أَْي َن َما َك ُانوا} [المجادلة.]7 :
 137أخرجه البخاري ( ،)4499ومسلم ( )10 ،9عن أبي هريرة رضي هللا عنه ،ومسلم ( )8عن عمر رضي هللا
عنه.
 138أخرجه مسلم ( )181عن صهيب رضي هللا عنه.
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ن
{وإِّ َذا َسأََل َك ِّعَب ِّادي َعِّني َفِّإِّني َق ِريك} [البقرة.]186 :
وفي العو يقول سبحانهَ :
وكذلك الحديث الصحيح الـذي رواه البخـاري عـن أبـي هريـرة عـن النبـي صـلى هللا
إلمي
عليه وسلم ،يقول هللا تعـالى(( :من عادى لي ًّ
وليا فقد آذنته بالحرب ،وما تقرب َّ

إلي بالنوافمل حتمى أحبمه،
عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ،وال يزال عبدي يتقرب َّ
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ،وعصره المذي يبصمر بمه ،ويمده التمي يمبطش

بها ،ورجله التي يمشي بها)) وفي روايـة(( :فبي يسمع ،وعمي يبصمر ،وعمي يمبطش،
وعي يمشي ،ولئن سألني ألعطينه ،ولئن استعاذني ألعيذنه)).139
حيــث تبــين مــن الحــديث أن قــرب العبــد إلــى هللا -بــالفرائض والنوافــل -هــو الــذي
يحقق حب هللا للعبد؛ ليتحقق بحب هللا للعبد أن يسمع باهلل ويبصر باهلل..
ومعنى الحديث :أنه إذا اجتمع إرادة اإلنسان بسمعه وبصدره ويدده ورجلده علدى تحقيدق مدراد هللا يكدون جدزاؤه أن
يكون مراد اإلنسان بسمعه وبصره ويده ورجله تحقيقًا إلرادة هللا.

وفــي هــذا الحــديث يقــول اإلمــام ابــن تيميــة( :وهــذا الحــديث قــد يحــتج بــه القــائلون
بـالحلول العــام ،أو االتحــاد العـام ،أو وحــدة الوجــود ،وقـد يحــتج بــه مـن يقــول بالخــاص
من ذلك كأشـباه النصـارى ،والحـديث حجـة علـى الفـريقين فإنـه قـال(( :ممن عمادى لمي
وليا فقد آذنته بالحرب)).
ًّ
عدوا يعادي وليَّه» ،وميـز بـين «نفسـه» وبـين «وليـه»
فأثبت ثالث ًة« :وليًّا له» ،و« ًّ
وليا فقد آذنته بالحرب)).
و«عدو وليه» فقال(( :من عادى لي ًّ
ولي ــه :ه ــو ال ــذي وااله فص ــار يح ــب م ــا يح ــب ،وي ــبغض م ــا
ف ــدل ذل ــك عل ــى أن َّ
مؤذنا بالحرب لمـن عـاداه
يبغض ،ويوالي من يوالي ،ويعادي من يعادي ،فيكون الرب ً
بأنه ٍ
معاد هلل.

 139أخرجه البخاري ( )6137عن أبي هريرة رضي هللا عنه.
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افترضمت عليمه)) ففـر ٌق بـين
إلي عبدي بمثل أداء ما
ُ
ثم قال تعـالى(( :وما تقرب َّ

ِّ
المتقرب إليه.
المتقرب والرب
العبد
َّ

إلمي بالنوافمل حتمى أحبمه)) فبـيَّن أنـه يحبـه بعـد
ثـم قـال(( :وال يمزال عبمدي يتقمرب َّ

تقربه بالنوافل والفرائض ،ثم قـال(( :فإذا أحببته كنت سمعه المذي يسممع بمه ،وعصمره
الذي يبصر به ،ويده التي يبطش بها ،ورجله التي يمشي بها)) ،وعند أهـل الحلـول
وشـعره ،وهـو كـل شـيء ،أو
واالتحاد العام أو الوحـدة هـو صـدره وبطنـه وظهـره و أرسـه َ
في كل شيء ،قبل التقـرب وبعـده ،وعنـد الخـاص وأهـل الحلـول صـار هـو وهـو كالنـار
والحديد ،والماء واللبن ،140ال يختص بذلك آلة اإلدراك والفعل!!
ثـم قــال تعــالى(( :فبممي يسمممع ،وعممي يبصممر ،وعممي يممبطش ،وعممي يمشممي)) ،وعلــى
ق ــول هـ ـؤالء :ال ــرب ه ــو ال ــذي يس ــمع ويبص ــر وي ــبطش ويمش ــي ،والرس ــول إنم ــا ق ــال:
«فبــي» ،ثــم قــال(( :ولممئن سممألني ألعطينممه ،ولممئن اسممتعاذني ألعيذنممه)) فجعــل العبـ َـد
سائال مستعي ًذا ،والرب مسئوًال ُمستعا ًذا به ،وهذا يناقض االتحاد.
ً

وقولــه(( :فبممي يسمممع)) مثــل قولــه(( :أنمما مممع عبممدي ممما ذكرنممي ..وتحركممت بممي
شفتاه)) يريد به «المثال العلمي» ،141فيكون هللا في قلبه؛ أي :معرفتـه ومحبتـه وهـداه
ومواالت ــه ،وه ــو «المثـ ــل العلم ــي» ،فبـ ــذاك ال ــذي فـ ــي قلب ــه يسـ ــمع ويبص ــر ،ويـ ــبطش
ويمشي.
والمخلو ُق إذا أحب المخلو َق أعظمه أو أطاعه ،يعبر عنه بمثـل هـذا فيقـول :أنـت

في قلبي وفي فؤادي ،وما زلت بين عيني ،ومنه قول القائل:

 140ولعلنا نالحظ أن المثل الذي استخدمه ابن تيمية للتعبير عن تصور أهل الحلول واالتحاد بقوله( :كالنار
والحديد ،والماء واللبن) هو نفس المثل الذي يستخدمه النصارى في بدعة التجسد.
 141لعلنا نالحظ تكرار كلمة «المثال العلمي» في كالم ابن تيمية لذا كان من المهم فهمها ،ومعناه أقصى درجة
إدراك وإحساس بالحقيقة الخارجية في قلب اإلنسان وعقله.
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مثالك في عيني وذكرك في فمي ...ومثواك في قلبي فأين تغيب
وقول اآلخر:
ومن عجبي أني أحن إليهم
وأسأل عنهم من لقيت وهم معي...
وتطلبهم عيني وهم في سوادها
ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي
والعقالء إنما تتوجه قلـوبهم إلـى المقصـود المـراد دون الوسـائل ،ويعبـرون بعبـارات
تـدل علـى ذلـك؛ لظهـور مـرادهم بهـا ،كمـا يقـال :عكرمـة هـو ابـن عبـاس ،وأبـو يوســف
هو أبو حنيفة.
ومن هذا الباب ما ُيذكر عن المسيح عليه السالم أنه قـال( :أنـا وأبـي واح ٌـد ..مـن

رآني فقد رأى أبي).

وقوله تعالى فيما حكاه عنه رسولُه(( :عبدي ،مرضت فلم تعدني ..عبدي ،جعمت

142
َّ ِّ
ِّ
ين ُيَبايِّ ُع َ ِّ
للا} [الفتح.]10 :
فلم تطعمني))  ،ويشبهه قوله{ِّ :إ َّن الذ َ
ون َك إَّن َما ُيَباي ُعو َن َّ َ

فينبغـي أن ُيعـرف هــذا النـوع مـن الكــالم ،فإنـه تنحــل بـه إشـكاالت كثيـرة ،فـإن هــذا

موجود في كالم هللا ورسله ،وكالم المخلوقين في عامة الطوائف ،مـع ظهـور المعنـى،
ومعرفة المتكلم والمخاطب أنه ليس المراد أن ذات أحدهما اتحدت بذات اآلخر.
فلف ـ الحلــول ُي ـراد بــه حلــول ذات الشــيء تــارة وحلــول معرفتــه ومحبتــه و«مثال ــه

العلمي» تارة.

 142أخرجه مسلم ( )2569عن أبي هريرة رضي هللا عنه.
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للاُ ِّف ــي
{و ُه ـ َـو َّ
وق ــد َّ
يعب ــر ع ــن ذل ــك بحل ــول «المث ــال العلم ــي» ،كم ــا ق ــال تع ــالىَ :
ِّ
ات وِّفــي ْاأل َْر ِّ
ض َي ْعَلـ ُـم ِّسـ َّـرُك ْم َو َج ْهـ َـرُك ْم َوَي ْعَلـ ُـم َمــا تَ ْك ِّسـ ُـبو َن} [األنعــام ،]3 :وقــال:
َّ
السـ َـم َاو َ

ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ـيم} [ال ــروم ]27 :فه ــو
َعَلــى ِّف ــي َّ
{وَلـ ُـه اْل َمَث ـ ُـل ْاأل ْ
َ
الس ـ َـم َاوات َو ْاأل َْرض َو ُهـ َـو اْل َعزي ـ ُـز اْل َحكـ ُ
سبحانه له المثل األعلى في قلوب أهل السموات وأهل األرض.
ومــن هــذا البــاب مــا يرويــه النبــي عــن ربــه قــال(( :يقممول هللا ..أنمما مممع عبممدي ممما
ذكرني وتحركت بي شفتاه)) ،143فأخبر أن شفتيه تتحرك به؛ أي :باسمه.
وكذلك قوله في الحديث الصـحيح(( :عبمدي ،مرضمت فلمم تعمدني ،فيقمول العبمد:
رب ،كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ .فيقول :أما علممت أن عبمدي فال ًنما ِ
ممر ؟.
ِّ

فلو عدته لوجدتني عنمده)) ،فقـال(( :لوجمدتني عنمده)) ولـم يقـل(( :لوجمدتني إيماه))،
وهو عنده ..أي في قلبه ،والذي في قلبه «المثال العلمي».
وهذا هو المعنى المفهوم من كلمة «المثال العلمي» ،وهو ما قد يفهم من بعض

العبارات الواردة على لسان الناس مثل:
قد تخللت مسلك الروح مني
وبذا ُس ِّمي الخليل خليال
َ
والمتخلل مسلك الروح منه هو محبته له وشعوره به ونحو ذلك ،ال نفس ذاته.
وكذلك قول اآلخر:
ساكن في القلب يعمره
لست أنساه فأذكره
 143أخرجه البخاري تعليقا ( )2735/6عن أبي هريرة رضي هللا عنه.
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وكــذلك قــول اآلخــر :والســاكن فــي القلــب هــو «مثالــه العلمـي» ،ومحبتــه ومعرفتــه،
فتسكن في القلب معرفته ومحبته ،ال عين ذاته .ومما يزيد ذلك إيضاحا :ما يراه النائم
من بعض األشخاص فـي منامـه ،فيخاطبـه ،ويـأمره وينهـاه ،ويخبـره بـأمور كثيـرة ،وهـو
فالنــا فــي منــامي ،فقــال لــي كــذا وقلــت لــه كــذا ،وفعــل كــذا وفعلــت كــذا،
يقــول :أريــت ً
ويذكر أنواعا من األقوال واألفعال ،وقـد يكـون فيهـا علـوم ِّ
وحكـم وآداب ينتفـع بهـا غايـة
ً

المنفعة ،وقد يكون ذلك الشخص الذي رأى في المنام حيًّا ،وهو ال يشعر بأن ذاك رآه

ـاعر بأنــه قــال أو فعــل ،وقــد يقــص ال ارئــي عليــه
فــي منامــه ،فضـ ًـال عــن أن يكــون شـ ًا

ر ياه ،ويقول له الرائي :يا سيدي رأيتك في المنام فقلت لي كذا وأمرتني بكذا ونهيتنـي
عن كذا ،والمرئي ال يعرف ذلك وال يشـعر بـه؛ ألن المرئـي الـذي حـل فـي قلـب ال ارئـي

هو «المثال العلمي» المطابق للعيني).
وعهذا التصور السلفي تُعالج هذه القضايا؛ ليكـون األسـاس فـي هـذا التصـور هـو

الفرقان بين الخالق والمخلوق.

وإ ذا كان التصور اإلسالمي يثبت النظام الكـوني الـذي يحـدد العالقـة الكونيـة بـين
الخالئق ،فـإن الفرقـان بـين جميـع الخالئـق وذات هللا «الخـالق» سـبحانه وتعـالى يجـب
أن تكون الحقيقة األولى التي تعلو قواعد وأحكام هذا النظـام ،ولـذلك كـان فهـم الفرقـان
بين عناصر الخلق وبعضها البعض بضوابطه وأحكامه يساعدنا علـى تصـور الفرقـان
الواجب بين الخلق والخالق سبحانه وتعالى.
وأهم هذه العناصر :المالئكة واإلنس والجن..
ٍ
مجال غير مجاله له قواعده كذلك.
وتداخل أي عنصر من هذه العناصر في
وأهــم هــذه القواعــد هــي أن التــداخل بــين المجــاالت ال يغيــر جــوهر العنصــر ،كمــا
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يخضعه ألحكام المجال المغاير الذي دخل فيه.
ولعل تداخل المالئكة مثال على ذلك..
لقد جاءت حادثة ضيف إبراهيم في عـدة سـور :هـود ،و ِّ
الحجـر ،والـذاريات ،وكـان
العنصر المشترك في آيات السور المتعددة هو مسألة إطعام ضيف إبراهيم..
ِّ ِّ ِّ
ين}
ـاك َح ـ ِّـد ُ
يم اْل ُم ْك ـ َـرِّم َ
يث َ
ول ــذلك ج ــاء ف ــي س ــورة ال ــذارياتَ { :ه ـ ْـل أَتَ ـ َ
ض ـ ْـيف إْب ـ َـراه َ
َهِّل ـ ِّـه َف َج ــاء ِّب ِّع ْج ـ ٍـل
[ال ــذاريات ،]24 :فج ــاءت مس ــألة اإلطع ــام مستفيض ــةَ{ :ف ـ َا
ـر َ
غ ِّإَل ــى أ ْ
ِّ ِّ
س ِّم ٍ
ْكلُو َن} [الذاريات.]27 :
ال أ ََال تَأ ُ
ين*َفَقَّرَب ُه إَلْيه ْم َق َ
َ

الحجـر فلـم يقـل المكـرمين ،ولـذلك لـم يـذكر الطعـام { :ونِّبـْئهم عـن ضـي ِّ
أما في ِّ
ف
ََ ُْ َ َ ْ
ِّ
ِّإْب اَر ِّه ِّ
نك ْم َو ِّجلُون} [الحجر.]52 ،51 :
ال ِّإَّنا ِّم ُ
الما َق َ
يم*إ ْذ َد َخلُوْا َعَلْيه َفَقالُوْا َس ً
َ
ِّ ِّ
يم
ـاء ْت ُرُسـلَُنا إْب َـراه َ
أما في سـورة هـود فقـد جـاء وصـف المالئكـة بالرسـلَ { :وَلَق ْـد َج َ
ِّ
ـاء ِّب ِّع ْج ٍـل َحِّني ٍـذ} [هـود ،]69 :فلـم يـذكر
ـال َس َـال ٌم َف َمـا َلِّب َ
ـث أ ْ
باْلُب ْش َرى َقالُوا َس َال ًما َق َ
َن َج َ

ضــيف ولكنــه جــاء بــذكر الطعــام عارضــا ،ممــا يعنــى أهميــة مســألة الطعــام فــي حادثــة
ضيف إبراهيم..
المحرفــة
وبينمـا يؤكــد القـرآن علـى أن «الضــيف لــم يــأكلوا» ..تـأتي روايــات التــوراة
َّ
التي بين يدي الناس لتذكر أن الضيوف قد أكلوا..
(فأسـرع إبـراهيم إلـى الخيمـة إلـى سـارة وقـال :أسـرعي بـثالث كـيالت دقيًقـا سـمي ًذا،
رخصــا وجيـ ًـدا
اعجنــي واصــنعي خبــز ملــة ،ثــم ركــض إب ـراهيم إلــى البقــر وأخــذ عجـ ًـال ً
ولبنـا والعجـل الـذي عملـه ووضـعها قـدامهم،
وأعطاه للغالم فأسرع ليعمله ،ثم أخذ ز ًبدا ً

اقفا لديهم تحت الشجرة أكلوا[ )!..تكوين.]18 :
وإذ كان هو و ً

وه ــذا الخ ــالف ي ــدل عل ــى تحري ــف الت ــوراة؛ ألن أك ــل الض ــيوف أم ــر طبيع ــي ،ال
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يتطلب األمر ذكـره لـو أنهـم أكلـوا كمـا تـزعم الروايـات المحرفـة ،ولكنـه ُذكـر فـي القـرآن
ألن الضيوف لم يأكلوا ،مما أحدث في نفس إبراهيم الوجل والخوف!..
عاديـا ال يقتضـي
ولو أن األشـخاص الـذين جـاءوا إلـى إبـراهيم قـد أكلـوا لكـان أم ًا
ـر ًّ

الذكر والوقوف عليه ،ال في التوراة وال في القرآن.

يصا على إثبات أن المالئكة قـد أكلـت،
وهنا نكتشف أن من َّ
حرف التوراة كان حر ً
وأن إثب ــات ذل ــك عن ــده في ــه إثب ــات لجان ــب كبي ــر م ــن جوان ــب التحري ــف عن ــد اليه ــود
والنصارى ..ألن اليهود قالوا :العزير ابن هللا ،والنصارى قالوا المسيح ابن هللا..
وأن ه ــذا الق ــول عن ــدهما ق ــائم عل ــى بدع ــة التجس ــد اإلله ــي ..وأن بدع ــة التجس ــد
عنــدهما تقتض ــي أن يمــارس اإلل ــه المتجس ــد الســلوك المـ ـرتبط بالصــورة البشـ ـرية الت ــي
تجسد فيها..
َّ
وأن الــدليل علــى ذلــك هــو أكــل المالئكــة التــي تجســدت فــي صــورة بشـرية رغــم أن
المالئكة بطبيعتها المالئكية ال تأكل..
يصا على إثبات أن المالئكة لم تأكل؛ ليهـدم هـذا الجانـب
ومن هنا كان القرآن حر ً
التحريفي عند هؤالء الناس.
ـحا فـي اآليـات فهــو
أمـا الـدليل علــى أن مسـألة أكـل المالئكــة كانـت مقص ً
ـودا واضـ ً
ِّ
البشـرى بإسـحاقَ { :وَنِّبـْئ ُه ْم
السياق القرآنـي ،حيـث كـان التركيـز فـي سـورة الحجـر علـى ُ

ِّ
ِّ ِّ ِّ
اه ِّ
ال ِّإَّنا ِّمْن ُك ْم َو ِّجلُو َن*َقالُوا َال تَْو َج ْـل ِّإَّنـا
َع ْن َ
يم*إ ْذ َد َخلُوا َعَلْيه َفَقالُوا َس َال ًما َق َ
ضْيف إْب َر َ
ِّ
ِّ ِّ
ُنَب ِّش ُر َك ِّب ُغ َال ٍم َعلِّي ٍمَ .قـال أََب َّش ْـرتُم ِّ
اك
وني َعَلـى أ ْ
َن َم َّسـن َي اْلكَب ُـر َف ِّـب َم تَُبش ُـرو َن*َقـاُلوا َب َّش ْـرَن َ
َ
ُ
ِّ ِّ
ِّ
ين} [الحجر.]55 ،51 :
ِّباْل َح ِّق َف َال تَ ُك ْن م َن اْلَقانط َ
أما في سورة الذاريا  ،فإن مسألة األكل جاء في مساحة أكبر من مسألة البُشدرى ،مد أن البُشدري هدي موضدوع
س ََلم قَوم ُمنك َُرونَ *فَ َدرا َ إلَدى أَهلده فَ َجدا َء
س ََل ًما قَا َل َ
علَيه فَقَالُوا َ
يم ال ُمك َرمينَ *إذ َد َخلُوا َ
اللقاء{ :هَل أَت َاكَ َحدي ُ َ
ضيف إب َراه َ
س مدن ُهم خيفَدةً قَدالُوا َال تَخَدف َوبَ َّ
ص َّدرة
ش ُدروهُ بغُ َدَلم َ
بعجل َ
علديم*فَأَقبَلَد ام َرأَتُدهُ فدي َ
سمين*فَقَ َّربَهُ إلَيهم قَا َل أ َ َال ت َأ ُكلُونَ *فَدأَو َج َ
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عقيم} [الذاريا  ..]24-29 :فجاء ذكر البُشرى في آية واحدة ،مما يددل علدى أن السدياي فدي
ع ُجوز َ
ص َّك َوج َه َها َوقَالَ َ
فَ َ
سورة الذاريا يتضمن حقيقة مقصودة ويراد فهمها ،أال وهي أن ا لمَلئكة في حال تجسدها أو تمثلها في صورة بشر فإنها
ال تخرج عن طبيعتها المَلئكية ،حي قدم لها إبراهيم الطعام فلم تأكل.

التجسد ال تخرج عن طبيعتها..
وهذه هي الحقيقة المرادة ..أن المالئكة عند
ُّ
وعندما يقول النصارى بالتجسد فإنهم يدخلون الخالق في مجال الخلق..
ِّ
المتجســد
ثــم يضــيفون إلــى هــذه الفك ـرة الكــافرة ..فك ـرة كــافرة معهــا :وهــي أن اإللــه
يخرج عن طبيعته ..فيأكل ويشرب ..وما يترتب على األكل والشرب!..
ِّ
المتجســدة عــن طبيعتهــا المالئكيــة ،ثــم نقبــل
فكيــف ال نقبــل عــدم خــروج المالئكــة
تجسد اإلله بل والخروج عن طبيعته ..باألكل والشرب!..
ُّ
العالقة بين زعم التجسد وصفة الكالم
يربط النصارى بين بدعة التجسد وكلمة هللا ،وفي تفسير هذا االرتباط يجب التفريق
بين ثالثة أشياء:
صــفة الكــالم الذاتيــة هلل ..ومضــمون كــالم هللا ســبحانه ..وظهــور هــذا الكــالم فــي
اللوح المحفوظ وحركة ألسنتنا به ،وأيدينا بكتابته.
والمعنـ ــى الـ ــذي َّيدعونـ ــه مـ ــن ظهـ ــور كلمـ ــة هللا فـ ــي المسـ ــيح ال يخـ ــرج عـ ــن عـ ــدة
احتماالت:
األول :أن يكون المقصود بـ«الكلمة» كالم هللا الذي هو صفته.
الثاني :أو ذات هللا المتكلمة.
الثالث :أو مجموعهما.
شيئان:
فإن كان االحتمال األول هو المقصود ..فهذا يراد به ً
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 إن أريــد بــه أن هللا أنــزل كالمــه علــى المســيح كمــا أنزلــه علــى غيـره مــن الرســلفهذا حق اتفق عليه أهل اإليمان ونطق به القرآن.
 -وإن أريد به أن كالم هللا فار َق ذاتـه وح َّـل فـي المسـيح أو غيـره فهـو باطـل؛ ألن

المسـيح عنــدهم هــو اإللــه الــذي خلـق الســموات واألرض ،وهــو عنــدهم ابــن آدم وخــالق
آدم ،وابن مريم وخالق مريم..؟!
أيضـا قمد يمراد بـه ظهـور نـوره فـي
وإن كان االحتمـال الثـاني هـو المقصـود ..فهـذا ً
ِّ
ض مَثــل نـ ِِّّ ِّ ٍ ِّ
يهــا
قلــوب المــؤمنين كمــا قــال تعــالىَّ { :
ـور َّ
السـ َـم َاوات َو ْاأل َْر ِّ َ ُ ُ
للاُ ُنـ ُ
ـوره َكم ْشـ َـكاة ف َ
ِّ
ِّمص ــباح اْل ِّمص ــب ِّ
اج ـ ٍـة ُّ
ـج َرٍة ُمَب َارَك ـ ٍـة
ْ َ ٌ
اجـ ـ ُة َكأََّن َهـ ـا َك ْوَك ـ ٌ
ْ َ ُ
ـب ُدرِّي ُيوَق ـ ُـد م ـ ْـن َش ـ َ
الز َج َ
اح ف ــي ُز َج َ
ٍ
ِّ ٍ
زيت ٍ
ِّ
ور َعَلـى ُن ٍ
ـور َي ْه ِّـدي
َُْ َ
يء َوَل ْو َل ْم تَ ْم َس ْس ُه َن ٌار ُن ٌ
ونة ال َش ْرقيَّة َوال َغ ْربِّيَّة َي َك ُاد َزْيتُ َها ُيض ُ
ٍ ِّ
اس و َّ ِّ ِّ
َّ ِّ ِِّّ
للاُ ْاألَمثَ َ ِّ ِّ
يم} [النور.]35 :
اء َوَي ْ
ض ِّر ُب َّ ْ
للاُ ب ُكل َش ْيء َعل ٌ
ال ل َّلن َ
للاُ لُنوره َم ْن َي َش ُ

ِّ
لهــم ِّمـ ْـن
وكمــا جــاء فــي التــوراة التــي بــين أيــديهمَ ( :
ـيناء ،وأشـ َـر َق ُ
أقبـ َـل الـ َّـر ُّب مـ ْـن سـ َ
ِّ ِّ
َّ ِّ
ِّ
ان ،وأتـى ِّمـ ْـن ُربـى الُقـ ِّ
ـار ُمشــتَ ِّعل ٌة)
جب ِّـل فــار َ
ـدس َ
وع ْـن يمينــه ن ٌ
ـعير ،وتَجلـى مـ ْـن َ
َ
جبـل َسـ َ
[تثنية 33-2 :الترجمة العربية المشتركة].

فهذا ال يختص بالمسيح بل هو له ولغيره.
أيضـا
وقد يراد به ظهور ذات هللا سبحانه وتعالى ،وهو المقصود بالتجسـد ..وهـو ً

كـالم مجمـل ،فـإن أرادوا بــه أن ظهـور ذات هللا فـي المســيح كظهـور روح اإلنسـان فــي
ِّ
كالجني الذي يتكلم على لسـان المصـروع ،ونحـو ذلـك -فضـرب هـذا المثـل
جسده ،أو

ال يك ــون ص ــحيحا؛ إذ ل ــيس ه ــذا مح ــل النـ ـزاع ألن ال ــروح والجس ــد مخلوق ــان ،و ِّ
الجن ــي
ً
والمصروع مخلوقان..

وإن أرادوا به أن هللا نفسه – تعالى عن ذلك  -يحل في البشر ..فهذا محل النزاع
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وهو األمر المستحيل!..
فإذا شبهوا اتحاد الالهوت بالناسوت باتحـاد الـروح بالبـدن ،وظهـوره فيـه بظهـور الـروح
في البدن ،يكون من المعلوم أن ما يصيب البدن من اآلالم تتـألم بـه الـروح ،ومـا تتـألم
صــلب وتــألم وتوجــع الوجــع
بــه الــروح يتــألم بــه البــدن ،فيلــزمهم أن يكــون الناســوت لمــا ُ
متوجعـ ــا .وهـ ــو األمـ ــر المسـ ــتحيل فـ ــي حـ ــق هللا
متألمـ ــا
أيضـ ــا
الشـ ــديد كـ ــان الالهـ ــوت ً
ً
ً

تعالى!..

أما اإلحكام القرآني لتفسير العالقة بين هللا سبحانه وتعالى والبشر ..فيقررها قـول
هللا عــز وجــل{ :ومــا َكــان لِّب َشـ ٍـر أ ْ ِّ
للا ِّإ َّال و ْحيــا أَو ِّمـ ْـن ور ِّاء ِّحجـ ٍ
ـاب أ َْو ُي ْرِّسـ َـل
َ َ
َ
ََ
َن ُي َكل َمـ ُـه َّ ُ َ ً ْ
ََ
ِّ
رسوال في ِّ
وحي ِّبِّإ ْذِّن ِّه ما َي َش ِّ
يم} [الشورى.]51 :
اء إَّن ُه على َحك ٌ
َ
ُ
َ ُ ً َُ َ
فليس هناك احتمال يخرج عن هذه االحتماالت الثالثة:
 الكالم عن طريق الوحي المباشر«..تفسير الوحي». والكالم من وراء حجاب.. والكالم من خالل الرسول – الملك..ِّ
يم» له معناه؛ فعلو هللا فوق خلقه يقتضي
وختام اآلية بهذين الوصفين« :علي َحك ٌ
حجابه عنهم..
وحكمته سبحانه تقتضي إرسال الرسل لهدايتهم وصالح حالهم..
وال يكــون هــذا بــذاك إال بــأن يــوحي هللا إلــى المالئكــة ..فتتلقــى كــالم هللا مــن هللا..
وتنــزل بــه علــى األنبيــاء علــيهم الســالم ..فيكــون وصــول كــالم هللا إلــى المالئكــة قبــل
وصوله إلى البشر ..وهم الوسائط في نزول الوحي بين هللا «العلي» والبشر.
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وحيـا ،أو مـن وراء حجـاب ،أو يرسـل رسـوًال فيـوحي
وإذا كان هللا ال يكلـم بش ًا
ـر إال ً
بإذنـه مـا يشـاء -فتكليمــه للبشـر عمن طريممق الموحي وعـن طريــق َمَلـك رسـول ..كوحيــه
سبحانه لجميع األنبياء ،وإرساله المالئكة لهم..

وتكليمــه للبشــر مممن وراء حجمماب كتكليم ـه لموســى فــوق الطــور ،وتكليمــه لمحمــد

صلى هللا عليه وسلم عند سدرة المنتهى..

كافيــا فــي
وتكليمـه للبشــر عــن طريــق رسـول -كمــا أرســل المالئكــة -إمـا أن يكــون ً
كافيا أمكن أن
كافيا ،فإن كان ذلك ً
حصول مراد الرب من الرسالة إلى عباده أو ليس ً

ملكــا فيــوحي بــإذن هللا مــا
يكــون المســيح مثــل غي ـره؛ فيــوحي هللا إليــه ،أو يرســل إليــه ً
يشــاء ،أو يكلمــه مــن وراء حجــاب كمــا كلــم موســى؛ وحينئــذ فــال حاجــة بــه إلــى اتحــاده
كافيــا وجــب أن يتحــد بســائر األنبيــاء كمــا اتحــد
ببشــر مخلــوق ،وإن كــان الــتكلم لــيس ً
بالمسيح ،فيتحد بنوح وإبراهيم وموسى وداود وغيرهم.
بحي من األحياء ويحل فيه لكان حلوله في ملـك
ولو جاز أن يتحد الرب سبحانه ٍ
من المالئكة واتحاده به باعتباره من « اللطـائف» أولـى مـن حلولـه واتحـاده بواحـد مـن
البشر باعتباره من« الكثائف».
ولكن االتحاد مستحيل على هللا..
ومن حقيقة الوحي إلى البشر يأتي تفسـير هـذه االسـتحالة ..فـاهلل تعـالى أيـد رسـله
من البشر بالوحي حتى أطاقوا التلقي عـن المالئكـة وكانـت المالئكـة تـأتيهم أحيانـا فـي
غير الصورة البشرية وأحيانا في الصورة البشرية.
هيـأ هللا الرسـل مـن البشـر لتلقـي الـوحي عـن المالئكـة ،حتـى أُوتـي الرسـول
ولـذلك َّ
قــوة األربعــين رجــل لتحمــل الــوحي ،وحتــى أن جبينــه يتفصــد عرًقــا فــي الليلــة الشــديدة
تبرك به إذا نزل عليه الوحي وهو فوقها.
البرد ،وحتى أن الناقة كانت ُ
ويحدث كل ذلك بمجرد نزول الوحي عليه بواسطة جبريل..
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كمــا أن قــول هللا لموســى عنــد طلبــه ر يــة هللا دليــل آخــر علــى اســتحالة االتحــاد
ِّ ِّ ِّ
َّ
ـال َلـ ْـن تََرِّانــي َوَل ِّكـ ِّـن
ـال َر ِّب أ َِّرِّنــي أَْن ُ
ظـ ْـر ِّإَلْيـ َ
ـك َقـ َ
وســى لميَقاتَنــا َوَكل َمـ ُـه َرُّبـ ُـه َقـ َ
ـاء ُم َ
{ َوَل َّمــا َجـ َ
ِّ
َّ
ِّ ِّ
ْان ُ ِّ
ُّه لِّْل َجَب ِّل َج َعَل ُـه َد ًّكـا َو َخ َّـر
ف تََراني َفَل َّما تَ َجلى َرب ُ
استََقَّر َم َك َان ُه َف َس ْو َ
ظ ْر إَلى اْل َجَبل َفإ ِّن ْ
ِّ
موسى ِّ
ين} [ألعراف.]143 :
ال ُسْب َح َان َك تُْب ُت ِّإَلْي َك َوأََنا أََّو ُل اْل ُم ْؤ ِّمن َ
صعًقا َفَل َّما أََف َ
اق َق َ
ُ َ َ
ونفــي األنبيــاء إلمكانيــة ر يــة المــرء هلل فــي الــدنيا هــو نفــي لمماســته ببشــر بطريــق
األولــى واألحــرى ،والناســوت المســيحي هــو بشــر ،فــإذا لــم يمكنــه أن يــرى هللا ..فكيــف
يمكنه أن يتحد به ويماسه ويصير هو وإياه كاللبن والمـاء ،والنـار والحديـد ،أو كـالروح
والبدن!!..
ومن المعلوم أن الر ية أيسـر مـن االتحـاد بـه والحلـول فيـه ،وأولـى باإلمكـان ،فـإذا
كانت الر ية فـي الـدنيا قـد نفاهـا هللا ومنعهـا علـى ألسـن رسـله موسـى وعيسـى ومحمـد
صلوات هللا عليهم وسالمه -فكيف يجوز اتصاله بالبشر واتحاده به..؟!
ـذهب بهــم إلــى النــار :هــم عبــاد
وقــد كــان هــذا هــو الســبب فــي أن يكــون أول مــن ُيـ َ
الصليب 144..اتفاقا مع تجانس الجزاء مع العمل يوم القيامة..
فوثنية الصليب جاءت من زاويـة ِّادعـاء الر يـة الحسـية هلل فـي الـدنيا ..مـن خـالل

األبعاد المتعددة للوجود الحسـي مـن خـالل عناصـر التجسـد السـابق ذكرهـا ،فنسـبوا هلل

«الطعام والشراب» و«الر ية العينية»و«الموت» و«الدخول في الزمان والمكان».

وإذا ثبـت امتنــاع التجســد علـى هللا ووجــوب الحجــاب بـين هللا والبشــر ..كــان ال بــد

أن يكون الحاجـب للبشـر لـيس مـن البشـر ،وهـذا يبطـل قـول النصـارى؛ فـإنهم يقولـون:

حجابـا ،وكلـم
إن الرب احتجب بحجاب بشري ،وهو الجسـد الـذي ولدتـه مـريم ،فاتخـذه
ً
الناس من ورائه.
والجســد الــذي ولدتــه مـريم هــو مــن جــنس أجســام بنــي آدم ،فــإن جــاز أن يتحــد بــه
 144سبق تخريجه.
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ويحل فيه ويطيق الجسد البشري ذلك في الدنيا بما يجعله هللا فيه من القوة ..جـاز أن
يتحــد بغي ـره مــن األجســام ،بمــا يجعلــه فيهــا مــن القــوة ،وإذا جــاز أن يتحــد بهــا جــاز أن
يكلمه ــا بغي ــر حج ــاب بين ــه وبينه ــا بطري ــق األول ــى واألح ــرى ،وه ــذا خ ــالف م ــا ذك ــروه
وخالف القرآن.
الفري بين صفة الرب وفعل العبد
السن ِّة واْلجم ِّ
ـان
اعـة مـن المسـلمين أن الُق ْـرآن الـذي نقـر ه نحـن ،سـواء َك َ
يؤمن ْ
أهل ُّ َ َ َ َ
مقروءا بألسنتنا أو مكتوبا بأيدينا-غير مخلوق ،وال يعنـون نفـس الكتـاب والمـداد ونفـس
ً
الحــروف التــي نخرجهــا مــن أفواهنــا ،وإنمــا يقصــدون بــذلك المضــمون الــذي هــو الُقـ ْـرآن
نفسه ..كالم هللا َعَّز َو َج َّل.

فمــن قــال( :لفظــي بــالقرآن مخلــوق) ويقصــد بــذلك أن قراءتــه وحروفــه أو أص ـواته
مخلوقة ،فهذا صحيح.
ـان يريـد بقولـه :القـرآن كـالم هلل ،فهـذا
وكذلك الذي يقول( :إنـه غيـر مخلـوق) إن َك َ

صحيح.

ان يريد به كالمـه وأصـواته وقراءتـه هـو لـه ،فهـذا مـردود؛ ألن الُق ْـرآن يطلـق
وإن َك َ

ويـ ـراد ب ــه القـ ـراءة البشـ ـرية ،ويطل ــق ويـ ـراد ب ــه م ــا ف ــي المص ــحف ال ــذي ه ــو ك ــالم هللا
«المقروء».
ـاء ذلـك فـي
وكلمة قرآن في اللغة العربية :مصدر ق أر يق أر قـراءة وقـ أر قر ًآنـا ،وقـد َج َ
ودا}
ـان َم ْش ُـه ً
آن اْلَف ْج ِّـر َك َ
آن اْلَف ْج ِّـر ِّإ َّن ُق ْـر َ
كتاب هللا َعَّز َو َج َّل حيث يقـول سـبحانهَ { :وُق ْـر َ
[اإلسـراء ]78 :أي :قـراءة الفجــر ،فلـيس المقصـود هنــا الُق ْـرآن الـذي هــو كـالم هللا ،بــل

أيضــا منــه قــول النبــي صــلى هللا عليــه وســلم(( :زينمموا الُق ْممرآن
ق ـرآن الفجــر :قراءتــه ،و ً
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بأصواتكم))
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أي :زينوا قراءتكم بالتجويد والترتيل.

يم} [الواقعـة:
كما يأتي الُق ْرآن بمعنـى كـالم هللا ،كمـا قـال هللا تعـالىِّ{ :إَّن ُـه َلُق ْـر ٌ
آن َك ِّـر ٌ
 ]77أي كالم هللا َعَّز َو َج َّـل ،فالـذي يقصـد القـراءة ..فـالقراءة مخلوقـة بـال شـك ،والـذي

يقصد الُق ْرآن الذي هو كالم هللا ..فكالم هللا غير مخلوق بال شك.

ولكــن بكتابــة كــالم هللا فــي اللــوح المحفــوظ ،أو فــي مصــحف بيــد النــاس ،أو بقراءتــه
بألسنتهم ،يكون ذلك هو خلق من خلق هللا سبحانه وتعالى.
وهو كالم هللا الشرعي مثـل التـوراة التـي كتبهـا هللا لموسـى فـي األلـواح التـي خلقهـا
هللا بيده ليكون كالم هللا الذي هو صفته في ألواح مخلوقة مثل المصحف الذي يكتـب
في ورق مخلوق وبمداد مخلوق ،فإذا قرأه إنسان أو عمل به تكون تلـك القـراءة أو هـذا
العمــل مخلــوق ،وهــذه الق ـراءة وهــذا العمــل هــو الــذي يتجســد ،وإنمــا يطلــق علــى هــذه
القراءة وهذا العمل لف القرآن باعتباره المصدر الـذي كانـت القـراءة والعمـل بمقتضـاه،
ـاحَبة ف ــي ق ــول رس ــول هللا ص ــلى هللا علي ــه وس ــلم(( :يممما أصمممحاب سمممورة
وه ــي المص ـ َ
البقرة))(.)146

ومثل الصالة التـي أثبـت رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم تجسـدها ونطقهـا(( :إذا
أحسمممن الرجمممل الصمممالة ،فمممأتم ركوعهممما وسمممجودها قالمممت الصمممالة :حفظمممك هللا كمممما
حفظتنممي ،فترفممع ،وهذا أسمماء الصممالة ،فلمممم يممتم ركوعهمما وسممجودها قالممت الصمممالة:
ضيعك هللا كما ضيعتني ،فتلف كما يلف الثوب الخلق ،فيضرب بها وجهه))(.)147
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ومــا بــين الكــالم كصــفة ذاتيــة هلل ،وقراءتــه والعمــل بــه ..مرحل ـة تقتضــي التفســير،
وهي مرحلة ما قبل نزول القرآن لقراءته والعمل به.
مثـل اسـتخراج آيــة الكرسـي مـن كنــز مـن تحــت العـرش ،وهـذه حالــة تماثـل الكتابــة
في المصـحف؛ ألن وجودهـا تحـت العـرش ينفـي عنهـا ذاتيـة الصـفة التـي تكـون لكـالم
هللا ،باعتبـار أن العـرش هـو الفرقــان بـين هللا بذاتـه وبـين الخلــق وأن وجـود اآليـة تحــت
العرش تلك الصفة ،وباعتبار نفي الصفة الذاتية ..كان اللسان والشفتين الـذين أثبتهمـا
النبي صلى هللا عليه وسلم لآلية:
عن أبي بن كعب أن النبي صـلى هللا عليـه وسـلم سـأله(( :أي آيمة فمي كتماب هللا
ـوم} ،قـال(( :ليهنمك العلمم أبما
أعظم؟)) قال :آية الكرسي َّ
{للاُ ال ِّإَل َـه ِّإ َّال ُه َـو اْل َح ُّ
ـي اْلَقُّي ُ
المنمممذر ،والممممذي نفسممممي بيممممده إن لهمممما لسمممماًنا وشممممفتين تقممممدس الملممممك عنممممد سمممماي
العرش)).148
والمالحظة الهامة في الحديث ..هي إثبـات أن تقـديس اآليـة هلل باللسـان والشـفتين
كان عند ساق العرش ،ويؤكد هذا المعنى حديث تعاطف الذكر:
عن النعمان بن بشير قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :الذين يذكرون
من جالل هللا ممن تسمبيحه وتحميمده وتكبيمره وتهليلمه ،يتعماطفن حمول العمرش ،لهمن
دوي كدوي النحل ،يذكرن بصاحبهن ،أ ََوال يحمك أحمدكم أال يمزال عنمد المرحمن شميء

يذكر به))(.)149

 148أخرجه أحمد واللفظ له ،ومسلم وأبو داود وابن الضريس والحاكم والهروي في فضائله.
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أخرج أحمد واللف له ومسلم وأبو داود وابن الضريس والحاكم والهروي في فضائله.
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الفصل الثالث
معنى األقانيم

األقانيم

األقانيم جمع أقنوم ،وقد اختلف النصارى حول تعريفها:

فقال قوم :هي جواهر ..وقال قوم :هي خمواص ..وقـال قـوم :هـي صمفات ..وقـال

قوم :هي أشخاص ..وقال قوم هي تعينات..

اسما للذات والصفة معا..
ثم جعلوا األقنوم ً

فاألب عندهم :الجوهر الجامع لألقانيم ..واالبن هو الكلمة التي اتحدت عند مبـدأ

المسيح..وروح القدس هي صفة الحياة..

وخالص ــة قـ ــولهم فـ ــي األقـ ــانيم ه ــي( :أن هللا واحـ ـ ٌـد ،أي :جـ ــوهر واحـ ــد ،وأن فـ ــي
ـوما،
الالهوت ثالثة أقانيم ،هم اآلب واالبن والروح القدس ،غير أن الجوهر لـيس مقس ً

فليس لكل أقنو ٍم جزٌء خاص من الجوهر ،بـل لكـل أقنـوم كمـال الجـوهر ،الواحـد نظيـر
اآلخر).
التميـ ــز،
ثـ ــم حصـ ــروا العالقـ ــة بـ ــين األقـ ــانيم الثالثـ ــة بـ ــثالث خصـ ــائص ،هـ ــيُّ « :

والشركة ،والمساواة».

والحسم السلفي لبدعة األقانيم يقوم على أساسين:
األول :مناقش ــة البدع ــة بالتص ــور الس ــلفي لقض ــية األس ــماء والص ــفات واألفع ــال،
باعتبار أن الخلل الذي نشأت عنـه هـذه البدعـة حـدث فـي إطـار هـذه القضـية ،ضـمن
الخلل الذي أصاب كل قضايا النصارى.
الثمممماني :التأكيـ ــد علـ ــى عبوديـ ــة عيسـ ــى ابـ ــن م ـ ـريم وروح القـ ــدس؛ ألن ِّ
االدعـ ــاء
بألوهيتهما هو موضوع هذه البدعة.
ومن التصور السلفي قد علمنا:
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أن الــذات واحــدة ..وأن الــذات لهــا صــفات ..وأن الصــفة إمــا صــفة ذات أوصــفة
فعل ..وأن الصفة إما الزمة أو متعدية..
ويلزم من القول ببدعة األقانيم أن يكون المسـيح صـفة للـذات اإللهيـة ..ممـا يعنـي

أن اتحاد الصـفة «الكلمـة» بالـذات «اآلب عنـدهم» نشـأ عنـه تغيـر الـذات ،حيـث تولـد

أقنـوم االبــن «الكلمــة» مـن أقنــوم اآلب «الــذات» ،وظهـرت خصــائص وصــفات جديــدة

لآلب «الذات» بتولد االبن.

وهو باطل ألن تعلق أي صفة بالذات ال يغير الذات ،ولكن يغير األفعال الناشئة

عن تعلق هذه الصفة بها ،فالذات ال تتغير ..ولكن األفعال هي التي تتغير..

فــاهلل رحــيم ،وتعلــق صــفة الرحمــة بــذات هللا ..ال يغيــر ذاتــه ســبحانه ،ولك ـن تتغيــر

أفعال هللا بمقتضى رحمته ،فتنشأ أفعال الرحمة بصورها المتنوعة.

وبــذلك يكــون الخطــأ عنــد النصــارى هــو القــول بــأن الــذات مــع الصــفة يكــون لهمــا

حكم خاص ،تتغير فيه الذات والصفة ،فيصبح اآلب هو االبن ،واالبن هـو اآلب ،وال

المسمى واالختصاص.
يكون الفارق بينهما إال في
َّ

وقــد وقــع النصــارى فــي خطـ ٍـأ آخــر ،حــين قــالوا بالمســاواة بــين األقــانيم ،وأن حكــم

الصفة مؤثر في الذات ،فسووا بين الصفة والموصوف.

وحسب قولهم ..إذا كان لكل أقنوم صفة فال بد أن تكون صفته مثله..
وإذا كانت هذه األقانيم آلهة ،وكل صفة هي إله ومن جوهر هـذا األقنـوم -فيجـب

إلهــا مثلــه؛ إذ هــي مــن جــوهره..
أن تكــون كــل صــفة لكــل واحــد مــن الثالثــة األقــانيم ً
فيتسع األمر في ذلك إلى ما ال نهاية من اآللهة!..

وإذا قالــت النصــارى :إن المســيح هــو الكلمــة التــي هــي صــفة الــذات المالزمــة لهــا
منذ األزل -انتفى معنى التولد باعتباره ُّ
تولد شيء من شيء ،إذ ال بد أن يسـبق الوالـد
ما تولد منه ،مما اضطرهم إلى الزعم بأن االبن ُيراد به االبن بالوضع وهـو المخلـوق،
واالبــن بــالطبع وهــو القــديم األزلــي المولــود غيــر المخلــوق ،وهــذا التفريــق هــم أحــدثوه
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ابنــا ،وال
وابتــدعوه ،وال يوجــد قــط فــي كــالم المســيح وال غي ـره أنــه سـ َّـمى القــديم األزلــي ً
ابنا.
قديما
مولودا غير مخلوق ،وال َّ
سمى ً
شيئا من صفات هللا قط ً
جعل له ً
ً
ابنا ً
ـودا
ومع ذلك فلم يخرجهم ذلك من التنـاقض؛ ألنهـم س َّـموا االبـن القـديم األزلـي مول ً

اء كـان معنـى التولـد أز ًّليـا أو
ً
أيضا ،وبذلك ينفي التولـد صـفة مالزمـة االبـن لـألب ،سـو ً
محدثًا.
اء كانــت ال ـوالدة بمعناهــا المجــازي أو الص ـريح فــال يخــرج معناهــا عــن أصــل
وس ـو ً
أصال!..
يتفرع منه فرع ،وإال لم يعد لها أي معنى ً
ـيح صــفة فعـ ٍـل هلل فهــذا يقتضــي أن يكــون المســيح هــو
وإذا قــال النصــارى أن المسـ َ
احدة فقط!..
جميع كالم هللا ،وليس كلم ًة و ً
وإذا قال النصارى :إن االبن وروح القدس صفتان الزمتان «العلم» أو «الحكمـة»

فـإن اختيــار العلــم والحيـاة لألقنوميــة ألجــل المالزمــة دليـل علــى التنــاقض؛ ألن الصــفة

الالزمة هي التي ال تتعدى إلى الفعل والخلق.

فــإذا كــان االبــن صــفة الزمــة «الحكمــة» أو «العلــم» كــان روح القــدس هــو اآلخــر
ابنا؛ ألنه صفة الزمة «الحياة»!..
ً
فالمسـيح جــوهر قـائم بنفســه ،والكـالم صــفة قائمـة بــالمتكلم ،ولـيس هــو نفـس الــرب
المتكلم ،فإن الرب المتكلم هو الذي يسمونه اآلب ،والمسـيح لـيس هـو اآلب عنـدهم -
ضُّلوا في قولهم من عدة جهات..
بل االبنَ -ف َ
 من جهة جعل األقانيم ثالثة ..وصفات هللا ال تنحصر في ثالثة!..ومن جهة جعل الصفة خالقة ..والصفة ال تخلق!..
اختالفات األقانيم
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اتفقــت طوائــف النصــارى
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علــى وصــف هللا بأنــه جــوهر واحــد مثلــث األقــانيم،

وأن ك ــل واح ــد م ــن األق ــانيم ج ــوهر خ ــاص يجمعه ــا الج ــوهر الع ــام – تع ــالى هللا عم ــا

يقولون علوا كبيرا.

واألب عندهم الجـوهر الجـامع لألقـانيم ،واالبـن هـو الكلمـة التـي اتحـدت عنـد مبـدأ

المسيح ،والروح هي الحياة ،واجتمعوا على أن االتحاد صفة فعل وليس بصفة ذات.

وقــد أوضــحنا اخــتالفهم فــي تحديــد معنــى األقنــوم ،وأنــه دائــر بــين معنــى الجــوهر

والخاصية والصفة والشخص..

واآلن نوضح اختالفهم في تحديد العالقة بين األقانيم:
 فقال بعضهم :إن األقانيم مختلفة في األقنومية متفقة في الجوهرية. وقال آخرون :ليست مختلفة في األقنومية بل متغايرة. -وقال فريق منهم :إن كل واحد منها ال هو اآلخر وال هو غيره ،وليست متغـايرة

وال مختلفة ،ثم زعموا أن الجوهر ليس هو غيرها!..

وكــذلك قالــت طائفــة مــن الملكانيــة :إن الجــوهر غيــر األقــانيم ،وزعمـوا أن الجــوهر

هو األب ،واألقانيم الحياة وهي روح القدس والقدرة والعلـم ،وأن هللا اتحـد بأحـد األقـانيم
الذي هو االبن بعيسى ابن مريم ،وكان مسيحا عند االتحاد الهوتا وناسوتا حمل وولد

ونشأ وقتل وصلب ودفن.

واختلفوا أيضا في تحديد طبيعة المسيح:
 -فقالت النسطورية :إن المسيح جوهران أقنومان؛ قديم ومحدث ،وأن اتحاده إنمـا

هو بالمشيئة ،وأن مشيئتهما واحدة وإن كانا جوهرين.

 -وقالت اليعقوبية :لما اتحدا صار الجوهران «الجوهر القديم والجوهر المحدث»

احدا.
ًا
جوهر و ً

 150ينقسم النصارى إلى عدة طوائف تتجاوز السبعين ،لكن أكبر هذه الطوائف عددا ثالثة :الملكانية ويسمون
حديثًا الكاثوليك ،واليعقوبية ويسمون األرثوذكس ،والنسطورية ويسمون البروتستانت.
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يما وزعم آخرون أنهما
 واختلفوا هاهنا ،فقال بعضهم :الجوهر المحدث صار قد ًقديما من وجه محدثًا من وجه آخر.
ًا
لما اتحدا صا ار
جوهر و ً
احدا ً

 -وقالــت الملكانيــة :إن المســيح جــوهران؛ أقنــوم واحــد ،وحكــي عــن بعضــهم أنــه

أقنومان جوهر واحد.

 وقالت األريوسية :إن هللا ليس بجسم وال أقـانيم لـه ،وأن المسـيح لـم ُيصـلب ولـموحكي عن بعضهم أنه قال :المسيح ليس بابن هللا.
ُيقتل ،وأنه نبيُ ،
وحكي عن بعضهم :أنه ابن هللا على التسمية والتقريب.
ُ
وكذلك اختلفوا في الكلمة الملقاة إلى مريم:

 -فقالت طائفة منهم :إن الكلمة حلت في مريم حلـول الممازجـة ،كمـا يحـل المـاء

في اللبن؛ فيمازجه ويخالطه.

 -وقالــت طائفــة مــنهم :إنهــا حلــت فــي م ـريم مــن غيــر ممازجــة ،كمــا أن شــخص

اإلنسان يحل في المرآة وفي األجسام الصقيلة من غير ممازجة.

 -وزعم ــت طائف ــة م ــن النص ــارى :أن الناس ــوت م ــع الاله ــوت كمث ــل الخ ــاتم م ــع

الشمع ،يؤثر فيه بالنقش ،ثم ال يبقى منه شيء إال أثره.
واختلف قولهم في االتحاد اختالفا متباينا:

قوم منهم أن االتحاد هو أن الكلمة التي هي االبن ،حلـت جسـد المسـيح،
 فزعم ٌوقيل :هذا قول األكثرين منهم.
قوم منهم أن االتحاد هو االختالط واالمتزاج.
 -وزعم ٌ

ودما باالختالط.
لحما ً
 -وقال قوم من اليعقوبية :هو أن كلمة هللا قد انقلبت ً

 -وقـال كثيـر مـن اليعقوبيـة والنســطورية االتحـاد هـو أن الكلمـة والناسـوت اختلطــا

وامتزجا كاختالط الماء بالخمر وامتزاجهما وكذلك الخمر باللبن.

ويمكن إجمال االختالفات في تفسير المقصود من كلمات األب واالبن والروح القدس
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والكلمة ،وغيرها من األوصاف التي وردت في األناجيل ,فنقول:
جميعا على الوحدانية النهائية ولكنهم اختلفوا في أقانيم الثالوث:
لقد اتفقوا
ً
ٍ
مساو لألب؟
هل االبن
وهل هو ذو طبيعة واحدة أو ذو طبيعتين :إلهية وإنسانية؟
وهل هو إله أو إنسان َّ
مفضل على سائر البشر؟
وهل يصدر الروح القدس من األب وحده أو من األب واالبن مترادفان؟
أو أن الكلمة هي األب واإلله؟
ولــم تَْف ِّ
صــل المجــامع
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جميعــا علــى
فــي موضــوع هــذه التفســيرات ،ولكــنهم اتفق ـوا
ً

الوحداني ــة الجامع ــة لألق ــانيم ،ول ــم يتفقـ ـوا عل ــى «أق ــانيم الث ــالوث» الت ــي تجمعه ــا تل ــك
الوحدانية المزعومة ،فأصبحت مجرد عبارة ليس لها معنى.
وفيما يلي سنناقش هذه االفتراءات ،لكشف زيفها وتناقضها.

مسائل األقانيم

تدور بدعة األقانيم حول عدة مسائل:
 األزل والقدم االتحاد واالنفصال المساواة في الجوهر والطبيعة والمشيئةاألزل والقدم
األزل :الذي هو ِّ
الق َدم فاألصل ليس بقيـاس ،ولكنـه
يقول صاحب مقاييس اللغةَ ( :
 151هي مؤتمرات كنسية تعتبر المؤسس الحقيقي للمسيحية على أنقاض ما تبقى من النصرانية الصحيحة ،ومن
أشهرها مجمع نيقية ومجمع أفسس ومجمع خلقدونية.
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فنس ُـبوا إلـى َي َـزل،
كالم ُم َ
ٌ
وجٌز ُم َبدل ،إنما كان «لم َي َزْل» فأرادوا النسبة إليه فلم يستقمَ ،
ثم قلبوا الياء همزة فقالوا أ ََزلِّي).
أما القدم ،فقد قال الخليل بن أحمدِّ ( :
الق َد ُم :مصدر القديم من كل شـيء ،وتقـول:
قد ُم .وَق َد َم فالن قومه؛ أي :يكون أمامهم).
َق ُد َم َي ُ
وهـذا يعنـي أن مســألة األزل والقـدم متعلقـة ببدايــة الخلـق ،وهـي مــن أخطـر قضــايا

النصارى؛ ألن ابتداء وجود االبن متعلق بتفسير األزل ،والنصارى يقولـون بـأن الـوالدة
ليست بترتيب زمني ،ويفسرون ذلك بأن االبن كان مع اآلب منـذ األزل ،وأن اآلب لـم

يسبق االبن!..
زمــا فيقولــون( :وأمــا الــذين يقولــون :إنــه كــان
ويؤكــد النصــارى هــذا القــول تأكيـ ًـدا جا ً
زمان لم يوجد فيه ..وإنه لم يكن له وجود قبل أن يولد ..وإنـه ُخلـق مـن العـدم..أو إنـه
مادة أو جوهر واحد ..أو إن ابن هللا مخلوق ..أو أنه قابل للتغيير أو متغير..
فهم ملعونون من الكنيسة الجامعة الرسولية.)..
وقد جمعت هذه العبارات بين عناصر البدعة ونقيضها في نفس الوقت!..
كــأن يـ َّـدعوا أن النطــق كــان منــذ األزل ..وهــذا ينفــي أن يكــون معنــى النطــق هــو

الوالدة؛ ألن الوالدة خروج شيء من شيء ،فال بد أن يسـبق الوالـد المولـود الـذي خـرج

منه!..

وأمــا األزلــي الــذي لــم يــزل وال ي ـزال فيمتنــع عنــدهم وعنــد ســائر العقــالء أن يكــون
ممكنا يقبل الوجود والعدم ،بل كل ما قبل الوجود والعدم لـم يكـن إال محـدثًا ،وهـذا ممـا
ً
يستدل به على أن كل ما سوى هللا فهو محدث مسبوق بالعدم كائن بعد أن لم يكن.
شيئا} [مريم.]67 :
{أ ََوال َي ْذ ُك ُر اإلنسان أََّنا َخَلْقَناهُ ِّم ْن َقْب ُل َوَل ْم َي ُك ً
وقـد عممالج التصمور السمملفي قضمية بدايممة الخلممق باعتبارهـا نفــي التخـاذه ســبحانه
ٌ
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للاُ َوَل ًمدا
{وَقـالُوا اتَّ َخـ َذ َّ
ً
ولدا ،وإثبات السم هللا «البديع» ،وفـي ذلـك يقـول هللا عـز وجـلَ :
ِ
لسمماو ِ
ِّ
ِّ
ات و ْاأل َْر ِّ
ات َو ْاألَْر ِ َوِّإ َذا
ُسْب َح َان ُه َب ْل َل ُه َما ِّفي َّ
ض ُكل َل ُه َقانتُو َنَ .بمد ُ
يع ا َّ َ َ
الس َم َاو َ
ِّ
ول َل ُه ُك ْن َفَي ُكو ُن} [البقرة.]117-116 :
َق َ
ضى أ َْم ًار َفإَّن َما َيُق ُ

ِّ
ِّ
ِّ
ِّ َّ
ـق ُك َّـل َشـي ٍء
يع َّ
صـاحَب ٌة َو َخَل َ
{َبد ُ
الس َم َاوات َو ْاأل َْرض أَنى َي ُكو ُن َل ُه َوَل ٌـد َوَل ْـم تَ ُك ْـن َل ُـه َ
ْ
ٍ ِّ
ِّ ِّ
يم} [األنعام.]101 :
َو ُه َو ب ُكل َش ْيء َعل ٌ
واسم هللا «البديع» يثبت األولية هلل سبحانه ..وكما تثبت األولية تكون اآلخرية..

ِّ
َّ ِّ
ٍ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ـيم}
يقـول هللا عـز وجــلُ :
{ه َـو ْاألََّو ُل َو ْاآلخ ُـر َوالظــاه ُر َواْلَبـاط ُن َو ُه َـو ب ُكــل َش ْـيء َعلـ ٌ
[الحديد.]3 :
ويقول رسول هللا صلى هللا عليـه وسـلم(( :اللهمم أنمت األول فلميس قبلمك شميء..

وأنت اآلخمر فلميس بعمدك شميء ..وأنمت الظماهر فلميس فوقمك شميء ..وأنمت البماطن

فليس دونك شيء)).152

اء
وبـذلك ارتبطـت بدايـة الخلــق مـع نهايتـه كمــا فـي قولـه تعــالىَ{ :ي ْـوَم َن ْ
ط ِّـوي َّ
السـ َـم َ
ـب َكمـا بــدْأنا أََّول خْل ٍ ِّ
ط ِّـي ِّ
ِّ ِّ
الس ِّ
ين} [األنبيــاء:
َك َ
ـج ِّل لِّْل ُكتُ ِّ َ َ َ َ َ َ
ـق ُنعي ُـدهُ َو ْع ًـدا َعَلْيَنــا ِّإَّنـا ُكَّنـا َفـاعل َ
.]104

ولذلك كان أخطر ما يفسد االعتقاد في قضمية بمدء الخلمق :هـو ِّ
االدعـاء الباطـل
بأن هلل ولد؛ ألن مضمون بداية الخلق هـو مضـمون النهايـة ..كمـا قـال سـبحانهَ { :ك َمـا

َب َدْأَنا أََّو َل َخْل ٍق ُن ِّع ُيدهُ} [األنبياء.]104 :

وأهم عناصر المضمون في بدء الخلـق ونهايتـه :هـو أن هللا (هـو األول واآلخـر..

والظاهر والباطن) و ِّادعاء أن االبن مع اآلب منذ األزل ،وأنه سيبقى مع اآلب -يعني
أن هللا ليس األول وليس اآلخر!..

وق ــد ب ــدأ االنحـ ـراف عن ــد النص ــارى م ــن ه ــذه البداي ــة بفكـ ـرة أن االب ــن ه ــو «بك ــر
 152أخرجه مسلم ( )2713عن أبي هريرة رضي هللا عنه.
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الخالئق» أي :أولها ،والحد الزمني للخلق هو الذي ينفي فكرة الولد الموجود مع األب
منذ األزل؛ ألنهم بذلك أخرجوا عيسى من حد الزمن.
وفي هذا اإلطار جمع الحديث القدسي بين ذكر ِّادعاء الولد هلل ،والتكذيب بإعادة
معا بعالقة جوهرية..
الخلق بعد بدايته ،مما يدل على أن القضيتين ترتبطان ً
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :يقمول هللا عمز وجمل :كمذبني ابمن آدم ولمم
يكن له ذلك ،وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلمك ،فأمما شمتمه إيماي فقولمه :اتخمذ هللا
ولدا ،وأنا األحد الصمد ،لم ألد ولم أولد ،ولم يكن لي كفوا أحد)).153
وقــال صــلى هللا عليــه وســلم(( :لمميس أحممد -أو لمميس شمميء -أصممبر علممى أذى
سمعه من هللا ..إنهم َّ
ليدعون له ولدا ..وهنه ليعافيهم ويرزقهم)).154
ولــذلك أورد اإلمــام البخــاري فــي كتــاب بــدء الخلــق حــديث(( :كممان هللا ولممم يكممن
شيء غيره))( ..)155وفـي روايـة(( :ولمم يكمن شميء معمه))  ،156ثـم الحـديث القدسـي:
((شتمني ابن آدم)).
فــذكر الحــديث فــي كتــاب «بــدء الخلــق» ..يــدل علــى أن قضــية بــدء الخلــق تمثــل
أساسا ثابتًا لفهم حقيقة أن هللا ليس له ولد..
ً
ولــذلك قــال اإلمــام ابــن حجــر(( ( :يشممتمني ابممن آدم)) ،الشــتم هــو الوصــف بمــا
يقتضي النقص ،وال شك أن دعوى الولد هلل تستلزم اإلمكان المستدعي للحدوث ،وذلك
غاية النقص في حق الباري سبحانه وتعالى).
من أجل ذلك تحددت قضية خلق عيسـى ابـن مـريم لتكـون داخلـة بإحـداثيتها فيمـا
 153سبق تخريجه.
 154أخرجه البخاري ( ،)6943 ،5748ومسلم ( )2804كالهما عن أبي موسى األشعري رضي هللا عنه.
155سبق تخريجه.
 156سبق تخريجه.
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ـك
بين بداية الخلق ونهايته ،فذكر القرطبي في تفسير قـول هللا عـز وجـلَ { :وإِّ ْذ أ َ
َخـ َذ َرُّب َ
ِّ
ظ ُه ِّ
ِّك ْم َقـاُلوا َبَلـى َش ِّـه ْدَنا
ِّم ْن َبِّني َآد َم ِّم ْن ُ
ورِّه ْم ُذ ِّريَّتَ ُه ْم َوأ ْ
ـت ِّب َـرب ُ
َش َـه َد ُه ْم َعَلـى أَْنُفس ِّـه ْم أََل ْس ُ
أَن تُقوُل ـوا يــوم اْل ِّقي ِّ
ِّ ِّ
ين} [ألع ـراف( :]172 :روح عيســى ابــن
ْ َ
امــة ِّإَّنــا ُكَّنــا َعـ ْـن َه ـ َذا َغــافل َ
َْ َ َ َ
مريم من تلك األرواح التي أخذ هللا عليها الميثاق في زمن آدم).

وكمــا حســم الق ـرآن بدعــة ِّادعــاء الولــد هلل مــن خــالل إثبــات أوليــة هللا عــز وجــل..
حســمها أيضــا مــن خــالل إثبــات العــدم للخلــق قبــل اإليجــاد ..وإثبــات العــدم للبشــر قبــل
الخلـق ،حيـث جــاء هـذا اإلثبــات مـن خــالل قضـية عيســى فـي ســورة مـريم{ :أ ََوال َيـ ْذ ُك ُر
شيئا} [مريم.]67 :
اإلنسان أََّنا َخَلْقَناهُ ِّم ْن َقْب ُل َوَل ْم َي ُك ً
وبــذلك يتبــين أن حســم قضــية ِّادعــاء الولــد ال يكــون إال بمــنهج األنبيــاء ،وال يكــون

كذلك إال بكالمهم وألفاظهم.
ـدما
فلف «القديم» في اللغة المشهورة التي خاطبنا بها األنبياء يراد به ما كـان متق ً

تقدما زمانيا ،سواء سبقه عدم أو لم يسبقه ،كما قـال تعـالىَ { :واْلَق َم َـر َق َّـد ْرَناهُ
على غيره ً
يم} [يــس ،]39 :وقــال تعــالىَ{ :قــالُوا تـ َّ ِّ
مَنـ ِّ
ـك َل ِّفــي
ـاد َكــاْل ُع ْر ُجو ِّن اْلَقـ ِّـد ِّ
َ
ـازَل َحتَّــى َعـ َ
ـاهلل ِّإَّنـ َ
َ
ضـ ِّ
ـرَْيتُ ْم َمــا ُكْنــتُ ْم تَ ْعُبـ ُـدو َن*أَْنــتُ ْم َو َآبــا ُ ُك ُم
يم} [يوســف ،]95 :وقــال الخليــل{ :أََفـ َأ
ـالل َك اْلَقـ ِّـد ِّ
َ
ِّ
ِّ َّ
ين} [الشعراء.]75-77 :
ْاألَْق َد ُمو َن*َفِّإَّن ُه ْم َع ُدو لي ِّإال َر َّب اْل َعاَلم َ
أحق باسم القديم من
فلهذا كان القديم األزلي الذي لم يزل
موجودا ولم يسبقه عدم ُّ
ً

غيره.

وليس ألحـد أن يجعـل القـديم والمتقـدم اس ًـما لمـا قـارن غيـره فـي الزمـان لزعمـه أنـه
متقــدم عليــه بالعلــة ،ويقــول :إنــه متقــدم علــى غيـره وســابق لــه بهــذا االعتبــار ،وإن ذلــك
المعلول متأخر عنه بهذا االعتبار ،ثم يحمل ما جاء من كالم األنبيـاء وأتبـاع األنبيـاء
وعموم الخلق على هذا االصطالح لو كان ًّ
حقا ،فكيف إذا كان باطال..؟!
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وما ذكروه مـن التقـدم والسـبق والتـأخر بغيـر الزمـان أم ٌـر غيـر موجـود وال معقـول،
ـيئا وكـان ِّعَّلـ ًة فاعلـ ًة لـه إال وهـو متقـدم عليـه ،سـابق
وال يعرف فـي الوجـود مـن فعـل ش ً
تقدما زمانيًّا.
له ،ليس مقارًنا له في الزمان ألبتة ،بل متقدم عليه ً
وكل من يعرف أنه سبب أو علة فاعلة فإنه متقدم علـى ُم َسـبَِّّبه ومعلولـه ،لكـن قـد
يكون
متصال به ليس بينهمـا زمـان آخـر ،فيقـال :لـيس هـذا متـأخ ار عـن هـذا؛ أي :هـو
ً
ـدما علــى هــذا؛ أي :لــيس بينهمــا
متصــل بــه لــيس بينهمــا فصــل ،ويقــال :لــيس ذلــك متقـ ً
زمــان ،بــل هــو متصــل بــه ،إذ قــد ي ـراد بلف ـ التقــدم هــذا كقــول النبــي صــلى هللا عليــه
وسلم(( :الجنازة متبوعة ،وليسمت بتابعمة ،لميس منهما ممن تقمدمها))
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أي مـن كـان

تابعــا لهــا ،كمــا جــاء فــي الحــديث اآلخــر:
قــد تقــدمها حتــى لــم يكــن قر ًيبــا منهــا لــم يكــن ً

قريبمما
((الراكممك خلممف الجنممازة ،والماشممي أمامهمما ،ووراءهمما ،وعممن يمينهمما ويسممارهاً ،
منها))
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رواه أبو داود وغيـره وهـو أبـين حـديث روي فـي هـذا البـاب فـي هـذا الحكـم،

ومنه قوله تعالىَ { :وال الَّلْي ُل س ِّاب ُق َّ
الن َه ِّار} [يس ]40 :أي :ال يتقدم عليـه بحيـث يكـون
َ
بينهما انفصال ،بل كل منهما متصل باآلخر.
وح ِّمــل كالمهــم عليهــا
والمقصممود هنمما :أن معرفــة اللغــة التــي خاطبنــا بهــا األنبيــاء ُ

ـين ،ومــن ســلك غيــر هــذا المســلك فقــد حـ َّـرف كالمهــم عــن مواضــعه،
ـب متعـ ٌ
أمـ ٌـر واجـ ٌ
وكذب عليهم وافترى.

فأهــل الكتــاب نقل ـوا عــن األنبيــاء أنهــم تكلم ـوا بلف ـ اآلب واالبــن ،وم ـرادهم عنــدهم
بـاألب الـرب وبــاالبن المصـطفى المختـار المحبــوب ،ولـم ينقـل أحــد مـنهم عـن األنبيــاء
ابنـا وال قـالوا عـن شـيء مـن صـفاته أنـه تولـد عنـه ،وال
أنهم ُّ
سموا ً
شيئا من صـفات هللا ً
 157أخرجه أحمد ( ،)432 ،419 ،415 ،394/1وأبو داود ( ،)223/2والترمذي ( ،)332/3وابن ماجه ()476/1
جميعهم من حديث ابن مسعود رضي هللا عنه.
 158أخرجه أحمد ( ،)252 ،248 ،247/4والترمذي ( ،)349/3والنسائي ( ،)58 ،56 ،55/4وابن ماجه
( )475/1جميعهم من حديث المغيرة بن شعبة رضي هللا عنه.
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أنه مولود له.
فإذا وجد في كالم المسيح عليه السالم أنـه قـال :عمـدوا النـاس باسـم اآلب واالبـن
بينــا علــى
ـذبا ً
وروح القــدس ،ثــم فســروا االبــن بصــفة هللا القديمــة األزليــة -كــان هــذا كـ ً
المسيح ،حيث لم يكن في لغته أن لف االبن يراد به صفة هللا القديمة األزلية.

سمى روح القدس ،وإنمـا يريـدون
وكذلك إذا لم يكن في كالم األنبياء أن حياة هللا تُ َّ

ب ــروح الق ــدس م ــا ينزل ــه هللا تب ــارك وتع ــالى عل ــى األنبي ــاء والص ــالحين ويؤي ــدهم -ك ــان
كذبا على المسيح.
تفسير قول المسيح :روح القدس أنه أراد حياة هللا ً
ونلخـ ــص مـ ــا سـ ــبق فنقـ ــول :أن ال ـ ـوالدة والبنـ ــوة تقتضـ ــي وجـ ــود سـ ــبق زمنـ ــي بـ ــين

األقن ــومين ،وأن محاولـ ــة تفس ــير العالقـ ــة بينهم ــا بـ ــأي وص ــف آخـ ــر كالعل ــة والسـ ــببية
للهروب من إثبات هذا الفرق الزمني -ال ُيخرج صاحبه من المـأزق؛ ألن العلـة تسـبق
المعلول زمنيًّا وإن اتصال في الوجود ،وأحدهما سابق لآلخر ،حتى ولو لم يكن بينهما

فرق زمني محسوب ،وبهذا ال يستحق أقنوم «االبن» -حسب ادعـائهم -وصـف القـدم
واألزل بأي وجه من الوجوه.
االتحاد واالنفصال
متباينا..
قالوا :واختلف قولهم في االتحاد اختالًفا
ً
يقــول اإلمــام ابــن تيميــة( :زعــم قــوم مــنهم أن االتحــاد :هــو أن الكلمــة التــي هــي االبــن
حلت جسد المسيح ،وهو قول األكثرين منهم.

وزعم قوم منهم :أن االتحاد هو االختالط واالمتزاج.

ودمــا
لحمــا ً
وقــال قــوم مــن اليعقوبيــة «األرثــوذكس» :هــو أن كلمــة هللا قــد انقلبــت ً
باالختالط.
وقــال كثيــر مــن اليعقوبيــة والنســطورية (البروتســتانت) :هــو أن الكلمــة والناســوت

اختلطا وامتزجا كاختالط الماء بالخمر وامتزاجهما ،وكذلك الخمر باللبن.
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ثــم قلــتم فــي أمــانتكم ( :)159إنــه تجســم مــن روح القــدس أو منــه ومــن م ـريم ،وهــو إنمــا
تجسم عندكم من الكلمة التي سميتموها االبن دون روح القدس..

وإن كان تجسم من روح القدس فيكون هو روح القدس ،ال يكـون هـو الكلمـة التـي

هي االبن.

ث ــم تقول ــون :ه ــو كلم ــة هللا وروح ــه ،فيك ــون حينئ ــذ أقنـ ـومين :أقن ــوم الكلم ــة وأقن ــوم

احدا)!..
الروح ،وإنما هو عندكم
أقنوما و ً
ً

اسما للذات مـع الصـفة ،والـذات واحـدة ،والتعـدد فـي الصـفات ال
(وهم يجعلون األقنوم ً
في الذات ،وال يمكن أن تتحد صفة دون األخرى ،وال دون الذات.
فيمتنع اتحاد أقنوم أو حلوله بشيء من المخلوقات دون األقنوم اآلخر ،وال إثبـات

ثالثـة أقـانيم وال إثبـات ثـالث صـفات دون مـا سـواها ،وال إثبـات إلـه حـق مـن إلـه حــق،
إلهــا وال رًّبــا ،وال إثبــات اتحــاد
وال تســمية صــفات هللا مثــل كالمــه وحياتــه ..ال ً
ابنــا وال ً
الـرب خـالق السـموات واألرض بشـيء مـن اآلدميـين ،وال حلـول ذات وصـفة دون ذات

مــع الص ـفات األخــرى ،بــل وال حلــول نفــس الصــفة القائمــة بــه فــي غي ـره ..ال علمــه وال

كالمه وال حياته وال غير ذلك).

ثممم يفنممد اإلمممام رحمممه هللا عقيممدتهم هممذه مممن عممدة وجمموه ،نقتصممر منهمما علممى

وجهين:

الوجه األول :أن يقال لهم -حسب اعتقـادهم :-إن المتحـد بالمسـيح إمـا أن يكـون

هو الذات المتصفة بالكالم أو الكالم فقط..

أو بعبارة أخرى :إما الكالم مع الذات ..وإما الكالم بدون الذات..

فإن كان المتحد به الكالم مع الـذات كـان المسـيح هـو األب وهـو االبـن وهـو روح

القــدس وكــان المســيح هــو األقــانيم الثالثــة ،وهــذا باطـ ٌـل باتفــاق النصــارى وســائر أهــل
وباطل بصريح العقل.
الملل وباتفاق الكتب اإللهية،
ٌ
 159يقصد بها ما يُسَ َّمى بـ «قانون اإليمان» عند النصارى ،وهو ما كانوا يطلقون عليه قديما :األمانة.
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وإن كـ ــان المتحـ ــد بـ ــه هـ ــو الكلمـ ــة فقـ ــط فالكلمـ ــة صـ ــفة والصـ ــفة ال تقـ ــوم بغيـ ــر
ـالق ،والصـفة ال تخلـق وال
إلها خالًقـا والمسـيح عنـدهم إل ٌـه خ ٌ
موصوفها ،والصفة ليست ً
ترزق وليست اإلله ،والصفة ال تقعد عن يمين الموصوف ،والمسيح عندهم صعد إلى
السماء و(جلس عن يمين أبيه)..

الوجمه الثماني :أن الـذات المتحـدة بناســوت المسـيح ..إن كانتـا بعـد االتحـاد ذاتــين

وهما جوهران كما كانا قبل االتحاد ..فليس ذلك باتحاد!..

جوهر واح ًـدا -كمـا يقـول مـن يقـول مـنهم :إنهمـا صـا ار كالنـار مـع
ًا
وإن قيل :صا ار
الحديدة أو اللبن مع الماء -فهذا يستلزم استحالة كل منهما وانقالب صفة كل منهمـا؛
بل حقيقته ،كما استحال الماء واللـبن إذا اختلطـا ،والنـار مـع الحديـد ،وحينئـذ فيلـزم أن

يكـون الالهــوت اسـتحال وتبــدلت صــفته وحقيقتـه ،واالســتحالة ال تكـون إال بعــدم شــيء
ووجود آخر ،فيلزم عدم شيء من القديم الواجب الوجود بنفسه..

ومــا وج ـب قدمــه اســتحال عدمــه ،ومــا وجــب وجــوده امتنــع عدمــه ،فــإن القــديم ال

الزما للواجب بنفسه..
قديما إال لوجوبه بنفسه ،أو لكونه ً
يكون ً

وبه ــذين ال ــوجهين تنتف ــي فكـ ـرة االتح ــاد الت ــي زعمه ــا النص ــارى ..ويبق ــى أن نثب ــت

االنفصال الذي حاولوا جاهدين نفيه لإلبقاء علي زعمهم.

يقول مؤلف علم الالهـوت النظـامي( :كلمـة «أقنـوم» كلمـة سـريانية تـدل علـى مـن

يتميَّز عن سواه ،بغير انفصال عنه).

َف َعَّرف كلمة «األقنوم» بالشيء ونقيضه..

ألن مجـ ــرد التميـ ــز بالصـ ــفات أو الخصـ ــائص -حتـ ــى مـ ــع زعـ ــم وحـ ــدة الطبيعـ ــة

والجوهر -ال يعني سوى االنفصال الذي حاول أن ينفيه.

وفضــال عــن عش ـرات النصــوص المبثوثــة فــي األناجيــل ،التــي تــدل داللــة قاطعــة

على االنفصال ،نركز هنا على دليلين اثنين:

األول :أن انبثاي روح القدس من اآلب يختلف عن تولد االبن منه
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ف ــاالبن مول ــود م ــن اآلب ،بينم ــا روح الق ــدس منبث ــق ،واالنبث ــاق معن ــاه التول ــد م ــن

الجم ــع ،مث ــل انبث ــاق الم ــاء ،وه ــذا يثب ــت الف ــارق ب ــين االب ــن «المتول ــد» ،وروح الق ــدس

«المنبثق».

والثاني :ما زعموه من صعود االبن والجلوس عن يمين أبيه

يقــول مــرقس( :إن الــرب بعــدما كلمهــم ارتفــع إلــى الســماء ،وجلــس عــن يمــين هللا)

[.]19/16

فيقــول النصــارى :إن هللا ســبحانه وتعــالى اتحــد بالمســيح ،وأنــه صــعد إلــى الســماء

وجلس عن يمين األب.

يقــول ابــن تيميــة( :وعنــدهم أن الالهــوت منــذ اتحــد بالناســوت لــم يفارقــه ،بــل لمــا
صعد إلى السماء وجلس عـن يمـين األب كـان الصـاعد عنـدهم هـو المسـيح الـذي هـو
ناسوت والهـوت إلـه تـام وإنسـان تـام ،فهـم ال يقولـون :إن الجـالس عـن يمـين األب هـو
الناسوت فقط بل الالهوت المتحد بالناسـوت جلـس عـن يمـين الالهـوت ،فـأي تبعـيض
وتجزئة أبلغ من هذا ،وليس هذا من كالم األنبياء حتـى يقـال :إن لـه معنـى ال نفهمـه،
بل هو من كالم أكابرهم الذي وضعوه وجعلوه عقيدة إيمـانهم ،فـإن كـانوا تكلمـوا بمـا ال
يعقلونـه فهــم جهــال ال يجـوز أن يتبعـوا ،وإن كــانوا يعقلـون مــا قـالوه فـال يعقــل أحــد مــن
كون الالهوت المتحد بالناسوت جلس عن يمين الالهوت المجرد عن االتحـاد ،إال أن
هذا الالهوت المجرد منفصل مباين لالهوت المتحـد ولـيس هـو متص ًـال بـه ،بـل غايتـه
مماسا له ،بل يجب أن يكون الذي يماس الالهوت المجرد هو الناسـوت مـع
أن يكون ً
الالهـوت المتحــد بــه ،فهـذا حقيقــة التبعــيض والتجزئـة مــع انفصــال أحـد البعضــين عــن
اآلخر).
والنسبة المكانية الصارخة في كلمة« :عن يمين» تدل على االنفصال.
وكنتيجــة الســتحالة اســتيعاب قــول النصــارى بتناقضــاته وغموضــه ..فقــد ارتكــزت
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محاوالتهم في طرح زعمهم على ضرب مثل اشتهر عنـدهم ،حتـى بلـغ فـي شـهرته حـد
موضــوع الــزعم ذاتــه ،وهــو تشــبيه العالقــة بــين األقــانيم الثالثــة بالعالقــة بــين الشــمس

وح اررتها وشعاعها ،مما تطلب إثبات بطالن هذا التمثيل..

فيق ــول اإلم ــام اب ــن تيمي ــة( :وه ــم ت ــارة يش ــبهون األقن ــومين :العل ــم والحي ــاة -الت ــي

يسمونها الكلمة -وروح القدس ،بالضياء والح اررة التي للشـمس مـع الشـمس ،ويشـبهون
ذلك بالحياة والنطق الذي للنفس مع النفس..

وهذا تشبيه فاسد؛ فإنهم إن أرادوا بالضياء والح اررة ما يقوم بـذات الشـمس ..فـذلك

صفة للشمس قائمة بها لم تحل بغيرهـا ،ولـم تتحـد بغيرهـا ،كمـا أن صـفة الـنفس كـذلك
هذا إن قيل إن الشمس تقوم بها ح اررة -والمقصود هنا بيان فساد كالمهم وقياسهم.وإن أرادوا مــا هــو بــائن عــن الشــمس قــائم بغيرهــا -كالشــعاع القــائم بــالهواء واألرض،

دليال على فساد قولهم من وجوه:
والح اررة القائمة بذلك -كان هذا ً

منها :أن هذه أعراض منفصـلة بائنـة عـن الشـمس قائمـة بغيرهـا ..ال بهـا ،ونظيـر

هــذا مــا يقــوم بقلــوب األنبيــاء مــن العلــم والحكمــة والــوحي الــذي أنــذروا بــه ،وعلــى هــذا
شيئا من الالهوت ،وإنما فيه آثار حكمته وقدرته.
التقدير فليس في الناسوت ً

ومنها :أن الح اررة والضوء القائم بالهواء والجدران ..أعراض قائمة بغيـر الشـمس،

والكلمة وروح القدس عندهم هما جوهران.

ومنهمما :أن هــذا لــيس هــو الشــمس وال صــفة مــن صــفات الشــمس ،وإنمــا هــو أثـ ٌـر
حاصل في غير الشمس بسبب الشـمس؛ فـإن الشـعاع القـائم بـالهواء واألرض والجبـال

والشــجر والحيطــان ل ــيس هــو قــائم ب ــذات الشــمس ،والقــائم ب ــذات الشــمس لــيس قائم ــا

بالهواء واألرض.

فــإن قــالوا :بــل مــا يقــوم بــه مــن العلــم يفــيض منــه عل ـى قلــوب األنبيــاء علــوم كمــا

يفيض الشعاع من الشمس..

قيــل لهــم :ال اختصــاص للمســيح بهــذا ،بــل هــذا قــدر مشــترك بينــه وبــين غيـره مــن
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األنبيـاء ،ولـيس فـي هـذا حلـول ذات الــرب وال صـفته القائمـة بـه بشـيء مـن مخلوقاتــه،
معبودا!..
إلها
ً
وال أن العبد بما حل فيه من العلم واإليمان يصير ً

نكــر قيامــه باألنبيــاء والصــالحين ،ولكــن لــيس للمســيح عليــه الســالم
ومثـل هــذا ال ُي َ
بــذلك اختصــاص ،فمــا َحـ َّـل بالمســيح حــل بغي ـره مــن المرســلين ،ومــا لــم يحــل بغي ـره لــم

إلهـا دون غيـره مـن الرسـل ،وال هنـا
يحل به ،فال اختصاص لـه بـأمر يوجـب أن يكـون ً
اتحــاد بــين الالهــوت والناســوت ،كمــا لــم تتحــد الشــمس وال صــفاتها القائمــة بهــا بــالهواء
واألرض التي حصل بها الشعاع والح اررة)(.)160
المساواة في الجوهر

بالغـ ــا عنـ ــد الحـ ــديث عـ ــن العالقـ ــة بـ ــين أقـ ــانيمهم
يضـ ــطرب النصـ ــارى اضـ ــطرابا ً
وخصوصـا عنـدما يحـاولون تأويـل النصـوص القاطعـة
المزعومة ،من حيث المسـاواة..
ً

بوجود فرق بين اآلب واالبن..
ومن هذه النصوص (:)161

 -مــا جــاء فــي كتــاب «مــرقس» عــن ميعــاد يــوم القيامــة( :وأمــا ذلــك اليــوم وتلــك

الس ــاعة ..ف ــال يعل ــم بهم ــا أح ــد وال المالئك ــة ال ــذين ف ــي الس ــماء وال االب ــن ..إال اآلب)

[.]33/13

 -مـا جــاء فـي كتــاب «يوحنــا» عـن جـزاء مـن يــؤمن برســالة المسـيح يــوم القيامــة:

(وهـذه مشمميئة اآلب المذي أرسمملني :أن كـل مــا أعطـاني ال أتلــف منـه شــيئا ،بـل أقيمــه
في اليوم األخير؛ ألن هذه هي مشيئة الذي أرسلني أن كل من يرى االبن ويؤمن بـه

تكون له حياة أبدية ،وأنا أقيمه في اليوم األخير) [.]41-40/6

 ما جاء فـي كتـاب «يوحنـا»( :الحـق الحـق أقـول لكـم :إنـه لـيس عبـد أعظـم مـن 160الجواب الصحيح (.)219/1
161
ال يعني استشهادنا بهذه النصوص أننا نسلم بأنها من كالم المسيح عليه السالم ،وإنما أوردناها من باب إفحام
ً
أصال عن اآلرامية لغة المسيح وقومه.
الخصم .وينبغي التنبه إلى أنها مترجمة عن نسخ يونانية ،تم ترجمتها
ويالحظ القاريء لهذه النصوص أن استخدام المجاز يغلب عليها ،وأنها قد ترجمت ترجمة مشوهة غير أمينة،
ً
فمثال :كلمة "اآلب" في األصل اآلرامي أقرب إلى معنى «الرب».
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سيده ،وال رسول أعظم من مرسله) [.]17/13
مخاطبـا اليهـود( :لـو كنـتم أوالد
 ما جاء في كتاب «يوحنا» علـى لسـان المسـيحً
إبـراهيم لكنـتم تعملـون أعمـال إبـراهيم ،ولكـنكم اآلن تطلبـون أن تقتلـوني وأنما إنسمان قمد
كلمكممم بممالحق الممذي سمممعه مممن هللا ،هــذا لــم يعملــه إب ـراهيم ،أن ـتم ال تعملــون أعمــال

أبيكم..

فقالوا له :إننا لم نولد من زنا ..لنا أب واحد وهو هللا..
فقال لهـم يسـوع :لمو كمان هللا أبماكم لكنمتم تحبمونني ..ألنمي خرجمت ممن ِقَب ِمل هللا،
وأتيت ألني لم آت من نفسمي ،بمل ذاك أرسملني ،لمـاذا ال تفهمـون كالمـي ..ألنكـم ال

تقدرون أن تسمعوا قولي ،أنـتم مـن أب هـو إبلـيس ،وشـهوات أبـيكم تريـدون أن تعملـوا،

ذاك كــان َقتَّــاال للنــاس مــن البــدء ولــم يثبــت فــي الحــق؛ ألنــه لــيس فيــه حــق ،متــى تكلــم
بالكذب ..فإنما يتكلم مما له؛ ألنـه كـذاب وأبـو الكـذاب ،وأمـا أنـا ..فألنـي أقـول الحـق،

لستم تؤمنون بي .من منكم يبكتني على خطيئة؟! فإن كنت أقول الحق ..فلمـاذا لسـتم
تؤمنــون بــي؟ الــذي ِّمـ َـن هللا ..يســمع كــالم هللا ،لــذلك أنــتم لســتم تســمعون ..ألنكــم لســتم
من هللا) [.]40/8
ًّ
وردا علــى الداللــة الصــارخة لهــذه النصــوص الجازمــة بعــدم المســاواة بــين األقــانيم

المزعومــة ،يقــول مؤلــف الالهــوت النظــامي( :نجيــب :كــل هــذه اآليــات ال تنفــي عالقــة

ـانا
المســيح بــاآلب فــي الثــالوث األقــدس ،بــل تشــير إلــى أن االبــن مــن حيــث كونــه إنسـ ً

ن
رسـل مـن
ُم ً
رسال من هللا إلتمام الفـداء هو دو اآلب في العالقة التمي بينهمما؛ ألنـه ُم َ
بالتجســد ،وتقــديم نفســه كفــارًة عــن البشــر .ثــم نــال منــه ج ـزاء
ِّقبــل اآلب ليــتمم مشــيئته
ُّ
عملهَّ ،
خاصـا ،وهـو أنـه جلـس عـن يمينـه كملـك الكـون إلـى أن يـتمم كـل
وتقلد
سلطانا ًّ
ً
ما يتعلق بالفداء ،ثم يسلم الملك إلى اآلب .غير أن ذلك ال يناقض أنه إله ،بل يشـير
المرسـل
إلى عالقته باألقنوم األول من الالهوت في إتمامـه عمـل الفـداء ،وهـي عالقـة
َ

ِّ
بمرسـله .فهمو دون اآلب فممي العممل ال فمي الجمموهر اإللهمي ،واآلب أعظممم منمه لمميس
فممي جمموهره وال فممي طبيعتممه اإللهيممة ،بممل فممي األعمممال المتعلقممة بالفممداء ،ألنممه أُرسممل
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شيئا).
منه .وعلى ذلك قيل :إنه ال يتكلم من نفسه ،وإنه من نفسه ال يقدر أن يعمل ً
ومحاولة التفريق بـين «الطبيعـة» و«األعمـال» ال تُ ِّثبـت المسـاواة؛ ألن المسـاواة ال
معا!..
تكون إال باالثنين ً
وفي نفس الوقت فإن هذا التفريق يـؤدي إلـى إثبـات جـوهرين منفصـلين متمـايزين،

مما ينسف زعم التجسد واالتحاد الذي يمثل بؤرة عقيدتهم!..

طوعــا
ماويا لمجــد اآلب ،ولكنــه تنممازل عنممه ً
ثــم يقــول( :لقــد كــان مجــد المســيح مسم ً
ـلوبا .ولمــا أُكمــل عمــل الفــداء عــاد
لفتـرة محــدودة ليكمــل عمــل الفــداء بــالموت عنــا مصـ ً

مج ــدتُك عل ــى األرض .العم ــل ال ــذي
إل ــى مج ــده األول( .)162وق ــد ق ــال المس ــيح :أن ــا َّ
أعطيتني ألعمل قد أكملتُه .واآلن ِّ
مجدني أنت أيها اآلب عند ذاتك بالمجـد الـذي كـان

لــي عنــدك قبــل كــون العــالم [يــو  ]5 ،4 :17فــإن كنــا نــتكلم عــن أن المســيح أقممل مممن
اآلب ،فذلك في فترة تنازلمه ،وألداء عمـل الفـداء .تنمازل فمي اختصاصماته ،ولـيس فـي
شخصه.

ِّ
ووجــد
قـال الرسـول -يقصـد بــولس -إنمه كممان
ً
معمادال هللُ ،
فجعـل فــي شـبه النـاسُ ،
في الهيئة كإنسان [في  ]8 ،7 :2وكان تحت الناموس [غل .)]4 :4
دومــا !..فالثابــت
وال يعنينــا إن كانــت المســاواة ق ـد اختلــت لفتـرة مــا ،أو أنهــا مختلـ ٌة ً
وجودا وعدما ال تنفي حقيقة التثليث المناقضة لزعم التوحيد..
أنها
ً

وكنيس ـ ــة القس ـ ــطنطينية األرثوذكس ـ ــية تق ـ ــول بصـ ـ ـر ٍ
احة ن ـ ــادرة :أن االب ـ ــن -اإلل ـ ــه

المتجســد -أقــل رتبــة مــن اإللــه مــن غيــر تجســد ،يقــول األســقف أبــولينراس( :األقــانيم

الثالثة الموجـودة فـي هللا متفاوتـة القـدر ،فـالروح عظـيم ،واالبـن أعظـم منـه ،واألب هـو
األعظم ..ذلك أن األب ليس محدود القدرة والجوهر ،وأمـا االبمن فهمو محمدود القمدرة

ال الجوهر ،والروح القدس محدود القوة والجوهر).

يقول اإلمـام ابـن تيميـة تعليقـا علـى هـذا االدعـاء( :وهـم فـي هـذه األمانـة -أي فـي
 162الحظ تناقض هذه العبارة( :عاد لمجده األول) مع اعتقادهم ببقاء التجسد حتى اآلن!..
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ـاويا لـه
الدا وهـو األب ،ومول ً
قانون إيمانهم -قد جعلوا هللا و ً
ـودا وهـو االبـن ،وجعلـوه مس ً
بأنه مس ٍ
ٍ
مساو األب في الجوهر .فصرحوا َّ
ـاو
في الجوهر ،فقالوا :مولود غير مخلوق،
له في الجوهر ،و ِّ
المساوى..
المساوي ليس هو
َ

وال يساوي األب في الجوهر ..إال جوهر..
جوهر ثالثا ..كما سيأتي..
ًا
ثانيا ،وروح القدس
فوجب أن يكون االبن جوه ار ً

وهــذا تص ـريح بإثبــات ثالثــة ج ـواهر وثالثــة آلهــة ،ويقولــون مــع ذلــك :إنمــا نثبــت

احدا .وهذا جمع بين النقيضين!..
إلها و ً
جوه ار و ً
احدا ،و ً

فحقيقــة قــولهم :أنهــم يجمعــون بــين جعــل اآللهــة واحـ ًـدا وإثبــات ثالثــة آلهــة ،وبــين
إثبات جوهر واحد وإثبات ثالثة جواهر..

الص َم ُد * َل ْم َيلِّ ْد َوَل ْم ُيوَل ْد
َحٌد * َّ
وقد َنَّزه هللا نفسه عن ذلك بقولهُ{ :ق ْل ُه َو َّ
للاُ َّ
للاُ أ َ
َّ
َحٌد} [اإلخالص.]4-1 :
* َوَل ْم َي ُكن ل ُه ُكُف ًوا أ َ
َفَنَّزه نفسه أن يلد ..كما يقولون :هو األب..

وأن يولد ..كما يقولون :هو االبن..
وأن يكون له ُكُف ًوا أحد ..كما يقولون :إن له من يساويه في الجوهر..
َحـ ِّـدي الــذاتُ ..ث ُل َالِّثــي الصــفات) قيــل لكــم :قــد صــرحتم
وإذا قلــتم نحــن نقــول( :أ َ
بإثبــات إلــه حــق مــن إلــه حــق ،وبأنــه مسـ ٍ
ـاو لــألب فــي الجــوهر ،وهــذا تص ـريح بإثبــات
جوهر ٍ
ثان ال بصفة ،فجمعتم بين القولين بين إثبـات ثالثـة جـواهر وبـين دعـوى إثبـات
جوهر واحد!..

وال ينجيكم من هذا اعتذار من اعتـذر مـنكم كيحيـى بـن عـدي ونحـوه ،حيـث قـالوا:

ه ــذا بمنزل ــة قول ــك :زي ــد الطبي ــب ،الحاس ــب ،الكات ــب ،ث ــم تق ــول :زي ــد الطبي ــب ،وزي ــد

الحاسب ،وزيد الكاتب.

فهو مع كل صفة له حكم خالف حكمه مع الصفة األخرى ،وقد يفسرون األقنـوم
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بهـذا ،فيقولــون :األقنــوم هـو الــذات مــع الصـفة ،فالــذات مــع كـل صــفة أقنــوم ،فصــارت
األقانيم ثالثة..
وهــذا المثــال ال يطــابق قــولكم؛ ألن زيــدا هنــا هــو جــوهر واحــد لــه ثــالث صــفات،

الطب والحساب والكتابة ،وليس هنا ثالثة جواهر ،كما أن حكم كل صفة يختلـف عـن

األخرى ،وال يقول عاقل :إن الصفة مساوية للموصوف في الجوهر ،وال أن الذات مع

هذه الصفة تساوي الذات مع الصفة األخرى في الجوهر؛ ألن الذات واحدة و ِّ
المساوي

ـاوى ،وألن الــذات مــع الصــفة هــي األب ،فــإن كــان هــذا هــو الــذي اتحــد
لــيس هــو المسـ َ
بالمسيح ..فالمتحد به هو األب ،وألنكم قلتم عن هذا الذي قلتم إنه( :إلـه حـق مـن إلـه
حـق مــن جــوهر أبيــه الــذي هــو مســاوي األب فــي الجــوهر ،وأنــه نــزل وتجســد مــن روح

القدس ومن مريم العذراء ،وتأنس وصـلب وتـألم) ،فاقتضـى ذلـك أن يكـون اإللـه الحـق
َّ
المساوي لألب في الجوهر ِّ
متألمـا ،وهـذا تقـر بـه
ـلوبا
صل َب وتألم فيكون الالهوت مص ً
ً
ُ
طوائف منكم وطوائف تنكره ،لكن مقتضى أمانتكم هو األول!..
أيضا فإذا كان تجسـد مـن روح القـدس ومـريم فـإن كـان روح القـدس هـو حيـاة هللا
و ً
-كمــا زعمــتم -فيكــون المســيح كلمــة هللا وحياتــه ..فيكــون الهوتــه أقنــومين مــن األقــانيم

الثالثة.

وعندهم إنما هو أقنوم الكلمـة فقـط ،وإن كـان روح القـدس لـيس هـو حيـاة هللا بطـل

تفسيركم لروح القدس بأنه حياة هللا ،وقيل لكم :ال يجب أن يكون روح القدس صفة هلل

وال أقنوما).

إن حقيقة األلوهية تقتضي العلو ..واإلله الواحد هو األعلى ،لذلك حسـم التصـور

{مـا
اإلسالمي لخصائص األلوهية هذه البدعة بمقتضى حقيقة العلو ،فيقـول سـبحانهَ :
ٍ
ٍ
ِّ ٍ َّ
اتَّخ َذ َّ ِّ
ض ُـه ْم َعَلـى
َ
ان َم َع ُه م ْن ِّإَله ِّإ ًذا ل َذ َه َب ُك ُّل ِّإَله ِّب َما َخَل َق َوَل َع َال َب ْع ُ
للاُ من َوَلد َو َما َك َ
للاِّ ع َّما ي ِّ
َب ْع ٍ
صُفو َن} [المؤمنون.]91 :
ض ُسْب َح َ
ان َّ َ َ
فالمساواة بين إلهين شيء مستحيل ..وال بد أن يكون اإلله الحق هو األعلى..
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وحتــى عنــدما حــاولوا مســاواة األقــانيم ..فقــد افتقــدوا المســاواة المطلقــة التــي تنتفــي
بمجرد أن أقول :أب وابن وروح قدس؛ ألن الترتيب ترتيب زمني مرتبط بتاريخ ظهـور

الفكرة.

وعندهم ال يجوز أن تقول :باسم روح القدس واالبن واآلب ،فأين المساواة إذن!..
المساواة في المشيئة
ومن أخطر مشاكل األقانيم مشكلة المشيئة بين األقانيم..
ومن هنا تعددت فرق النصـارى فـي هـذه المشـكلة؛ فمـنهم مـن قـال بوحـدة المشـيئة
بين األقانيم رغم تعددها.
تبعا لتعدد األقانيم.
ومنهم من قال بتعدد المشيئة ً
واالنح ـراف فــي مس ـألة المشــيئة عنــد النصــارى جــاء فــي البدايــة مــن العالقــة بــين
مشيئة هللا والعباد ،التي تقوم على حقيقة أن المشيئة هلل.
والمشيئة الواحدة إما أن تكون بمعنى تحقيق العبد لمراد هللا وأن يكـون هـوى العبـد
تبعا لما أمر هللا.
ً
وفي هذه الحالة يكون الجزاء :أن يحقق هللا بإرادته مراد العبد ،ولذلك يقولـون :أن
المسيح تخلى عن مشيئته ،وأخضـع مشـيئته لمشـيئة الـرب ،ودليـل صـحة هـذا التفسـير
هو قولهم:
أيضــا طريــق كــل َمــن يتبــع المســيح :أن يطــرح عنــه مشــيئته الخاصــة
وصــار هــذا ً
َّ
ويتخلــى عنهــا ُليخضــع نفســه لمشــيئة المســيح التــي هــي نفــس مشــيئة هللا اآلب .وهكــذا

يصير ألوالد هللا مشيئة أبيهم السماوي( :لتكن مشيئتك).

هامــا فــي فهــم قضــية
أساســا ًّ
وإثبــات المشــيئة المطلقــة هلل ســبحانه وتعــالى يعتبــر ً
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عيسى ابن مريم ،وذلك في إطار التعريف الصحيح باهلل.
من حيث طالقة المشيئة ..ومن حيث وحدة المشيئة..
فكـ ــان الخلـ ــل فـ ــي إيمـ ــان النصـ ــارى بطالقـ ــة المشـ ــيئة هـ ــو السـ ــبب المباشـ ــر فـ ــي
االنحـراف؛ ألنهــم لــم يتمكنـوا مــن اســتيعاب قضــية عيســى ابــن مـريم ،التــي ِّ
يعبــر عنهــا
ِّ ِّ
ضــى أَمـ ًا ِّ
ـول َلـ ُـه ُكــن
ـق َمــا َي َشــاء ِّإ َذا َق َ
الق ـرآن بقولــه ســبحانهَ { :ك ـ َذلك للاُ َي ْخُلـ ُ
ـر َفإَّن َمــا َيُقـ ُ
ْ
َفَي ُكو ُن} [آل عمران.)163(]47 :
االبن والكلمة
بــدأ الخلــل فــي اعتقــاد النصــارى عنــدما قــالوا :أن هللا ذات ،وأن الــذات لهــا صــفة

الكلمة ،وأن الكلمة قائمة بالـذات ،وأن الكلمـة تفيـد حضـور هللا الشخصـي ،وتعبـر عـن

شخصه ومهابته.

ومثــال ذلــك عنــدهم :التــوراة ..فهــي كلمــة هللا .لهــا وجــود شخصــي ذاتــي؛ ولــذلك

سـ ــميت «بنـ ــت هللا» يـ ــدللها هللا ويجلسـ ــها علـ ــى ركبتيـ ــه ،ونسـ ــبوا إليهـ ــا القـ ــدرة والعمـ ــل
والفاعليــة الذاتيــة .ويســتدلون علــى هــذا الكــالم بمــا هــو مكتــوب عنــدهم (هكــذا تكــون

كلمتي التي تخرج من فمي ،ال ترجع إلي فارغة ،بـل تعمـل مـا سـرت بـه ،وتـنجح فيمـا

ـودا
أرسلتها له) .ويقصدون بـذلك أنـه بمجـرد أن تصـدر الكلمـة عـن هللا يصـبح لهـا وج ً

ـاال وق ــدرة عل ــى النم ــو والغفـ ـران والتق ــديس ،وعل ــى التغيي ــر والتجدي ــد والـ ـوالدة
ًّ
ذاتي ــا َّ
فع ـ ً
والشفاء من تلقاء ذاتها ،بمجرد قبولها وتصديقها.

ثم قالوا :المسيح كلمة هللا ..والكالم صفة الزمة للذات ..إذن المسيح صفة الزمة

قائمة بالذات ..إذن المسيح قائم بذات هللا أو هو هللا.
وتصحيح هذا الخلل..
هو أن هللا ذات ..له أسماء وصفات وأفعال.
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والصفات الزمة لألفعال ..ناشئة عن الذات ..بمقتضى الصفات.
فهي متعلقة بالذات ..مستلزمة لألفعال.
والكالم من صفات هللا له معنيان :معنى الصفة الالزمة للذات ،ومعنـى الفعـل الناشـئ

عن الصفة الالزمة.

فالمسيح كلمة هللا..
بمعنى الفعل الناشئ عن الصفة الالزمة..
وليس بمعنى الصفة الالزمة ذاتها..
والفرق بين المعنيين هو أخطر زاويا االنحراف عند النصارى.

ولذلك قال قتادة :ليس الكلمة :صار عيسى ،ولكن بالكلمة صـار عيسـى ،وكـذلك
قال اإلمام أحمد بن حنبل في مصنفه ،وذكره عنه الخالل والقاضي أبو يعلـى :الكلمـة
التي ألقاها هللا إلى مريم حـين قـال لـه :كـن ..فكـان عيسـى ب ـ«كـن» ولـيس عيسـى هـو
«كن» ،ولكن بـ «كن» كان ،فـ «كن» من هللا قوله ،وليست مخلوًقا ،فكـذبت النصـارى
على هللا في أمر عيسى.
وهذا مجمل القول السلفي في مسألة «الكلمة».
فتسمية عيسى بالكلمة جاء من باب تسمية الشيء بسببه.
والــدليل القرآنــي علــى هــذا المعنــى هــو قــول هللا عــز وجــلِّ { :إ ْذ

مريم ِّإ َّن للا يب ِّشر ِّك ِّب َكلِّم ٍة ِّمْنه اسمه اْلم ِّس ِّ
ِّ
يها
ُ ْ ُُ َ ُ
َ َُ ُ
يسى ْاب ُن َم ْرَي َم َوج ً
يح ع َ
َ
َْ َُ
ِّين } [آل عمران.]45 :
َو ِّم َن اْل ُمَقَّرب َ

ـت اْلم ِّ
َقاَلـ ِّ
آلئ َكـ ُة َيــا
َ
ِّفي ال ُّـدْنيا و ِّ
اآلخـ َرِّة
َ َ

ِّ
ِّ ِّ ٍ ِّ
يح} فيه الضمير عائد في «اسـمه» إلـى عيسـى،
اس ُم ُه اْل َمس ُ
فإن قوله{ :ب َكل َمة مْن ُه ْ
وهــو اســم مــذكر مــع أن الكلمــة اســم مؤنــث ،فلــو كانــت الكلمــة ذاتهــا هــي عيســى ذاتــه
لكانت اآلية اسمها المسيح.
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ولكــنهم قــالوا :إذا كانــت كــل أفعــال هللا ناشــئة عــن الــذات بمقتضــى الصــفات فمــا
وجه اختصاص المسيح باسم «الكلمة»؟
والــرد :يجــوز تســميه الفعــل بالصــفة التــي نشــأ عنهــا ،والــدليل ...قــول رســول هللا:
((قالممت الجنممة :ممما لممي ال يممدخلني إال الفقمراء ..وقالممت النممار :ممما لممي ال يممدخلني إال
المتكبممرين ..فقممال هللا للجنممة :أنممت رحمتممي أرحممم بممك مممن أشمماء ..وقممال للنممار :أنممت
عذابي أعذب بك من أشاء).164
فالجنة فعل من أفعال هللا ،نشأت عن الذات بمقتضى صفة الرحمة.
فجاز تسمية الجنة بالرحمة باعتبارها فعل من أفعال هللا ،ناشئ بمقتضى صمفة

الرحمة.

إذن عيسممى كلمممة هللا بممالمعنى الثمماني ..وهممو تسمممية الفعممل بالصممفة الناشممئة

عنها...

فمثلما كانت الجنة هي رحمة هللا ...كان عيسى كلمة هللا.
وفممي هممذا اإلطممار يمكممن أن يقممول الرجممل لغيممره :غفممر هللا لممك علمممه فيممك ،وهممو
يقصد معلومه؛ أي :علمه فيه ،فجاءت الصفة بمعني الفعل.
والقاعدة التي تضمن الصواب ..همو أنمه لميس هنماك فمي الخلمق مما يخمرج عمن

حدود الفعل اإللهي.

وجميع الخالئق كانت بكلمة كن.
ولكن اختصاص عيسى بالكلمة جماء ممن كونمه كمان بالكلممة دون سمبك ..أي:

ُولد من مريم بغير أب.

وهذا االختصاص تابع لقاعدة عامة في القدر ..وهى أن كل أفعال هللا قدر.
 164أخرجه البخاري ( ،)7011 ،4569ومسلم ( )2846كالهما عن أبي هريرة رضي هللا عنه.
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ولكمن األفعممال التممي تحممدث بغيممر األسممباب الطبيعيممة أو بغيممر إرادة مممن اإلنسممان

علما بأن كل أفعال هللا قدر.
الفاعل يطلق على هذا الفعل «قدر» ً

ماء في إناء يكون ذلك قدر ..ولكمن عنمدما يقمع همذا اإلنماء
فأنت عندما تشرب ً
أيضا.
من يدك يكون ذلك قدر ً
ولكنك ال تطلق لفظ القدر إال في حالة كسر اإلناء فق ؛ ألنمه حمدث بمال سمبك،

وال إرادة.

وم ،أ مثل عيسى عند هللا كمثل آد  ،نخلقه بـ «ك » ونفح نيه م «روحه» إال أ آد لو يطلوق عليوه« :روح
هللا وكلمته» بينما أُطلق على عيسى واختص به..
نما معنى هذا االختصاص..؟!
واإلجاب على هذا السؤال :هو أ خلق آد كا البداي  ،ويتب ،البداي حواء ،باعتبار أ االمتداد بودد وحوواء ،أو
بالووذكر واألنثووى ،الووذ يكووو بهمووا التناسوول واالمتووداد البشوور  ،حيووث اسووتمر هووذا االمتووداد مو خو ل األسووباب الطبيعي و
للتناسل ،نل يك هناك وجه ل ختصاص ني البداي واالمتداد ،حتى كا خلق عيسى ابو موري الوذ يمثول اسوتثنا ًء مو
طبيع االمتداد ،نجاء االختصاص م هذا االستثناء.

و ِّادعاء النصارى بأن المسيح كلمة هللا الذاتية ينشأ عنه عدة تسا الت...
هل يعنون بالكلمة ..المذات المتكلممة؟ ..أم المعنمى القمائم بالمذات األزليمة؟ ..أم
كالم هللا كله؟ ..أم بعض كالم هللا؟
مولودا ،وال تكون الكلمة قد أرسلت...
فإن قالوا :الذات المتكلمة ،فال يكون الكالم
ً
وهن قالوا :المعنى القديم األزلي؛ لزمهم أن يكون المسيح كالم هللا كله.
وهن قالوا :كالم هللا كله؛ يكون المسيح هو التوراة واإلنجيل وسائر كالم هللا.
وهن قالوا :بعض كالم هللا؛ فيكون الكالم اآلخر مثل الكالم الذي هو المسيح.
فيكون هناك آلهة أخرى وعما أن كالم هللا ال نهاية له ..فيكون هناك عدد ال نهمائي
من اآللهة...

وال بممد لهممم مممن إثبممات أقنمموم الكلمممة الممذي يقولممون تممارة هممي العلممم وتممارة هممي

الحكمة ،ويسمونها تارة النطق كما سموها في كتابهم هذا؛ ألن الذي َّاتحد بالمسيح
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عندهم همو أقنموم الكلممة ،فصماروا تمارة يضممون إليهما الحيماة ،وتمارة يضممون إليهما
القدرة.
واألب تمارة يقولممون :هممو الوجمود ،وتممارة يقولممون :القمائم بنفسممه ،وتممارة يقولممون:
الذات ،وتسمى القائم بنفسه بالسريانية الكيان
معمان همي المسمتحقة ألن
وكل هذا من الحيرة والضالل؛ ألنهم ال يجدون ثالثمة
ٍ

تكممون جوهريممة دون غيرهمما مممن الصممفات ،سمواء فسممرت الجوهريممة بأنهمما ج مواهر أو
بأنها ذاتية مقومة أو بغير ذلك.
ومنهما قممولهمُ :تجمرى مجممرى أسمماء ،فممإن أرادوا بمذلك أسممماء أعمالم أو جامممدة،
وسائرها صفات -فاسم الحي والعالم اسم مشتق يدل على معنى العلمم والحيماة كمما
يدل القدير على القدرة.
وهن أرادوا أنه يسمى بها فم«هلل» تعالى أسماء كثيرة ،فإنه سمبحانه لمه األسمماء
الحسنى.
ومن أسمائه «القدير» والقمدرة تسمتلزم ممن قدرتمه علمى المخلوقمات مما ال يمدل عليمه
العلم ،وخلقه للمخلوقات يدل على قدرتمه أبلمم ممن داللتمه علمى علممه ،واختصاصمه

بالقممدرة أظهممر مممن اختصاصممه بممالعلم ،حتممى إن طائفممة مممن النظممار كممأبي الحسممن

األشعري وغيره يقول :أخ

وصفه القدرة على االخترا  ،فال يوصف بذلك غيره

والمقصود هنما :أن كمالم األنبيماء ال يجموز أن ُيحممل إال علمى لغمتهم ،التمي ممن

عادتهم أن يخاطبوا بها الناس ،ال يجوز أن يحدث لغمة غيمر لغمتهم ويحممل كالمهمم
عليها.

بل إذا كان لبعض الناس عادة ولغة يخاطك بها أصحابه ،وقدر أن ذلمك يجموز
له فليس له أن يحمل ذلك لغة النبي ويحمل كالم النبي على ذلك.
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ومممن هممذا إخبممار األنبيمماء :بممأن هللا يقممول ويممتكلم وينممادي وينمماجي وأنممه قممال كممذا
وتكلم بكذا ونادى موسى ونحو ذلك.
والمعرو في لغتهم ولغة سائر األمم :أن المتكلم من قام بمه الكمالم ،وهن كمان
منفصمال
كالمما
ً
متكلما بقدرتمه ومشميئته ،ال يعمر فمي لغمتهم أن الممتكلم ممن أحمدث ً
ً
عنه ،وال أن الممتكلم ممن قمام بمه الكمالم بمدون قدرتمه ومشميئته (حتمى ال يكمون تولمد
الكلمة بإرادة األب دون االبن)
كالمما بائًنما عنمه أو ممن قمام بممه
فلميس ألحمد إذا جعمل اسمم الممتكلم لممن يحمدث ً
بدون قدرته ومشيئته -أن يحمل كالم األنبياء على هذا.
بل المتكلم عند اإلطالي من تكلم بقدرته ومشيئته مع قيام الكالم به.
قال سعيد بن البطريق( :ومثلما أن كلمة اإلنسان المولودة من عقله تكتمك فمي

قرطاس ،فهي في القرطاس كلها ًّ
حقما ،ممن غيمر أن تفماري العقمل المذي منمه ولمدت

وال يفارقها العقل الذي ولدها؛ ألن العقل بالكلمة يعر ألنها فيه ،والكلمة كلها في
العقل الذي ولدها ،وكلها في نفسها ،وكلها في القرطاس المذي التحممت بمه ،فكمذلك

كلمة هللا كلها في األب الذي ولدت منمه ،وكلهما فمي نفسمها وفمي المروح ،وكلهما فمي

الناسوت التي حلت فيها والتحمت بها).

فيقال :هذا التمثيل حجة عليكم وعلى فسماد قمولكم ..ال حجمة لكمم ،وذلمك يظهمر

بوجوه:

أحدها :أن يقال :إن كان حلول كلممة هللا التمي همي المسميح فمي الناسموت مثمل

كتابممة الكمممالم فمممي القرطمماس -فحينئمممذ يكمممون المسممميح مممن جمممنس سمممائر كمممالم هللا،

كالتوراة وزعور داود واإلنجيل والقرآن وغير ذلك ،فإن هذا كله كالم هللا وهو مكتموب
في القراطيس باتفاي أهل الملل؛ بمل الخلمق كلهمم متفقمون علمى أن كمالم كمل ممتكلم
{بم ْمل ُهم َمو ُقمْمرآن َم ِجيممد ِفممي َلم ْمو ٍح
يكتممك فممي القمراطيس ،وقممد قممال تعممالى فممي القمرآنَ :
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وظ} [البروج.]22-21 :
َم ْح ُف ٍ

مه َلُق ْمرآن َك ِمريم
وقال تعالىِ{ :إَّن ُ
[الواقعة.]79-77 :

ِ ِ
ماب م ْكُنمو ٍن
فمي ك َت ٍ َ

وقال سبحانه{ :رسول ِمن َّ ِ
ط َّه َمرًة
ص ُح ًفا ُم َ
َ
ه َيْتُلو ُ
َُ
.]3 ،2

ط َّه ُمرو َن}
مه ِإَّال اْل ُم َ
ال َي َمس ُ
ِ
يهما ُك ُتمك َقِّي َممة} [البينمة:
ف َ

ِ
ِ
وقالِ َّ َ :
ف ُم َكَّرَم ٍة
ص ُح ٍ
اء َذ َكَرُه في ُ
{كال إَّن َها َت ْذكَرة َف َم ْن َش َ
ِ
ام َبَرَرٍة} [عبس.]16-11 :
ِبأَْيدي َس َفَرٍة ِكَر ٍ
{والط ِ
ور} [الطور.]3-1 :
اب َم ْس ُ
ور َوِك َت ٍ
ور ِفي َر ٍّي َمْن ُش ٍ
ط ٍ
وقال تعالىَ :

ط َّهَرٍة
وع ٍة ُم َ
َمْرُف َ

وهذا كانت الكلمة التي هي المسيح عندكم هكذا ..فمعلوم أن كمالم هللا المكتموب

خالقممما ،وهمممو كمممالم كثيمممر ال ينحصمممر فمممي كلممممة وال
إلهممما ً
فمممي القمممراطيس لممميس همممو ً
كلمتين...

ولو قمال قائمل :يما كمالم هللا اغفمر لمي وارحمنمي ،أو يما تموراة أو يما إنجيمل أو يما

قرآن اغفر لي وارحمني ..كان قد تكلم بباطل عند جميع أهل الململ والعقمالء ،وأنمتم

ويعبد ،فكيف تشبهونه بكالم هللا المكتوب في
تقولون المسيح إله خالق وهو ُيدعى ُ
القراطيس؟.
الثاني :أن الكمالم المكتموب صمفة للممتكلم ،يقموم بمه ويكتمك فمي القمراطيس عنمد

سمملف أهممل الملممل وجممماهيرهم ،وعنممد بعضممهم هممو عممر

مخلمموي يخلقممه فممي غيممره،

قائممما بنفسممه،
فممالجميع متفقممون علممى أن الكممالم صممفة تق موم بغيرهمما ،لمميس جم ً ا
موهر ً
والمسمميح عنممدكم :الهوتممه جمموهر قممائم بنفسممه ،وهممو إلممه حممق مممن إلممه حممق ،وهممو
عنممدكم :إلممه تممام وهنسممان تممام ،فكيممف تجعلممون اإللممه الممذي هممو عممين قائمممة بنفسممها
كالصفة التي ال تقوم إال بغيرها..؟.

صمحيحا فالتولمد ال
الثالث :قولكم :إن كلمة اإلنسان مولمودة ممن عقلمه لمو كمان
ً

يكون إال حاد ًثا..
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وأنتم تقولون :إن كلمة هللا القديمة األزليمة متولمدة منمه قبمل المدهور ،وتقولمون
مع هذا :هي إله..
وهذا كما أن بطالنه معلوم بصريح العقل فهي بدعة وضماللة فمي الشمر ؛ فإنمه
شميئا ممن صمفات هللا ابنما لمه ،وال قمال :إن صمفته متولمدة
لم ِّ
يسم أحمد ممن األنبيماء ً
اسمما لناسموت مخلموي ،ال لصمفة
منه ،ولفظ االبن ال يوجد عنمدكم عمن األنبيماء إال ً

هللا القديمة ،فقد بدلتم كالم األنبياء بهذا االفتراء.

الرابممع :قممولكم مولممودة مممن عقلممه؛ إن أردتممم بعقلممه العممين القائمممة بنفسممها التممي
نفسمما ناطقممة -فتلممك إنممما تقمموم بهمما المعمماني ،وأممما
قلبمما
ً
يسممميها ً
ونفسمما أو ً
وروحمما ً
األلفاظ فإنما تقوم بفمه ولسانه.

وهن أردتممم بعقلممه مصممدر عقممل يعقممل عقم ًمال فالمصممدر عممر
عر
َ

قممائم بالعقممل ،وهممو

من جنس العلم والكلمة والعمل الصالح.
أيضا عر .
وهن أردتم بالعقل الغريزة التي في اإلنسان فهو ً
تولدا أممر اخترعتمموه ،ال
الخامس :أن تسميتكم تكلم اإلنسان بالمعنى أو اللفظ ً

نبي من األنبياء وال أمة من األمم وال في لغة من اللغات.
ُيعر عن
ٍّ

متولمدا منمه فكمالم هللا متولمد
وهنما ابتمدعتم همذا لتقولموا :إذا كمان كمالم اإلنسمان
ً

منه.

ولم ينطق أحد من األنبياء بأن كمالم هللا تولمد منمه ،وال أنمه ابنمه ،وال أن علممه
تولد منه ،وال أنه ابنه.
السادس :قولكم إن كلمة اإلنسان المولودة من عقله تكتك في القرطاس ،فهي
في القرطاس كلهما ًّ
حقما ممن غيمر أن تفماري العقمل المذي منمه ولمدت ...إلمى قمولكم:
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الكلمة كلها في العقل الذي ولمدها ،وكلهما فمي القرطماس المذي التحممت بمه -مكمابرة
ظاهرة معلومة الفساد بصريح العقل ،فإن وجود الكالم في القلك واللسمان لميس همو
مكتوعا في القرطاس ،بل القائم بقلمك الممتكلم معماني طلمك وخبمر وعلمم
عين وجوده
ً
َّ
مؤلفممة هممي أص موات مقطعممة أو هممي حممدود أصمموات
وهرادة ،والقممائم بنفسممه حممرو
مقطعة وليس في قلك اإلنسان وال فمه مداد كالمداد الذي في القرطاس.
والكمممالم مكتممموب فمممي القرطممماس باتفممماي العقمممالء ،ممممع علمهمممم بأنمممه لممميس فمممي
القرطماس علممم وطلممك وخبمر قممائم بممه كمما تقمموم بقلمموب الممتكلم ،وال قممام بممه أصموات
مقطعة مؤلفة وال حرو

كاألصوات القائمة بفم الممتكلم بمل لفمظ الحمر يقمال علمى

المصور وهما صورة المداد وشكله ،ويقال علمى الحمر
الحر المكتوب :إما المداد
َّ
َّ
المقطع وهما حد الصوت ومقطعه وصورته.
المنطوي إما الصوت

عاقل يميز بحسمه وعقلمه بمين الصموت المسممو ممن الممتكّلِم وعمين الممداد
وكل
ٍ
المرئي بالبصر ،وال يقول عاقل :إن هذا هو هذا ،وال يقال :إن همذا وهمذا همو نفمس
المعنى القائم بقلمك الممتكلم ،فكيمف تقولمون :إن الكلممة فمي القرطماس كلهما ،وكلهما
في العقل الذي ولدها وكلها في نفسها.
السممابع :أن حممر «فممي» التممي يسممميها النحمماة ظرًفمما ُيسممتعمل فممي كممل موضممع
بممالمعنى المناسممك لممذلك الموضممع ،فممإذا قيمممل :إن الطعممم واللممون والممريح حممال فمممي
الفاكهة أو العلم والقدرة ،والكالم حال في المتكلم فهذا معنى معقول.
وهذا قيل :إن هذا حال في داره أو إن الماء حال في الظر فهذا معنى آخر.
جسممما
فممإن ذاك حلممول صممفة فممي موصمموفها وهممذا حلممول عممين قائمممة تسمممى
ً

مل بالمكممان
وجم ً ا
موهر فممي محلهمما ،ومنممه يقممال لمكممان القمموم :المحلممة ،ويقممال فممالن حم َّ
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الفالني.
وهذا قيل :الشمس والقمر في الماء أو في المرآة ،أو وجه فمالن فمي الممرآة ،أو
كالم فالن في هذا القرطاس -فهذا له معنمى يفهممه النماس يعلممون أنمه قمد ظهمرت
ورئيمت فيهما ،وأنمه لمم يحمل بهما ذات ذلمك ،وهنمما
الشمس والقمر والوجه في المرآةُ ،

حل فيها مثال شعاعي عند من يقول ذلك.
َّ

وكذلك الكالم إذا ُكتمك فمي القرطماس فالنماس يعلممون أنمه مكتموب فيمه ومقمروء

فيمه ومنظمور فيممه ،ويقولمون :نظممرت فمي كمالم فممالن وقرأتمه وتدبرتممه وفهمتمه ورأيتممه
ونحو ذلك ،كما يقولون :رأيت وجهه في المرآة وتأملته ونحو ذلك.
وهمممم فمممي ذلمممك كلمممه صمممادقون ،يعلممممون مممما يقولمممون ،ويعلممممون أن نفمممس جمممرم
الشمممس والقمممر والوجممه لممم يحممل فممي الم مرآة ،وأن نفممس ممما قممام بممه مممن المعمماني
واألصوات لم تقم بالقرطاس ،بل كانت المرآة واسطة في ر ية الوجه ،فهو المقصود
بالر ية ،وكان القرطاس واسطة في معرفة الكالم ،فهو المقصود بالر ية ،ويعلممون
أن حاسممة البصممر باشممرت ممما فممي الم مرآة مممن الشممعا المممنعكس ،ولكممن المقصممود
بالر ية هو الشمس ،وحاسة البصر باشرت ما فمي القرطماس ممن الممداد المكتموب،
ولكن المقصود بالر ية هو الكالم المكتوب.
ويعلممون أن نفممس المثمال الممذي فممي الممرآة لمميس هممو الوجمه ،وأن نفممس المممداد
المكتوب به ليس هو الكالم المكتوب ،بل يفرقمون بينهمما ،كمما قمال تعمالى{ :قمل لمو
كان البحر مدادا لكلمات رعي لنفد البحمر قبمل أن تنفمد كلممات رعمي ولمو جئنما بمثلمه
مددا}.
ففري سبحانه بين الكلمات وعين المداد الذي يكتك به الكلمات.
َّ
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فكيف يقال :إن هذا هو همذا ،وأن الكلممة فمي القرطماس كلهما وهمي فمي الممتكلم
كلها..
الثممامن :أن الكممالم لمه معنممى فممي المممتكلم ،يعبممر عنممه بلفظممه ،واللفممظ يكتممك فممي
القرطمماس ،فممالمكتوب فممي القرطمماس هممو اللفممظ المطممابق للمعنممى ،ال يكتممك المعنممى
بممدون كتابممة اللفممظ الممذي كتممك بممالخ  ،ليعممر ممما كتممك ،فممدعوى ه مؤالء :أن نفممس
المعنى الذي في القلك كله هو في القرطاس كلمه -جعمل لمنفس المعنمى همو الخم ؛
وهذا باطل.
التاسممع :أنممه ال ريممك أن كممالم المممتكلم يقممال إنممه قممائم بممه ،ويقممال مممع ذلممك :إنممه
مكتوب في القرطاس ،ويقال :هذا همو كمالم فمالن بعينمه ،وهمذا همو ذاك ،ونحمو ذلمك
من العبارات التي تبين أن هذا المكتوب في القرطاس هو هذا الكالم المذي تكلمم بمه
المتكلم بعينه ،لم يزد فيه ولم ينق

 ،لم يكتك كالم غيره.

وال يريمدون بمذلك :أن نفمس الخم نفمس الصموت أو نفممس المعنمى؛ فمإن هممذا ال
يقوله عاقل.
(ولذلك كان سلف األمة وأئمتهما إذا قيمل لهمم :علمم هللا وكمالم هللا همل همو غيمر

أوهمم أنمه مبماين لمه،
هللا أم ال ..لم يطلقوا النفي وال اإلثبمات ،فإنمه إذا قمال :غيمرهَ ..
وهذا قال :ليس غيره ..أوهم أنه هو..
بل يستفصل السائل ،فإن أراد بقوله غيره أنه مبماين لمه منفصمل عنمه ،فصمفات

الموصمممو

الخالق..؟.

ال تكمممون مباينمممة لمممه منفصممملة عنمممه وهن كمممان مخلوقممما ،فكيمممف بصمممفات

وهن أراد بالغير :أنها ليست هي هو ،فليست الصفة هي الموصمو فهمي غيمره

بهذا االعتبار..
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ِ
مق ..يتنماول المذات المقدسمة بمما يسمتحقه ممن صمفات
واسم الرب تعمالى إذا أُطل َ
الكمال ،فيمتنع وجود الذات َع ِرَّي ًة عن صفات الكمال.
فاسم هللا يتناول الذات الموصوفة بصمفات الكممال ،وهمذه الصمفات ليسمت زائمدة

المسممى ،ولكنهما زائمدة علمى المذات المجمردة
على هذا المسمى ..بل هي داخلة في
َّ
التي يثبتها نفاة الصفات.
فأولئك لما زعموا أنه ذات مجردة قال هؤالء :بل الصفات زائدة على ما أثبتموه من

الذات ،وأما في نفس األمر فليس هناك ذات مجردة تكون الصفات زائدة عليها ،بل
الرب تعالى هو الذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال ،وصفاته داخلة في

مسمى أسمائه سبحانه وتعالى).

وخالصة القول :أن المسيح ليس نفس كلمة هللا وأن كلمة هللا ليست هي اإلله

الخالق للسموات واألر  ،وال هي تغفر الذنوب وتجزي النماس بأعممالهم ،فمإن علمم

هللا وقدرته وحياته لم تخلق العالم ،وال يقول أحد :يا علم هللا اغفر لمي ويما قمدرة هللا

علمي ويما كمالم هللا ارحمنمي ،وال يقمول :يما تموراة هللا أو يما إنجيلمه أو يما قرآنمه
توعي َّ
اغفر لي وارحمني ،وهنما يدعو هللا سمبحانه وهمو سمبحانه متصمف بصمفات الكممال،
فكيممف والمسمميح لمميس هممو نفممس الكممالم ،فممإن المسمميح جمموهر قممائم بنفسممه ،والكممالم

صفة قائمة بمالمتكلم ،ولميس همو نفمس المرب الممتكلم ،فمإن المرب الممتكلم همو المذي
يسمممونه األب ،والمسمميح لمميس هممو األب عنممدهم بممل االبممن ،فضمملوا فممي قممولهم مممن

جهات:

منها :جعل األقانيم ثالثة ،وصفات هللا ال تخت

بثالثة

ومنها :وصف الصفة باالبن ،ولو كان لفظ االبن يستعمل في صفة هللا لسميت
العلم بلفظ االبن دون الحياة خطأ آخر.

حياته ابًنا وقدرته ابًنا ،فتخصي
ومنها :جعل الصفة خالقة ،والصفة ال تخلق.

ومنها :جعلهم المسيح نفس الكلمة ،والمسيح خلق بالكلمة ،فقيل له كن فكان.
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روح القدس والحياة

مناقشمما حقيقممة األقنمموم الثالممث( :ثممم ذكممرتم فممي عقيممدة
يقممول اإلمممام ابممن تيميممة
ً
أمانتكم أنكم :تؤمنون بروح القدس الرب المحيي .فأثبتم ًّرعا ثال ًثا..
قلتم :المنبثق من اآلب.

واالنبثاي :االنفجار ،كاالندفاي واالنصباب ونحو ذلك ،يقالَ :ب َث َق السيل موضع
بثقا ..أي :خرقه َّ
وشقه ،فانبثق :أي انفجمر ،فاقتضمى ذلمك أن يكمون همذا
كذا يبثقه ً
الرب المحيي انفجر من األب واندفق منه.

ثم قلتم :هو مع األب مسجود له وممجد ناطق في األنبياء.
سجد له ،ومعلوم أن حياة هللا
فجعلتموه مع األب
ً
إلها ثال ًثا ُي َ
مسجودا له ،فأثبتم ً
التي هي صمفته ليسمت منبثقمة منمه ،بمل همي قائممة بمه ،ال تخمرج عنمه ألبتمة ،وهمي

صفة الزمة له ال تتعلمق بغيمره ،فمإن العلمم يتعلمق بالمعلوممات ،والقمدرة بالمقمدورات،
والتكليم بالمخاطبين ،بخال

التكلم فإنه صفة الزمة؛ يقال :علمم هللا كمذا ،وقمدر هللا

على كل شيء ،وكلم هللا موسى.

وأما الحياة فاللفظ الدال عليها الزم ال يتعلق بغير الحي ،يقال :حيا يحيا حياة،

وال يقال :حيا كذا وال بكذا ،وهنما يقال :أحيا كذا ،واإلحياء فعل غير كونه حيا.

ناطقما فمي األنبيماء علميهم السمالم ،وحيماة هللا صمفة
ثم جعلمتم روح القمدس همذا ً

قائمة به ال تحل في غيره ،وروح القدس الذي تكون فمي األنبيماء والصمالحين لميس

هو حياة هللا القائمة به ،ولو كمان روح القمدس المذي فمي األنبيماء همو أحمد األقمانيم

مودا قممد اتحممد ناسمموته بممالالهوت كالمسمميح
الثالثممة لكممان كممل مممن األنبيمماء إلهمما معبم ً
عندكم...
الهوتمما ،فممإذا كممان روح
موتا و ً
فممإن المسمميح لممما اتحممد بممه أحممد األقممانيم صممار ناسم ً
ناطقا في األنبياء ..كان كل منهم فيمه الهموت
القدس الذي هو أحد األقانيم الثالثة ً

وناسوت كالمسيح ،وأنتم ال تقرون بالحلول واالتحاد إال للمسيح وحده ..مع إثباتكم
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لغيره ما ثبت له....
فقولهم :نؤمن بروح القدس الرب المحيي المنبثق من اآلب الذي همو ممع األب

مسجود له وممجد ،ناطق في األنبياء..

يمتنممع أن يقممال هممذا فممي حيمماة الممرب القائمممة بممه ،فإنهمما ليسممت منبثقممة منممه كسممائر

ال صفات ،إذ لو كان القائم بنفسه منبثقا ..لكان علمه وقدرته وسائر صفاته منبثقة
منه ،بل االنبثاي في الكالم أظهمر منمه فمي الحيماة ،فمإن الكمالم يخمرج ممن الممتكلم،

وأما الحياة فال تخرج من الحي..

فلممو كممان فممي الصممفات ممما هممو منبثممق ..لكممان الصممفة التممي يسمممونها االبممن -

ويقولون :هي العلم والكالم ،أو النطق والحكمة -أولى بأن تكون منبثقة من الحياة
التي هي أبعد عن ذلك من الكالم.

وقد قالوا أيضا :إنه مع األب مسجود له وممجد..
والصفة القائمة بالرب ليست معه مسجود لها..
وقالوا :هو ناطق في األنبياء.
وصفة الرب القائمة به ال تنطق في األنبياء ،بل هذا كله صفة «روح القمدس»

الذي يجعله هللا في قلموب األنبيماء ،أو صمفة ملمك ممن المالئكمة كجبريمل ،فمإذا كمان

هذا منبثقا من األب ،واالنبثاي :الخروج ..فأي تبعيض وتجزئة أبلم من هذا..؟.
وهذا شبهوه بانبثاي الشعا من الشمس كان هذا باطال من وجوه:

قائما بنفسه ،وهذا
ًا
منها :أن الشعا عر قائم بالهواء واألر  ،وليس
جوهر ً
عندهم حي مسجود له ،وهو جوهر.
ومنهمما :أن ذلممك الشممعا القممائم بممالهواء واألر

بها ،وحياة الرب صفة قائمة به.

قائممما
لمميس صممفة للشمممس وال ً

ومنها :أن االنبثاي خصوا به روح القدس ،ولم يقولوا في الكلممة إنهما منبثقمة،

واالنبثاي لو كان ًّ
حقا ..لكان بالكلمة أشبه منه بالحياة...
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وكلما تدبر العاقل كالمهم في األمانة وغيرها وجد فيه من التناقض والفساد مما

ال يخفى إال علمى أجهمل العبماد ..ووجمد فيمه ممن مناقضمته التموراة واإلنجيمل وسمائر

كتك هللا ما ال يخفى من تدبر هذا وهمذا ..ووجمد فيمه ممن مناقضمة صمريح المعقمول

ما ال يخفى إال على معاند أو جهول..

فقممولهم متنمماقض فممي نفسممه ،مخممالف لصممريح المعقممول ،وصممحيح المنقممول عممن

جميع األنبياء والمرسلين صلوات هللا عليهم وسالمه أجمعين).

وقد احتج بعض النصارى بقوله تعالىِ{ :إَّنما اْلم ِس ِ
مول
َ َ ُ
يح ع َ
يسمى ْاب ُمن َم ْمرَي َم َر ُس ُ
َّ ِ
ممه} [النسممماء ]171 :علمممى أقنوميمممة المممروح
اهممما ِإَلمممى َمم ْممرَي َم َوُروح ِمْنم ُ
ممه أَْلَق َ
ه َوَكلِ َم ُتم ُ

القممدس ،فيقمممال لهممم :أن «منمممه» هاهنممما تعنممي ممممن خلقمممه وهيجمماده ،كقولمممه تعمممالى:
ِ
ِ
ِ
مه} [الجاثيمة ،]13 :وليسمت
{و َس َّخَر َل ُكم َّما ِفي َّ
يعما ِّمْن ُ
الس َم َاوات َو َما فمي ْاألَْر ِ َجم ً
َ
«من» لبيان الجنس.
وقوله تعالىُ { :ق ِل المر ِ
نصما فمي أن المروح بعمض األممر
َم ِمر َرّعِمي} لميس ًّ
ُ
وح م ْمن أ ْ
ومممن جنسممه ..بممل قممد تكممون البتممداء الغايممة إذ كونممت بمماألمر ،وصممدرت عنممه ..وهممذا
مه} يقمول:
{وُروح ِّمْن ُه} حيمث قمالَ { :وُروح ِّمْن ُ
معنى جواب اإلمام أحمد في قولهَ :
السمماو ِ
ِ
ِ
ات َومما ِفمي ْاألَْر ِ
{و َس َّ
مخَر َل ُكمم َّمما فمي َّ َ َ
َم ِمره كمان المروح منمه ،كقولمهَ :
م ْن أ ْ
َ
أيضا قوله{ :وما ِب ُكمم ِممن ِّنعمم ٍة َف ِممن ِ
ِ
ه}
يعا ِّمْن ُه} [الجاثية ،]13 :ونظير هذا ً
َ ّ
َجم ً
ّ َْ
ََ
[النحل.]53 :
ه ،ولم تكن بعمض ذاتمه بمل منمه صمدرت -لمم
فإذا كانت المسخرات والنعم من ّ
ِ
ه.
يجك أن يكون معنى قوله في المسيحَ { :وُروح ّمْن ُه}؛ أنها بعض ذات ّ

وألجل حسم هذه القضية َوَرَد التأكيد على عبودية روح القدس ،حيث يقمول هللا
ِ
ِ
{وال َتْن َف ُع َّ
مه َحَّتمى ِإ َذا ُف ِّمز َ َع ْمن ُقُلموعِ ِه ْم َقماُلوا
اع ُة عْن َد ُه ِإَّال لِ َم ْمن أَذ َن َل ُ
الش َف َ
عز وجلَ :
ال َرع ُك ْم َقاُلوا اْل َح َّق َو ُه َو اْل َعلِي اْل َك ِب ُير} [سبأ.]23 :
َما َذا َق َ
ميرا لهممذه اآليممات قممال رسممول هللا صمملى هللا عليممه وسمملم(( :إذا أراد هللا أن
وتفسم ً
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يوحي باألمر تكلم بالوحي ،أخذت السموات منه رجفة -أو قال رعدة -شديدة خو
أممر هللا ،فمإذا سمممع بمذلك أهمل السممموات صمعقوا وخمروا هلل سممجدا ،فيكمون أول مممن
يرفع رأسه جبرائيل ،فيكلممه هللا ممن وحيمه بمما أراد ،ثمم يممر جبرائيمل علمى المالئكمة
فكلممما مممر بسممماء قالممت مالئكتهمما :ممماذا قممال رعنمما يمما جبرائيممل؟ فيقممول جبرائيممل :قممال
الحق وهو العلي الكبير ،قال :فيقولون كلهم مثل مما قمال جبرائيمل ،فينتهمي جبرائيمل
بالوحي حيث أمره هللا)).165
وعن قتادة :فتَْف َر ُق المالئكة -أو تفزع -مخافة أن يكون شيء من أمر الساعة.
في هذا الحديث نرى أثر سماع كالم هللا على السموات وأهلها وجبريل والمالئكة،

وهو ما يتناسب مـع عظمـة هللا وجاللـه ،خالًفـا الدعـاء نـزول هللا وتجسـده سـبحانه فـي
مخلوق!..
واختصاص جبرائيل بالذكر فيمن يصاب بالفزع ويخـر ويسـجد ،ثـم كونـه أول مـن

يرفع رأسه ليكلمه هللا من وحيه بما شاء -إثبات ألنه مخلوق هلل ،ذو َق ْد ٍر عنده ،ونفـي
لفرية األقنوم الثالث!..

وعن ابن عباس قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لجبرائيـل(( :مما يمنعمك
ِ ِ
مه َمما َب ْمي َن أَْي ِمديَنا
مك َل ُ
َم ِر َرّع َ
أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ قال :فنزلت َ
{و َما َن َتَنّز ُل إالّ بأ ْ
ِ
مان رع َ ِ
األر ِ َو َمما َبْيَن ُه َمما
َو َما َخْل َفَنما َو َمما َب ْمي َن َذلِ َ
الس َمم َاوات َو ْ
مك َو َمما َك َ َ ّ
مك َنس ًّميا ّر ّب ّ
ط ِبْر لِ ِعَب َاد ِت ِه َه ْل َت ْعَل ُم َل ُه َس ِمّيا} [مريم.)166())]67-66 :
اص َ
َف ْ
اعُب ْد ُه َو ْ
وقولــهَ{ :لـ ُـه َمــا َبـ ْـي َن أَْيـ ِّـد َينا َو َمــا َخْلَفَنــا} قيــل :الم ـراد مــا بــين أيــدينا أمــر الــدنيا ،ومــا
ِّ
ـك} مــا بــين النفختــين ،وقيــلَ{ :لـ ُـه َمــا َبـ ْـي َن أَْيـ ِّـد َينا} مــا
{و َمــا َبـ ْـي َن َذلـ َ
خلفنــا أمــر اآلخ ـرةَ ،
ِّ
ـك} أي :مـا
{و َمـا َب ْـي َن َذل َ
{و َمـا َخْلَفَنـا} أي :مـا مضـى مـن الـدنيا َ
يستقبل من أمر اآلخرة َ

 165أخرجه البخاري (  ) 7043 ،4522 ،4424من حديث أبي هريرة رضي هللا عنه ،ومسلم (  ) 2229من
حديث ابن عباس رضي هللا عنهما.
 166انفرد بإخراجه البخاري.
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بين الدنيا واآلخرة.
تناقضات األقانيم

لعل التناقض الواضح في بدعة األقانيم هـو أبـرز مـا يمكـن مالحظتـه فيمـا سـبق،

والحقيقــة :إن النصــارى يق ـرون بالتناقضــات ،ولكــنهم يحــاولون معالجتهــا بأسمملوب مممن

ثالثة:

 -إمــا بوضــع هــذه التناقضــات فــي خانــة األس ـرار التــي ال يســتطيع أحــد الوصــول

إلــى معناهــا ،مثــل قــول الالهــوت النظــامي( :لمــا كانــت تســمية أقــانيم الثــالوث األقــدس

من األسرار اإللهية ،فيجب أن يكون كالمنا فيها مبنيًّا على الكتاب المقدس).
 أو ِّبادعاء أن هذا الكالم على غير ظاهره.

 -أو يزعمون أن الوحدانية لها ثالثـة أشـكال :مجـردة ومطلقـة وجامعـة ،ثـم ينتهـي

بهم باطلهم إلى الزعم بأن التثليث هو الوحدانية الجامعة!..

ومن هنا كانت محاولتهم عالج التناقضات بخداع الفطرة الداعية إلى التوحيـد فـي

ال ــنفس البشـ ـرية ،في ـ َّـد ُعون أن التثلي ــث ه ــو نفس ــه التوحي ــد( :باس ــم األب واالب ــن وروح
القـدس ..إلـه واحــد) وبعـد هــذا الخـداع يتجهــون إلـى مفهــوم البنـوةَ ،فيـ َّـدعون أنهـا ليســت
البنوة التي في البشر بين األب وابنه.

والجزء األول من العبارة (باسم اآلب واالبن وروح القـدس) هـو الـذي يتضـمن كـل

مشكالت العقيدة المحرفة ،والجزء الثاني (إله واحد) هو الـذي يتضـمن االلتفـاف حـول
التحريف بزعم التوحيد.
ولكن االنتباه إلى العبـارة مـن بـدايتها هـو الـذي يفسـر لنـا المقصـود مـن كلمـة (إلـه

واحد) التي تعني أن يكون اإلله الواحد هو اآلب واالبن وروح القدس.

وبــذلك يشــارك النصــارى بهــذه المحاولــة كــل أصــحاب العقائــد الوثنيــة فــي ِّادعــاء

التوحيد.

ولكــن محاولــة النصــارى إلبــاس الباطــل صــورة الحــق جعلهــم ينفــون عــن عقيــدتهم
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حقيق ــة الش ــرك ،حت ــى ق ــالوا بوثني ــة م ــن يش ـ ِّـبه هللا باإلنس ــان ،فيق ــول كت ــاب الاله ــوت
النظــامي( :االعتقــاد بوحدانيــة هللا هــو االعتقــاد األصــلي للبشــر .ولمــا حــادوا عــن ذلــك
مالوا لعبادة الخليقـة ،وكـان احتـرامهم لعناصـر الطبيعـة -بسـبب مـا اختبـروه مـن قوتهـا

وفوائــدها -يزيــد بســبب نقــص معــرفتهم بــاهلل الخــالق ،فتطرف ـوا وعبــدوا الشــمس والقمــر
والنجــوم ،بــل النــار واله ـواء والمــاء .ثــم َّ
شخص ـوا تلــك القــوى الطبيعيــة و َّألهوهــا ،وهكــذا
انتشـر بيـنهم االعتقـاد بملهـة كثيـرة .غيـر أنــه بقـي مـن العلمـاء مـن يعتقـد بوحدانيــة هللا،

على أنهم تص َّـوروه علـى أنـواع مختلفـة .وكانـت صـفات آلهـة كـل قـوم تشـابه صـفاتهم،
فاليونانيون َّألهوا كل ما هو جميل المنظـر وموافـق للشـهوات الجسـدية ،والرومـان َّألهـوا

ما هو أشـد بأسـا واقتـدارا ،والقبائـل البربريـة َّألهـت أبسـط األشـياء وأدناهـاَّ .
ومثـل جميـع
ً
ً
هؤالء آلهتهم بأصنام مادية صنعوها بأيديهم ،وملئوا العالم بتماثيل من الذهب والفضـة
والخشـب والخــزف وأشــكالها ،فجعلـوا هللا يشــبه صــورة اإلنســان ،بــل يشــبه مــا هــو أدنــى

المخلوقات) [رو .]23 :1

بالعـدم والباطـل ،وأنهـا وهميـة ال تنفـع وال
َّ
وعبر الكتاب المقدس عن آلهـة الـوثنيين َ
تضـ ُّـر [إش  ،17 :42 ،29 :41ومــز  .]28 :106وسـ َّـماها الرســول بــولس شــياطين

[1كــو  ]20 :10غيــر أن هــذا االســم ال يــدل علــى وجودهــا ،كمــا أن تســميتها ال تــدل
علـى ذلـك .ويـدل امتـداد الديانـة الوثنيـة وقوتهــا علـى شـدة ميـل الطبيعـة البشـرية إليهــا.
أما خطؤها فيتضح من بيان التعليم الصحيح عن هللا.اهـ.

هــذا الكــالم هــو محاولــة مــاكرة يعــالج بهــا النصــارى فطريمممة التوحيمممد فــي الــنفس

البش ـرية ،ويتســللون بــه إليهــا ،لــذلك كــان مــن الضــروري كشمممف همممذا التسممملل ،وهمممذه
المهمة ال بد أن تتضمن جانبين:

األول :اإلبانة عن واقع شركهم ،وتفنيد ادعاءاتهم وإلزامهم بلوازم أقوالهم.
الثاني :تحديد التوحيد وتجريده من خزعبالتهم وشبهاتهم.
ففممي الجانممك األول :تــأتي المداخلــة القويـة التــي قــام بهــا اإلمــام ابــن تيميــة ،حيــث
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قال رحمه هللا ًّ
ردا علـى قـولهم( :ونح ُـن النصـارى العلـة فـي قولنـا :إن هللا ثالثـة أقـانيم:
أب ،واب ــن ،وروح ق ــدس -أن اإلنجي ــل نط ــق ب ــه ،والمـ ـراد باألق ــانيم غي ــر األش ــخاص
المركبـة واألجـزاء واألبعــاض وغيـر ذلــك ممـا يقتضــي الشـرك والتكثيــر ،وبـاألب واالبــن

غير أبوة وبنوة نكاح أو تناسل أو جماع أو مباضعة.

وكل من يعتقد أن الثالثـة أقـانيم ثالثـة آلهـة مختلفـة أو ثالثـة آلهـة متفقـة أو ثالثـة

أجسام مؤلفـة أو ثالثـة أجـزاء متفرقـة أو ثالثـة أشـخاص مركبـة أو أعـراض أو قـوى أو

غيـر ذلـك ممـا يقتضـي االشـتراك والتكثيـر والتبعـيض والتشـبيه أو بنـوة نكـاح أو تناسـل

أو مباضعة أو جماع أو والدة زوجة أو من بعض األجسام أو من بعض المالئكة أو
مــن بعــض المخلــوقين فــنحن نلعنــه ِّ
ونكفـره ونجرمــه ،وإذا لعنــا أو كفرنــا مــن يعتقــد ذلــك
فليس لمخالفينا أن يلزمونا بعد أن ال نعتقده).

فيرد ابن تيمية المحاولة بمناقشة ألفاظهم وحسابهم عليها ،فيقول( :قـولكم :وكـذلك

نحــن النصــارى العلــة فــي قولنــا إن هللا ثالثــة أقــانيم :أب وابــن وروح قــدس أن اإلنجيــل

نطق به..

فيقال لكم :هذا باطل ،فإنـه لـم ينطـق ال اإلنجيـل وال شـيء مـن النبـوات ..بـأن هللا

ثالثــة أقــانيم ،وال خــص أحــد مــن األنبيــاء الــرب بــثالث صــفات دون غيرهــا ،وال قــال

أقنومــا هــو االبــن
المســيح وال غي ـره :إن هللا هــو األب واالبــن وروح القــدس ،وال إن لــه
ً
أقنومــا هــو روح القــدس ،وال قــال :إن االبــن كلمتــه أو علمــه أو حكمتــه أو نطقــه ،وإن
و ً
ابنــا وال ولـ ًـدا ،وال قــال عــن شــيء مــن
روح القــدس حياتــه ،وال سـ َّـمى شـ ً
ـيئا مــن صــفاته ً
ـودا ،وال قــال ال عــن قــديم وال
صــفات الــرب :إنــه مولــود ،وال جعــل القــديم األزلــي مولـ ً

مخلوقَّ :إنه إله حق مـن إلـه حـق ،وال قـال عـن صـفات هللا :إنهـا آلهـة وإن الكلمـة إلـه
والروح إله ،وال قال :إن هللا اتحد ال بذاته وال بصفاته بشيء من البشر.

بل هذا كله مما ابتدعتموه وخـرجتم بـه عـن الشـرع والعقـل ،فخـالفتم الكتـب المنزلـة
ِ
مل َمــا ُكَّنــا ِّفــي
{وَقــالُوا َلـ ْـو ُكَّنــا َن ْسم َمم ُع أ َْو َن ْعقم ُ
والعقــول الص ـريحة وكنــتم ممــن قيــل فــيهمَ :
أَصح ِّ
الس ِّع ِّ
ير} [الملك.]10 :
اب َّ
ْ َ
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فــإنكم أنــتم الــذين سـ َّـميتُم «نطــق هللا» ابنــا ،وقلــتم :سـ َّـميناه ابنــا ألنــه تولــد منــه كمــا
يتولد الكالم من العقل.
أيضـا ،إذ
فكان ينبغي أيضا أن ُّ
تسموا حياته ً
ابنا ..ألنها منبثقـة منـه ومتولـدة عنـه ً
ابنـا
ال فرق بين علم الرب وحياته ،فعلمه الزم له وحياته الزمـة لـه ،فلمـاذا جعلـتم هـذا ً
دون هذا؟!

وقلتم :إنه مولود من هللا ،وإنه قديم أزلي.
ـودا
أحدا مـن األنبيـاء لـم ُي َس ِّـم علـم هللا وال كالمـه وال حكمتـه مول ً
وأنتم تعترفون بأن ً
منه ،والذي يعقله الخلق في المولود الذي يولد من غيره -كما يتولـد العلـم والكـالم مـن

نفس اإلنسان -أنه حادث فيه ..أو منفصل عنه ،ال يعقل أنه قـائم بـه وأنـه متولـد منـه
قديم أزلي.

ثم قلتم في أمانتكم :إنه تَ َج َّسم من روح القدس أو منه ومن مريم.

وهو إنما تجسم عندكم من الكلمة التي سميتموها االبن دون روح القدس..
وإن كان تجسم من روح القدس فيكون هو روح القدس ..ال يكون هو الكلمة التي

هي االبن!

ثم تقولون :هو كلمة هللا وروحه.
فيكون حينئذ أقنومين :أقنوم الكلمة ،وأقنوم الروح ،وإنما هو عندكم أقنوم واحد!..
فهذا تناقض وحيرة..
تجسـم مـن روح
تجعلونه االبن الذي هو الكلمـة وهـو أقنـوم الكلمـة فقـط ،وتقولـونَّ :

القدس وال تقولون :إنه تجسم من الكلمة!..
وتقولون :هو كلمة هللا وروحه.

والكلمة والروح أقنومان ،وال تقولون :إنه أقنومان بل أقنوم واحد!..
وتقولون :إنه خالق العالم.
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والخالق هو األب.
وتقولون :ليس هو األب !..وتقولون :إله حق مـن إلـه حـق !..وتقولـون :إلـه واحـد

ساوى األب في الجوهر !..وتقولون :ليس له مثل!..

وليس شيء من هذا في كالم أحد من األنبيـاء ،فكيـف تشـبهون أنفسـكم بمـن اتبـع

نصوص األنبياء ولم يحرفها..؟!

وغاي ــة م ــا عن ــدكم ..م ــا ُو ِّج ــد ف ــي إنجي ــل «مت ــى» دون س ــائر األناجي ــل ،م ــن أن
(ع ِّم ُدوا الناس باسم اآلب واالبن والروح القدس).
المسيح عليه السالم قالَ :
وأنتم قـد عـرفتم فـي كـالم المسـيح وغيـره مـن األنبيـاء أنهـم ال يريـدون بـاالبن صـفة

هللا ..ال كالمه وال علمه وال حكمته..

وال يريــدون بــاالبن إلهــا ًّ
ـديما أز ًّليــا ،بــل يريــدون بــه
حقــا مــن إلــه حــق وال مولـ ً
ً
ـودا قـ ً
َّه ،وهو ناسوت ال الهوت ،كيعقوب والحواريين..
َولِّي ُ
وال يريدون بروح القدس نفس حياة هللا ،وال يريدون به أنـه رب حـي ،وإنمـا يريـدون

المَلك ،أو ما ينزله هللا على قلوب أنبيائه وأصفيائه من الهدى والتأييد ونحو ذلك.
بها َ

فروح القدس يكون عندكم وعند المسلمين في األنبياء وغيرهم ،كما كانت في داود

وغيره ،وكانت في الحواريين.

مستعمال تارة في كلمـة هللا وتـارة فـي
فلو ُق ِّدر أن لف االبن ُوجد في كالم المسيح
ً
ـتعمال تــارة فــي حياتــه وتــارة فيمــا ينزلــه علــى قلــوب
وليــه الناســوت ،وروح القــدس مسـ ً

باطال@@@@@..
جزما ً
أنبيائه ..كان جزمكم بأنه أراد بذلك هنا صفات هللا ً
ِّ
ِّ
ـف بــه
ـف بــه المســيح مــن أنــه ابــن هللا ،ومــن أن روح القــدس فيــه قــد ُوصـ َ
فمــا ُوصـ َ
غيره من األنبياء والصالحين..
فــإن كــان االبــن وروح القــدس صــفتين هللَ ..و َجــب أن يكــون غيــر المســيح الهوتًــا
وناسوتًا كالمسيح ،إذ الذي َح َّل في المسيح َح َّل في غيره..
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ثم جزمكم بأن هذه الصفات أقانيم ،وأنه ليس هلل صفات ذاتية أو جوهرية أو نحو
ذل ــك إال ه ــذه الثالث ــة ..ث ــم تف ــرقتم ف ــي الثالث ــة :ه ــل المـ ـراد باألق ــانيم الوج ــود والعل ــم

والحياة..؟!

أو الحكمة والكالم أو النطق بدل لف العلم..؟!
أو المراد الوجود والعلم والقدرة بدل الحياة..؟!
أو المراد الوجود والحياة والقدرة..؟!
أو المراد الوجود مع الحياة والعلم والقدرة..؟!
إلى أقوال أخرى يطول أمرها..
فيـا ليــت شــعري ..مــا الــذي أراد المســيح بلفـ األب واالبــن وروح القــدس مــن هــذه

األمور التي اختلفتم فيها لو كان مراده ما ادعيتموه من األقانيم..؟!

واألقانيم لفظا ومعنى ال يوجد في كالم أحد مـن األنبيـاء ،بـل قيـل فيهـا إنهـا لفظـة

رومية ..يفسرونها تارة باألصل ،وتارة بالشخص ،وتارة بالذات مع الصفة ،ويفسرونها

تارة بالخاصة ،وتارة بالصفة..

فهال تركتم كالم المسيح على حاله ولم تحرفوه هذه التحريفات..؟!).
ومــن الضــروري كــذلك استحضــار النصــوص التــي يت ـوارى فيهــا صــوت الفط ـرة،

وتبــرز الوثنيــة ،ومنهــا قــول صــاحب الالهــوت النظــامي عــن التثليــث( :إنــه يرفــع شــأن

الالهوت ويوضـح كماالتـه ،فالتوحيـد دون التثليـث يحصـر الالهـوت ويجعلـه فـي غايـة

خاليا من كل موضوع للمحبة أو من إمكان المعاشرة أو من خـواص السـعادة
االنفرادً ،
التامة).
ثم يتكلم عن هللا بقياس مطلق علـى واقـع اإلنسـان فيقـول( :فالواحـد الفـرد مـن كـل

وجـ ٍـه ال يقــدر أن يحــب غيــر نفســه ،ولــيس فــي محبــة الــنفس ســعادة تامــة .فنــرى فــي
تشــاور األقــانيم الثالث ــة واتحادهــا ومحب ــة أحــدها لآلخــر م ــا يجعــل ف ــي الالهــوت ك ــل
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مقتضــيات الســعادة األزليــة .ولــو لــم يكــن هللا واحـ ًـدا فــي ثالثــة أقــانيم لمــا كــان لــه ســوى

الزمــا
مخلوقاتــه لتكــون موضــوع محبتــه! فقــد التــزم منكــرو التثليــث أن يجعل ـوا الخلــق ً
لكمـال سـعادة الالهــوت ،أو أن يفرضـوا أن هللا لـم يكــن وحـده منـذ األزل ،أو أن العــالم

أزلي على رأي مؤلهي الكون.
أمــا الكتــاب المقــدس فــيعلن وجــود هللا الواحــد بأقانيمــه الثالثــة منــذ األزل ،ويجعلــه
شامال كل لوازم السعادة التامة).
كامال في نفسه
ً
ً
وهنــا مكمــن الشــرك ..تشــبيه هللا باإلنســان ،وزعــم احتياجــه للولــد ليشــاوره ويحــاوره
ويسعد به!..
ـاس للتصـ ــور اإلسـ ــالمي عـ ــن هللا
وهـ ــو نفـ ــس العلـ ــة التـ ــي جعلـ ــت نفـ ــي الولـ ــد أسـ ـ ٌ
الصمد ..الغني الذي يحتاج إليه كل أحد ،وال يحتاج هو إلى أي أحدَ{ :قالُوا اتَّ َخ َذ َّ
للاُ
ِّ
ات ومــا ِّفــي ْاأل َْر ِّ
طٍ
ان
ض ِّإ ْن ِّعْنـ َـد ُك ْم ِّمـ ْـن ُسـْل َ
َوَل ًـدا ُسـ ْـب َح َان ُه ُهم َمو اْل َغ ِنممي َلـ ُـه َمـا ِّفــي َّ
السـ َـم َاو َ َ
للاِّ َما ال تَ ْعَل ُمو َن} [يونس.]68 :
ِّب َه َذا أَتَُقوُلو َن َعَلى َّ
وفممي ا لجانممك الثمماني مممن مهمممة حمايممة الفطممرة مممن التسمملل النص مراني :ينبغــي

التأكيد على أن هللا:

 واحد في ذاته ال يقبل االنقسام والتجز .. واحد في صفاته فال شبيه له وال مثيل.. واحد في أفعاله فال شريك له وال معين..ومن هنا جاءت سورة اإلخالص متضمنة لهذه الحقائق الثالثة:
َحٌد} تعني أن هللا واحد في صفاته ،ال شبيه له وال مثيل..
ف َّ
ـ{للاُ أ َ

الص َم ُد} تنفي التجز والتأليف عن ذاته..
َّ
و{للاُ َّ
و{َل ْم َيلِّ ْد َوَل ْم ُيوَل ْد} :تنفي الوالدة والتولد..
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َحٌد} تنفي الشريك والمعين والمثيل.
و{َل ْم َي ُك ْن َل ُه ُكُف ًوا أ َ
وكذلك قول هللا{ِّ :إَّنما اْلم ِّسيح ِّعيسى ابن مريم رسول َّ ِّ ِّ
اهـا ِّإَلـى َم ْـرَي َم
للا َوَكل َمتُ ُه أَْلَق َ
َ َ ُ َ ْ ُ َْ ََ َ ُ ُ
ِّ ِّ
ممنوا ِّب َّ ِّ
ِّ
ِّ
للا ِّإَلـه و ِّ
ِّ
اح ٌـد ُس ْـب َح َان ُه
َوُرو ٌح مْن ُه َف ُ
اهلل َوُرُسله َوال تَُقولُوا ثَالثَةٌ ْانتَ ُهوا َخْي ًار َل ُك ْـم إَّن َمـا َّ ُ ٌ َ
ِّ
ات ومــا ِّفــي ْاأل َْر ِّ
ـيال} [النســاء:
ض َوَكَفــى ِّبـ َّ
َن َي ُكــو َن َلـ ُـه َوَلـ ٌـد َلـ ُـه َمــا ِّفــي َّ
ـاهللِّ َو ِّكـ ً
أْ
السـ َـم َاو َ َ
 :]171تصحيح لالنحراف الذي أحدثته بدعة األقانيم..

للاِّ} ..وليس هو هللا..
ول َّ
فالمسيحَ :
{رُس ُ
َ ِّ
اهــا ِّإَلــى َمـ ْـرَي َم} ..أي خلــق بكلمــة «كــن» التــي ألقاهمما إلــى م ـريم ،ولــم
و{كل َمتُـ ُـه أَْلَق َ
تتجسد فيه..
و{رو ٌح ِّمْن ُه} ..أي من األرواح التي خلقها ..وليس هو روح القدس..
ُ

فالحمــد هلل علــى النجــاة مــن التشــتت بــين األقــانيم الثالثــة ..والحمــد هلل علــى نعمــة

التوحيد واإلسالم.
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الفصل الرابع
التحريف في كالم األنبياء
والمالحظـة العامـة فـي مسـائل هـذا البـاب هـو اسـتناد النصـارى فـي تحـريفهم علــى
مجموع ــة م ــن النص ــوص الكتابي ــة ،زعمـ ـوا أنه ــا تثب ــت عقائ ــدهم ف ــي التول ــد والتجس ــد
واألقانيم..
جامعــا يفنــد فيــه كــل
كالمــا
ً
وقــد تعقــب اإلمــام ابــن تيميــة هــذه النصــوص ،فكتــب ً
عناصــر التحريــف ،ويـ ُّ
ـرد األلفــاظ إلــى معانيهــا األصــيلة ،فــي إطــار موضــوعي واحــد،
فيقـول رحمـه هللا( :قمالوا :وهـذه األسـماء لـم نسـمه نحـن معشـر النصـارى بهـا مـن ذات
أنفســنا ،بــل هللا َسـ َّـمى الهوتــه بهــا ،وذلــك أنــه قــال علــى لســان موســى النبــي فــي التــوراة
قائال :أليس هذا األب الذي صنعك وبراك واقتناك.
مخاطبا بني إسرائيل ً
ً
قائال :وكان روح هللا ترف علـى المـاء .وقولـه علـى لسـان داود
وعلى لسانه أيضا ً

س ال تُ َنزع ِّمِّني.
النبيُ :
روحك الُق ُد ُ

أيضــا علــى لســانه :بكلممممة هللا تشـ َّـد َدت الســموات واألرض ..وعمممروح فممماه جميــع
و ً

قواتهن.

شب ،وكلمة هللا باقية إلى األبد.
ُّ
وقوله على لسان أشعيا :ييبس القتاد،
الع ُ
ويجف ُ

وعلى لسان أيوب الصديق :روح هللا خلقني ..وهو ُي َعلِّ ُمِّني.

وقــال الســيد المســيح فــي اإلنجيــل المقــدس للتالميــذ األطهــار :اذهب ـوا إلــى جميــع
وع ِّمـ ُـدوهم باسممم األب واالبممن وروح القممدس إلممه واحممد ،وعلمــوهم أن يحفظ ـوا
العــالمَ ،
جميع ما أوصيتكم به.
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ِّ ِّ ِّ
ِ
ِّ
ين} [الص ــافات:
وق ــد ق ــال ف ــي ه ــذا الكت ــابَ { :وَلَق ـ ْـد َس ـ َـبَق ْت َكل َم ُتَنممما لعَبادَن ــا اْل ُم ْرَس ــل َ
ِّ ِّ
ِّ
ـك َو َعَلـى َوالِّـ َـدِّت َك ِّإ ْذ أََّيـ ْـدتُ َك
 ،]171وقـال ً
يسـى ْابـ َـن َمـ ْـرَي َم ا ْذ ُك ْـر ن ْع َمتــي َعَلْيـ َ
أيضــاَ{ :يــا ع َ

ِّ
َّ
وح اْلُقم ُممد ِ
يم ــا} [النس ــاء:
ِبم ُممر ِ
س} [المائ ــدة ،]110 :وق ــال ً
ممم َّ ُ
أيض ــا{ :و ََ َكلم َ
وس ــى تَ ْكل ً
ه ُم َ
 ،]164وقال في سورة التحريم{ :ومريم ابنت ِّعمران َّالِّتي أَحصنت َفرجهـا َفَن َف ْخَنا ِف ِ
يمه
َ َ ْ َ َ َْ َ ْ َ َ
ْ َ َ ْ ْ ََ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِ
ِ
ين} [التحريم.]12 :
صَّدَق ْت ِّب َكل َمات َرب َِّها َوُكتُِّبه َوَك َان ْت م َن اْلَقانت َ
م ْن ُروحَنا َو َ

ـالم إال لحــي نــاطق،
وســائر المســلمين يقولــون :إن الكتــاب كممالم هللا ،وال يكــون كـ ٌ
وهــذه صــفات جوهريــة تجــري مجــرى األســماء ،وكــل صــفة منهــا غيــر األخــرى ،واإللــه
واحد ال يتبعض وال يتج أز..
والجواب من وجوه:
أحممدها :أن تقــول إن كــالم األنبيــاء صــلوات هللا وســالمه علــيهم ال يكــون إال ًّ
حقــا
وصدًقا ،وال يكون فيه شيء يعلم بطالنه بصريح العقل -وإن كان فيه ما يعجز العقل

مناقضـا لكالمـه
عن معرفته بدون إخبار األنبياء -وال يكون كالم النبي الذي يخبر به
ً

فــي موضــع آخــر ،وال لكــالم ســائر األنبيــاء؛ بــل كــل مــا أخبــرت بــه األنبيــاء فهــو حــق
بعضا.
وصدق يصدق بعضه ً
وقــد أوجــب هللا علينــا أن نــؤمن بكــل مــا أخبــروا بــه ،وحكــم بكفــر مــن آمــن بــبعض
ذلــك وكفــر ببعضــه ،فمــا ُعِّلـ َـم بص ـريح العقــل ال ينــاقض مــا علــم بالنقــل الصــحيح عــن
األنبياء ،وما علم بالنقل الصحيح عن بعضهم ال يناقض ما علم بالنقل الصـحيح عـن

غيره ،ولكن قد يختلف بعض الشرع والمناهج في األمر والنهي.
فأما ما يخبرون به عن هللا ومالئكته وكتبه ورسله واليـوم اآلخـر وغيـر ذلـك ..فـال
َّ
بعضا.
يجوز أن يناقض بعضه ً
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وإذا كان كذلك ،فما ينقلونه عن األنبياء إنما تتم الحجة به إذا علم إسـناده ومتنـه،
صحيحا ،ونعلم أن ترجمتـه مـن العبريـة إلـى اللسـان اآلخـر
َفُيعَل ُم َّأنه منقول عنهم نقال
ً
كالروميــة والعربيــة والس ـريانية ترجم ــة صــحيحة ،ويعلــم بعــد ذل ــك أنهــم أرادوا بــه ذل ــك
المعنى.
ولـيس مــع النصــارى حجــة عـن األنبيــاء تثبــت فيهــا هـذه المقــدمات الــثالث ،ونحــن
فــي هــذا المقــام يكفينــا المنــع والمطالبــة لهــم بتصــحيح هــذه المقــدمات ،فـ َّ
ـإنهم ادع ـوا أن
التثليث أخذوه عن األنبياء ..فنحن نطالبهم بتصحيح هذه المقدمات.
والجواب الثانيَّ :أنا ُنَبِّين تفسير ما ذكروه من الكلمات..
أما قولـه علـى لسـان موسـى عليـه السـالم مخاطبـا بنـي إسـرائيل قـائال :ألـيس األب
الذي صنعك وبراك واقتناك..
فهذا فيه أنه َس َّماه ًأبا لغير المسيح عليه السالم ،وهذا نظيـر قولـه إلسـرائيل :أنـت
ابني ..بكري ،وداود ابني حبيبـي .وقـول المسـيح :أبـي وأبـيكم .وهـم ُي َسـلِّمون أن المـراد

بهذا في حق غير المسيح بمعنى الرب ..ال معنى التولد الذي يخصون به المسيح.

الثالمممث :أن هــذا حج ــة علــيهم ،ف ــإذا كــان ف ــي الكتــب المتقدم ــة تســميته ًأب ــا لغي ــر
المسيح ،وليس المراد بذلك إال معنى الربُ ..علِّ َم أن هذا اللف في لغة الكتب يراد بـه
الرب ،فيجب حمله في حق المسيح على هذا المعنى؛ َّ
ألن األصل عدم االشتراك فـي
الكالم.
الرابع :أن استعماله في المعنى الذي خصـوا بـه المسـيح ..إنمـا َي ُثبـت إذا ُعِّل َـم أنـه
أريــد المعن ــى ال ــذي ادعــوه ف ــي المس ــيح ،فلــو أثب ــت ذل ــك المعنــى بمج ــرد إط ــالق لفـ ـ
ـت أنـه كـان يـراد
األب ..لزم الدور ،فإنه ال ُيعَلم أنه أريد به ذلك المعنـى مـن حيـث ُي ِّثب ُ
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به في حق هللا هذا المعنى ،وال يثبت ذلك حتى يعلم أنه أريد به ذلك المعنـى فـي حـق
المسيح ،فإذا توقف العلم بكل منهما على اآلخـر ،لـم يعلـم واحـد منهمـا ..فتبـين أنـه ال
علم عندهم بأنه أريد في حق المسيح بلف األب ما خصوه به في محل النزاع.
الوجه الخامس :أنه ال يوجد في كتب األنبياء وكالمهم إطالق اسـم األب والمـراد
َب الالهـوت ،وال إطـالق اسـم االبـن والمـراد بـه شـيء مـن الالهـوت ،ال كلمتـه ،وال
به أ ُ
حياته ،بل ال يوجد لف االبن إال والمراد بـه المخلـوق ..فـال يكـون لفـ االبـن إال الب ٍـن
مخلوق.
وحينئذ فيلزم من ذلك أن يكون ُم َس َّمى االبن في حق المسـيح هـو الناسـوت ،وهـذا
يبطــل قــولهم عــن االبــن وروح القــدس :أنهمــا صــفتان هلل ،وأن المســيح اســم لالهــوت
والناسوت ،فتبين أن نصوص كتب األنبياء تبطل مذهب النصارى وتناقض أمانتهم..
فهم بين أمرين:
بين اإليمان بكالم األنبياء وبطالن دينهم..
وبين تصحيح دينهم وتكذيب األنبياء ،وهذا هو المطلوب.
قائال :وكان روح هللا ترف على الماء.
أيضا ً
قالوا :وعلى لسانه ً
فيقال :هذا في السفر األول -سفر الخليقة -في أوله ،لما ذكر أنه في البدء خلق
ف عل ــى
الس ــموات واألرض ،وأن ــه كان ــت األرض مغم ــورة بالم ــاء ،وكان ــت روح هللا تَ ـ ِّـر ُّ

الماء ،أخبر أنه كان الماء فوق التراب ،والهواء فوق المـاء ،وروح هللا هـي الـريح التـي
كانت فوق الماء..

هــذا تفســير جميــع األمــم مــن المســلمين واليهــود وعقــالء النصــارى ،ولف ـ الكلمــة
بالعبريــة « ُرَّوح» بضــم ال ـراء وتشــديد ال ـواو وهــي الــروح ،وال ـريح تُ َسـ َّـمى ُروحــا وجمعهــا
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أرواح ،ولم يرد بذلك أن حياة هللا كانت ترف على الماء!..
فــإن هــذا ال يقولــه عاقــل ،فــإن حيــاة هللا صــفة قائمــة بــه ال تفارقــه ،وال تقــوم بغيـره،
فيمتنــع أن تقــوم بمــاء أو غي ـره ..فضــال عــن أن تــرف علــى المــاء! والــذي يــرف علــى
الماء جسم قائم بنفسه ،وهذا إخبار عن الريح التي كانت تتحرك فوق الماء.
وح هللا ،تمأتي بالرحممة،
ومثل هذا قول النبـي(( :ال تسمبوا المريح  ..فإنهما ممن ُر ِ

وتأتي بالعذاب ،فال تسبوها  ..ولكن تعوذوا باهلل من شرها ،وسلوا هللا خيرها))(.)167
وقوله(( :إني ألجد َن َفس الرحمن من قبل اليمن))(.)168
قالوا :وقوله على لسان داود :روحك الُق ُد ُس ال تُ َنزعُ ِّمِّني.

فيقال :هذا دليل على أن روح القـدس كانـت فـي داودَ ،ف ُعلِّ َـم بـذلك أن روح القـدس
الت ــي كانـ ــت ف ــي المسـ ــيح م ــن هـ ــذا الج ــنسَ ،ف ُعلِّـ ـ َـم ب ــذلك أن روح القـ ــدس ال تخـ ــتص

بالمسيح ،وهم يسلمون ذلك ،فإن ما في الكتب التـي بأيـديهم فـي غيـر موضـع أن روح
القدس حلت في غير المسيح ..في داود ،وفي الحواريين ،وفي غيرهم.
وحينئذ فإن كان روح القدس هو حيـاة هللا ،ومـن حلـت فيـه يكـون الهوتًـا ..لـزم أن

إلهــا ،ولــزم أن يكــون كــل ه ـؤالء فــيهم الهــوت وناســوت كالمســيح ،وهــذا خــالف
يكــون ً
إجماع المسلمين والنصارى واليهود.
أيضا أن يكون المسـيح فيـه الهوتـان :الكلمـة وروح القـدس ،فيكـون
ويلزم من ذلك ً

أيض ــا ف ــإن ه ــذه
المســيح م ــع الناس ــوت أقن ــومين :أقن ــوم الكلمــة ،وأقن ــوم روح الق ــدس ،و ً

ليســت صــفة هلل قائمــة بــه ،فـ َّ
ـإن صــفة هللا القائمــة بــه -بــل وصــفة كــل موصــوف -ال

167
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تفارقه وتقوم بغيره ،وليس في هذا أن هللا اسمه روح القـدس ،وال أن حياتـه اسـمها روح
القـدس ،وال أن روح القــدس الــذي تجسـد المســيح منــه ومــن مـريم هــو حيــاة هللا ســبحانه
وتعالى.
وأنتم قلتم :إنا معاشر النصارى لـم نسـمه بهـذه األسـماء مـن ذات أنفسـنا ولكـن هللا
سمى الهوته بها.
ـيئا مــن صــفاته بــروح
ولــيس فيمــا ذكرتمــوه عــن األنبيــاء أن هللا سـ َّـمى نفســه وال شـ ً
ابنــا ،فبطــل تســميتكم لصــفته التــي هــي
القــدس ،وال سـ َّـمى نفســه وال شــيئا مــن صــفاته ً

الحياة بروح القدس ،ولصفته التي هي العلم باالبن.

وأيضا فأنتم تزعمـون أن المسـيح مخـتص بالكلمـة والـروح ،فـإذا كانـت روح القـدس
طـ َـل مــا خصصــتم بــه المســيح ،وقــد ُعلِّـ َـم
فــي داود عليــه الســالم والحـواريين وغيــرهمَ ..ب َ
باالتفاق أن داود عبد هلل عز وجل ..وإن كانت روح القدس فيه.
وكــذلك المســيح عبــد هلل ..وإن كانــت روح القــدس فيــه ،فمــا ذكرتمــوه عــن األنبيــاء
حجة عليكم ألهل اإلسالم ..ال حجة لكم.
أيضــا علــى لســان داود النبــي عليــه الســالم :بكلمــة هللا تشــددت الســموات
قممالوا :و ً

واألرض ،وبروح فاه جميع قواتهن.

فيقــال :أمــا قولــه :بكلمــة هللا تشــددت الســموات واألرض .فهــو أيضــا حجــة علــيكم
لوجوه:
أحدها :أن هللا خلـق األشـياء بكلمتـه التـي هـي «كـن» كمـا قـال فـي التـوراة( :لـيكن
كذا ..ليكن كذا ..ليكن كذا.)..
وكــذلك فــي الزبــور( :ألنــه قــال ..فكــانوا ،وهــو أمــر ..فخلق ـوا) ،فجعــل كــونهم عــن
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قوله.
صَن ْع َت).
ومثل قوله في الزبورَّ ( :
الكل بحكمة َ
ـول َل ُـه ُك ْـن َفَي ُكـو ُن} [يــس ،]82 :ولـيس
وفي القرآنِّ{ :إَّن َمـا أ َْم ُـرهُ ِّإ َذا أ ََرَاد َش ْـيًئا أ ْ
َن َيُق َ
المسيح هو هذه الكلمات.
الثاني :أن «كلمة هللا» اسم جنس ،فإن كلمات هللا ال نهاية لها ،قـال تعـالىُ{ :ق ْـل
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ـات َربِّـي َوَل ْـو ِّجْئَنـا ِّب ِّمْثِّل ِّـه
ان اْلَب ْح ُر م َد ًادا لِّ َكلِّ َمات َربِّي َلَنف َد اْلَب ْح ُر َقْب َـل أ ْ
َن تَْنَف َـد َكل َم ُ
َل ْو َك َ
َم َد ًدا} [الكهف.]109 :
والتوراة تدل على تعدد الكلمات ،وإذا كان كذلك ..فالمسيح ليس هو مجموع الكلمـات،

بل خلق بكلمة منها.
الثالث :أن المسيح عندكم هو الخالق ،وأنتم مع قولكم :إنه االبن والكلمة تقولون:
إنه اإلله الخالق ،وتقولون :إنه إله حق من إله حق ،وتقولون :إله واحد..
فتجمع ــون ب ــين النقيض ــين ،وإذا ك ــان ه ــو الخ ــالق ..فه ــو ال ــذي يش ــدد الس ــموات
واألرض ،ال يق ــال :ب ــه تش ــددت الس ــموات واألرض ،وإنم ــا يق ــال :ب ــه فيم ــا ك ــان ص ــفة
للموصوف ،فيقال :خلق هللا األشياء بـ «كن» وخلق األشياء بقدرته.
وقولــه :بكلمتــه تشــددت الســماوات واألرض .يقتضــي أن الكلمــة ِّ
صـ َـفةٌ ُف ِّعـ َـل بهــا؛
ألنها هي الخالقة ،والمسيح عندكم هو الخالق ..ليس هو صفة خلق!..
ِّ َّ ِّ
ين
والرابع :أن كلمة هللا يـراد بهـا جـنس كلماتـه ،كمـا قـال تعـالىَ { :و َج َع َـل َكل َمـ َة الـذ َ
السْفَلى} [التوبة ،]40 :وكقول النبي(( :من قاتمل لتكمون كلممة هللا همي العليما..
َكَف ُروا ُّ

فهو في سبيل هللا))( ،)169وحينئـذ فـالمراد أن هللا أقـام السـموات واألرض بكلمتـه بقولـه
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«كن» وليس في هذا تعرض للمسيح عليه السالم.
وأما نقلكم أنه قال :وبروح فاه جميع قواتهن..
فهــذه الكلمــة س ـواء كانــت ًّ
حقــا أو بــاطال ..ال حجــة لكــم فيهــا؛ ألنــه إن أريــد بهــذه
الكلمــة «حيــاة هللا» ..فإثبــات حيــاة هللا حــق ،وهــو لــم ُي َسـ ِّـم حيــاة هللا روح القــدس كمــا
زعم ــتم ،وإن أراد شـ ــيئا غيـ ــر حي ــاة هللا ..لـ ــم تـ ــنفعكم ،ف ــأنتم ادعيـ ــتم أن حيـ ــاة هللا روح
القدس..
حت ــى قل ــتم :مـ ـراده ف ــي اإلنجي ــل بقول ــه :عم ــدوا الن ــاس باس ــم األب واالب ــن وال ــروح
القدس .هو حياة هللا.
وادعيــتم أن األنبيــاء ســموه بــذلك ،ولــم تــذكروا نقــال عــن األنبيــاء أنهــم ســموا حياتــه
روح القدس ،بل ذكرتم عنهم ما يوافق ما في القرآن ..أن روح القـدس لـيس المـراد بهـا
حياة هللا.
ولــو ُقـ ِّـدر أن هــذا اللف ـ اســتعمل فــي هــذا وهــذا ..لــم يتعــين أن المســيح أراد بقولــه
روح القــدس حيــاة هللا ،فكيــف إذا لــم يســتعمل فــي كــالم األنبيــاء صــلوات هللا وســالمه
عليهم أجمعين في حياة هللا قط..؟!
قالوا :وقوله على لسان أيوب الصديق :روح هللا خلقني وهو يعلمني.
فيقال :هذا ال حجة فيه؛ ألنكم ادعيتم أن األنبياء َس َّمت حياة هللا روح القدس ،وهذا لم
يق ــل روح الق ــدس ..ب ــل ق ــال« :روح هللا» ،وروح هللا ي ـ ـراد به ــا المل ــك ال ــذي هـ ــو رو ٌح
اصــطفاه هللا ،فأحبهــا ،كمــا قــال فــي الق ـرآنَ{ :فاتَّ َخ ـ َذ ْت ِّمـ ْـن ُد ِّ
ون ِّهـ ْـم ِّح َج ًابــا َفأ َْرَس ـْلَنا ِّإَلْي َهــا
الرحم ِّن ِّمْنـك ِّإن ُكْن ِّ
وحَنا َفتَمَّثل َلها َب َش ًار س ِّويًّا * َقاَل ْت ِّإِّني أ ُ ِّ
ـال ِّإَّن َمـا
َ ْ َ
ُر َ
ـت تَقًّيـا * َق َ
َ َ َ
َعوُذ ب َّ ْ َ
َ
ِّ ِّ
ِّ
الما َزِّكيًّا} [مريم.]17-19 :
ول َربِّك أل َ
أََنا َرُس ُ
َه َب َلك ُغ ً
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بشر سويًّا ،وتبين أنه رسوله..
فقد أخبر أنه أرسل إليها روحه فتمثل لها ًا
َف ُعلِّـ َـم أن المـراد بــالروح :ملــك هــو روح اصــطفاها ،فأضــافها إليــه كمــا يضــاف إليــه
األعيــان التــي خصــها بخصــائص يحبهــا .كقولــه{ :ناَق ـ َة َّ ِّ
اها} [الشــمس،]13 :
َ
للا َو ُسـ ْـقَي َ

ِّ ِّ
ط ِّهــر بيِّتـ ِّ َّ ِّ ِّ
الســج ِّ
ين و ُّ َّ
ود} [الحــج ،]26 :وقولــهَ { :عْيًنــا
وقولــه{ :و
ـي للطــائف َ
الركـ ِّـع ُّ ُ
ين َواْلَقــائم َ َ
َ َ ْ َْ َ
للاِّ} [اإلنسان.]6 :
َي ْش َر ُب ِّب َها ِّعَب ُاد َّ
والمضاف إلى هللا إن كان صفة لم تقـم بمخلـوق :كـالعلم والقـدرة والكـالم والحيـاة ،كـان
صفة له..
عينــا قائمــة بنفســها أو صــفة لغيـره :كالبيــت والناقــة والعبــد والــروح ..كــان
وإن كــان ً

مخلوًقا مملوكا مضافا إلى خالقه ومالكه.

ولكــن اإلضــافة تقتضــي اختصــاص المضــاف بصــفات تميــز بهــا عــن غي ـره حتــى
صت الكعبة والناقة والعباد الصالحون بأن يقـال فـيهم :بيـت
استحق اإلضافة ،كما اختُ َّ
هللا ،وناقة هللا ،وعباد هللا ،كذلك اختصت الروح المصطفاة بأن يقال لها :روح هللا.
بخـ ــالف األرواح الخبيثـ ــة -كـ ــأرواح الشـ ــياطين والكفـ ــار -فإنهـ ــا مخلوقـ ــة هلل ،وال
تض ــاف إلي ــه إض ــافة األرواح المقدس ــة ،كم ــا ال تض ــاف إلي ــه الجم ــادات كم ــا تض ــاف
الكعبــة ،وال ُنــو ُق النــاس كمــا تضــاف ناقــة صــالح التــي كانــت آيــة مــن آياتــه ،كمــا قــال
للاِّ َل ُك ْم َآي ًة} [األعراف.]73 :
تعالىَ { :ه ِّذِّه َناَق ُة َّ
وإذا كان كذلك ،فهذا اللف إن كان ثابتًا عـن النبـي وتُ ِّ
ـرج َم ترجمـ ًة صـحيحة ..فقـد
يكون معناه :أن المَلك صَّورِّني في بطن أ ِّ
ُمي وهو ُي َعلِّ ُمني.
َ َ
َ
فــإن النبــي قــال(( :إذا َمم َّمر بالنطفممة ثنتممان وأرععممون ليلممة ..بعممث هللا إليهمما ملكمما
فصورها وخلق سمعها وعصرها وجلدها ولحمها وعظامها ،ثمم قمال :يما رب ،أذكمر أو
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َجُلمه؟ فيقمول رعمك مما
أنثى؟ فيقضي رعك ما شاء ،ويكتمك الملمك ثمم يقمول :يما رب ،أ َ

شاء ويكتك الملك ،ثم يقول :يا رب ،رزُقه؟ فيقول رعك مما يشماء ويكتمك الملمك ،ثمم
المَلك بالصحيفة في يده ،فال يزاد على أمر وال ينق
يخرج َ
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وقد يقال من هذا قوله في الزبور في مزمور الخليقة :ترسل روحك فيخلقون.
أيضا :هو قال فكانوا ..وأمر فخلقوا.
وفي المزمور ً
المَلك.
فقد يضاف الخلق إلى َ

ِّ
ـين َكهيَئ ِّـة َّ
ِّ
ِّ
الطْيـ ِّـر َفـأَْنُف ُخ ِّفيـ ِّـه
ـق َل ُك ْـم مـ َـن الط ِّ َ ْ
ومـن هـذا البــاب قولـه تعـالى{ :أَنــي أَ ْخلُ ُ
للاِّ} [آل عم ـران ،]49 :فــأخبره أنــه يخلــق مــن الطــين كهيئــة الطيــر
ـر ِّبـ ِّـإ ْذ ِّن َّ
طْيـ ًا
َفَي ُكــو ُن َ

طير بإذن هللا ،وكـذلك المَلـك يخلـق النطفـة فـي الـرحم بـإذن هللا ،وال يجـوز أن يريـد بـه
ًا
وي َعِّلــم..
أن «حيــاة هللا» خلقتنــي وتعلمنــي؛ فــإن الصــفة ال تخلــق وال تعلــم ،إنمــا يخلــق ُ
الرب الموصوف :الذي خلق اإلنسان من علق ،الذي َعَّل َـم بـالقلمَ ،عَّل َـم اإلنسـان مـا لـم

يعلم ،وهو سبحانه يخلـق بواسـطة المالئكـة ،فـإن المالئكـة رسـل هللا فـي الخلـق ،فجـاز

أن يضــاف الفع ــل إل ــى الوس ــائط تــارة ..وإلـ ـى ال ــرب أخ ــرى ،وهــذا موج ــود ف ــي الكت ــب

ِّ
ين َم ْوِّت َها َو َّالِّتـي َل ْـم تَ ُم ْـت
اإللهية في غير موضع كما في القرآنَّ { :
للاُ َيتََوَّفى ْاألَْنُف َس ح َ
ِّفي من ِّ
ام َها} [الزمر..]42 :
ََ

َّ ِّ
طــو َن}
َحـ َـد ُك ُم اْل َمـ ْـو ُت تََوَّف ْتـ ُـه ُرُس ـلَُنا َو ُهـ ْـم ال ُيَف ِّر ُ
ـاء أ َ
وفــي موضــع آخــرَ { :حتــى إ َذا َجـ َ
[األنعام..]61 :
ِّك ْم تُْر َج ُعـو َن}
اك ْم َمَل ُك اْل َم ْو ِّت َّال ِّذي ُو ِّك َل ِّب ُك ْم ثُ َّم ِّإَلى َرب ُ
وفي موضع ثالثُ{ :ق ْل َيتََوَّف ُ
[السجدة..]11 :
170
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والجميع حق ..فإذا ُو ِّج َد لف ٌ له معنى في كالم بعض األنبياء ولم يوجد له معنى
يخـالف ذلــك مـن كالمهــم ..كـان حملــه علـى ذلــك المعنـى أولــى مـن حملــه علـى معنــى
يخــالف كالمهــم ،وال يوجــد فــي كالمهــم أن حيــاة هللا تســمى روحــا ،وال أن صــفات هللا
تخلق المخلوقات!..
قمالوا :وقولـه علـى لســان أشـعيا النبـي :ييـبس القتــاد ويجـف العشـب ،وكلمتـه باقيــة
إلى األبد.
علمـه ،أو كلمـ ًة معينـة ،أو تكــون «كلمـة هللا» اســم
فيقـالَّ :
إمــا أن يريـد بكلمــة هللاَ :
جـنس ،وعلــى التقــديرات الثالثـة ال حجــة لكــم فـي ذلــك ،فإنــه إن كـان «كلمــة هللا» اســم

ِّ َّ ِّ
للاِّ ِّهـي
الس ْـفَلى َوَكلِّ َمـ ُة َّ
ين َكَف ُـروا ُّ
جنس لكل مـا تكلـم هللا بـه كمـا قـالَ { :و َج َع َـل َكل َمـ َة الـذ َ
َ
اْل ُعْلَيا} [التوبة.]40 :
وقــال النبــي(( :مممن قاتممل لتكممون كلمممة هللا هممي العليمما فهممو فممي سممبيل هللا))
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ولهذا جمعها في قوله تعالى{ :وتَ َّم ْت َكلِّمت ربِّك ِّ
ص ْدًقا َو َع ْد ًال} [األنعام..]115 :
َُ َ َ
َ

ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ـات
ان اْلَب ْح ُر م َد ًادا لِّ َكلِّ َمـات َربِّـي َلَنف َـد اْلَب ْح ُـر َقْب َـل أ ْ
َن تَْنَف َـد َكل َم ُ
وفي قولهُ{ :ق ْل َل ْو َك َ
َربِّي َوَل ْو ِّجْئَنا ِّب ِّمْثلِّ ِّه َم َد ًدا} [الكهف..]109 :
فالمراد بذلك أن ما قاله هللا فهو حق ثابت ال يبطل..
ِّ
ـك اْل ُحس ـ َـنى َعَل ــى َبِّن ــي ِّإسـ ـر ِّ
ص ـ َـب ُروا}
كم ــا ق ــال تع ــالىَ { :وتَ َّم ـ ْـت َكل َم ـ ُ
ـت َربِّ ـ َ
َ
ْ
ْ
ائيل ب َم ــا َ
[األعراف ،]137 :يعني :بتمامها نفاذ ما وعدهم به مـن النصـر علـى فرعـون وإهالكـه
وإخراجهم إلى الشام.
وقــال تعــالى{ :و ْاتــل مــا أ ِّ
ـك ِّمـ ْـن ِّكتَـ ِّ
ـك ال ُمَبـ ِّـد َل لِّ َكلِّ َم ِّاتـ ِّـه} [الكهــف:
ُوحـ
ـاب َربِّـ َ
ـي ِّإَلْيـ َ
َ ُ َ
َ
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) سبق تخريجه.
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..]27
ِّ
َن
ول اْل ُم َخَّلُفــو َن ِّإ َذا ْان َ
ونــا َنتَّـ ِّـب ْع ُك ْم ُي ِّريـ ُـدو َن أ ْ
وها َذ ُر َ
طَلْقــتُ ْم ِّإَلــى َم َغــان َم لِّتَأ ُ
ْخ ـ ُذ َ
وقولــهَ { :سـ َـيُق ُ
ِّ
للاِّ ُقل َل ْن تَتَِّّبع َ ِّ
للاُ ِّم ْن َقْب ُل} [الفتح.]15 :
ال َّ
الم َّ ْ
ُ
ونا َك َذل ُك ْم َق َ
ُيَبدُلوا َك َ
ومن هذا الباب قول المسيح :السماء واألرض يزوالن ..وكالمي ال يزول.
فإن أراد ِّعْل َم
أخبر ببقائه ،فال حجة لكـم فيـه ،وكـذلك إن أراد كلمـة معينـة فـإن المسـيح عنـدكم لـيس

هللا ..فعلم هللا ٍ
باق ،سواء أراد به علمه القـائم بذاتـه أو معلومـه الـذي

كلمــة معينــة مــن كالمــه؛ بــل هــو عنــدكم هــو الكلمــة وهــو هللا الخــالق ،ولــيس فــي هــذا
اللفـ مــا يــدل علــى أنــه أراد بالكلمــة المســيح ،والمســيح عنــدكم أزلــي أبــدي ال يوصــف

بالبق ــاء دون الق ــدم ،ول ــو ُق ـ ِّـدر أن ــه أراد بالكلم ــة المس ــيح ..ف ــنحن ال ننك ــر أن ــه ُي َس ـ َّـمى

إما بقـا ه إلـى أن ينـزل إلـى األرض،
بالكلمة؛ ألنه قال له «كن ..فكان» ،ويريد بذلكَّ :
إما أن يريد بقاء ذكره والثناء عليه ولسان صدق له إلى آخر الزمان..
و َّ
ومما يوضح هذا ،وأنه ليس المراد به مـا َّيدعونـه ..أنـه قـال :وكلمـة هللا باقيـة إلـى
األبد.
فوصفها بالبقاء دون القدم.
وعندهم أن الكلمة المولودة من األب قديمة أزلية ،لم تزل ،وال تزال ،ومثـل هـذا ال
يحتاج أن يوصف بالدوام والبقاء بخالف ما وعد به من النعيم والرحمـة والثـواب ،فإنـه

ُكُل َهــا َد ِّائ ٌـم} ،وقولــهِّ{ :إ َّن َهـ َذا َل ِّرْزُقَنــا َمـا َلـ ُـه
يوصـف بالبقـاء والــدوام ..كمـا فــي القـرآن{ :أ ُ
ِّم ْن َنَف ٍاد} [ص.]54 :
وفي الزبور :اعترفوا للرب ..فإنه صالح ،وإنه إلى األبد رحمته.
قممالوا :وقــال الســيد المســيح فــي اإلنجيــل المقــدس لتالميــذه األطهــار :اذهب ـوا إلــى
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جميــع األمــم وعمــدوهم باســم اآلب واالبــن وروح القــدس ..اإللــه الواحــد ،وعلِّمــوهم أن
يحفظوا جميع ما أوصيكم به.
فيقال لهم :هذا عمدتكم على ما تدعونه من األقانيم الثالثة ،وليس فيه شيء يـدل
ظاهر..
ًا
نصا وال
على ذلك ..ال ًّ
فإن لف «االبن» لم يستعمل قـط فـي الكتـب اإللهيـة فـي معنـى صـفة مـن صـفات
هللا ،ولــم ُي َسـ ِّـم أحـ ٌـد مــن األنبيــاء «علــم هللا» ابنــه ،وال َسـ ُّـموا كالمــه ابنــه ،ولكــن عنــدكم
أنهم َس ُّموا «عبده» أو «عباده» ابنه أو بنيه ،وإذا كان كـذلك فـدعواكم أن المسـيح أراد

بــالعلم «ابــن هللا وكالمــه» ..دعــوى فــي غايــة الكــذب علــى المســيح ،وهــو َح ْمـ ٌـل للفظــه
ـذب وتحري ٍ
ـأي ك ٍ
ـف لكـالم
على ما لم يستعمله هو وال غيره فيـه ،ال حقيقـة وال مجـازا ،ف ُّ
األنبياء أعظم من هذا!..

()172

ِّ
ابنــا،
ابنــا ،وقدرتــه ً
ولــو كــان لف ـ «االبــن» يســتعمل فــي صــفة هللا َل ُســمَيت حياتــه ً
فتخصـيص العلـم بلفـ االبـن دون الحيـاة خطـأ ث ٍ
ـان ..لـو كـان لفـ االبـن يسـتعمل فـي
صفة هللا ،فكيف إذا لم يكن كذلك..؟!
وكذلك روح القدس ،لم يستعملوها في حياة هللا ،وال أرادوا بهذا اللف حياة هللا التي
هي صفته ،وإنما أرادوا بذلك مـا ينزلـه علـى الصـديقين واألنبيـاء ،ويؤيـدهم بـه كمـا فـي
قول داود :روحك القدس ال تنزع مني.

 172مصداقًا لكالم اإلمام يرحمه هللا نذكر ما جاء في كتاب يوحنا ( )8/40أن اليهود قالوا للمسييح( :لناا أب واحاد وهاو هللا،
فقال لهم يسوع :لو كان هللا أباكم لكنتم تحبونني ..ألني خرجت من قِبَ ِل هللا ،وأتيت ألني لم آت من نفسي ،بل ذاك أرسلني،
لماذا ال تفهمون كالمي ..ألنكم ال تقدرون أن تسيمعوا قيولي ،أناتم مان أب هاو إبلاي  ،وشيهوات أبييكم ترييدون أن تعمليوا)
وكذلك قال( :ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم :إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم) يوحنا ( ،)20/17وال نينس أن
الصالة التي يصليها النصارى تبدأ بقيولهم( :أباناا اليذي فيي السيماوات ،)..وبيالرجوع إليى ميادة «أب» فيي قياموس الكتياب
معان ،ثم يقولون( :وأبوة هللا تسير في اتجاهين ،االتجاه األول :أبوته للبشر بالخلق،
المقدس نجدهم يقولون :إنها وردت بعدة
ٍ
والثاني :أبوته للمؤمنين بالنعمة).
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وعنــدهم أن روح القــدس حلــت فــي الح ـواريين ،وقــد َقـ َّـدمنا أن روح القــدس ي ـراد بــه
المَلك ،ويراد به ما يجعله في القلوب من الهدى والقوة ،ومنه قوله في بعـض النبـوات:
َ
وفي تلك األيام أسكب من روحي على كل قديس.
وفي زبور داود :روحك الصالح يهديني في أرض مستقيمة..
يوضح هذا أنهم قالوا في أمانتهم :الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجـل خالصـنا
نزل من السماء ،وتجسد من روح القدس ومن مريم العذراء.
وذكروا أن ذلك في الكتب المقدسـة ،والـذي فـي الكتـب المقدسـة ال يكـون إال حقـا،
وال ريب أن فيها مثل ما في القرآن ،وفي القرآن أن هللا أرسـل روحـه إلـى مـريم ..فـنفخ
ـر
وحَنـا َفتَ َمَّث َـل َل َهـا َب َش ًا
فيها فحملـت بالمسـيح عليـه السـالم ،قـال تعـالىَ{ :فأ َْرَسـْلَنا ِّإَلْي َهـا ُر َ
َِّّ
صـ َـن ْت َف ْر َج َهــا َفَنَف ْخَنــا
َسـ ِّـويًّا[ }..م ـريم ،]17 :إلــى آخــر القصــة وقــال تعــالىَ { :والتــي أ ْ
َح َ
ِّ ِّ
ِّف ِّ
ِّ
ين} [األنبياء.]91 :
اها َو ْابَن َها َآي ًة لْل َعاَلم َ
يها م ْن ُروحَنا َو َج َعْلَن َ
َ

وقــال تعــالى{ :ومــريم ابَنــت ِّعمــران َّالِّتــي أَحصـ َـن ْت َفرجهــا َفَنَف ْخَنــا ِّفيـ ِّـه ِّمـ ْـن ر ِّ
وحَنــا
َ َ ْ ََ ْ َ ْ َ َ
ُ
ْ ََ
ْ َ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ين} [التح ـريم ،]12 :وهــذا الــروح هــو
صـ َّـدَق ْت ِّب َكل َمــات َرب َِّهــا َوُكتُِّبــه َوَك َانـ ْـت مـ َـن اْلَقــانت َ
َو َ

ِّ ِّ
ِّ
الرسول كما قالَ{ :ق ِّ
المـا َزِّكًّيـا} [مـريم ،]19 :ونفـخ
ول َربِّك أل َ
َه َ
ال إَّن َما أََنا َرُس ُ
َ
ـب َلـك ُغ ً
فيها من هذا الروح ،فكان المسيح مخلوقا من هذا الروح ومن أمه مريم ،كمـا قـالوا فـي
األمانة :أنه تجسد من مريم ومن روح القدس.
لكن اعتقدوا أن روح القدس التي ُخلِّ َق المسيح منها ومن مريم هي حياة هللا ،وهذا

لــيس فــي الكتــب مــا يــدل عليــه ،بــل الكتــب كلهــا ص ـريحة فــي نقــيض هــذا ،وهــو أيضــا
مناقض لقولهم :إن المتحد بالمسيح هو أقنوم الكلمة -وهو العلم.-
فإن كان قد تجسد من مريم وأقنوم الكلمة ..لم يكن متجسدا من روح القـدس ،وإن
~~208

كــان مــن روح القــدس ..لــم يكــن مــن الكلمــة ،وإن كــان منهمــا جميعــا ..كــان المســيح
أقنومين :أقنوم الكلمة ،وأقنوم الروح!..
والنص ــارى بف ــرقهم الثالث ــة كله ــم يقول ــون :إنم ــا المتح ــد ب ــه أقن ــوم الكلم ــة ال أقن ــوم
الحياة.
فتبين تناقضهم في أمانتهم ،وتبين خطؤهم فيما فسروا به كالم األنبياء ،وتبـين أن
ما ثبت عن األنبياء فهو حق موافق لما أخبر به محمد خاتم النبيـين ،ال ينـاقض شـيئا
مــن كــالم األنبيــاء ،كمــا أنــه ال ينــاقض شــيئا مــن كالمهــم –أي كــالم األنبيــاء -ص ـريح
المعقـول ،وتبــين أنهــم حملـوا كــالم األنبيــاء فــي لفـ «االبــن» و«روح القــدس» وغيـره..
علــى مــا لــم يوجــد اســتعمال هــذا اللف ـ فيــه ،وترك ـوا حملــه علــى المعنــى الموجــود فــي
كالمهــم ،وهــذا مــن أبلــغ مــا يكــون مــن تحريــف كالمهــم عــن مواضــعه ،وتبــديل معــاني
كالم هللا..
فكيــف يجــوز أن يحمــل لفـ روح القــدس علــى معنــى لــم يســتعمله فيــه األنبيــاء وال
أرادوه به ،ويترك حمله على المعنى المعروف الذي يستعملونه فيه دائما..؟
وهل هذا إال من فعل من يحرف كالم األنبياء ويفتري الكذب عليهم..؟!
بــل ظــاهر هــذا الكــالم أن يعمــدوهم باســم «اآلب» الــذي يريــدون بــه فــي لغ ــتهم:
الم َرَّبــى ..وهـو هنـا المســيح ،و«روح
«الـرب» ،و«االبـن» الـذي يريــدون بـه فـي لغـتهمُ :
القدس» وهو روح القدس الذي أيَّد هللا به المسيح من الملك والوحي وغير ذلك ،وبهذا

َف َّس َر هذا الكالم من فسره من أكابر علمائهم).
ثــم يقــول اإلمــام رحمــه هللا( :والكلمــة فــي لغــة العــرب هــي الجملــة المفيــدة ،س ـواء
كانــت جمل ــة اســمية أو فعلي ــة ،وهــي الق ــول التــام ،وك ــذلك الكــالم عن ــدهم هــو الجمل ــة
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التامة.
قال سيبويه :واعلم أنهم يحكون بالقول ما كان كالمـا وال يحكـون بـه مـا كـان قـوال،
ولكن النحاة اصطلحوا على أن يسموا ما تسـميه العـرب «حرفـا» يس ُّـمونه كلمـة ..مثـل
زيد وعمـرو ،ومثـل قعـد وذهـب ،وكـل حـرف جـاء لمعنـى لـيس باسـم وال فعـل ،مثـل إن
وثم وهل ولعل.
ِّ َّ ِّ
للا وَلــدا َّ .مــا َلهــم ِّبـ ِّـه ِّمــن ِّعْل ـ ٍم وَال ِّآلبـ ِّ
ـائ ِّه ْم
ْ
ين َقــالُوا اتَّ َخ ـ َذ َّ ُ َ ً
قــال تعــالىَ { :وُينــذ َر الــذ َ
َ َ
ُ
َكبرت َكلِم ًة تَخرج ِّمن أَْفو ِّ
فسمى هذه الجملة كلمة..
اه ِّه ْم} [الكهفَّ ]4-5 :
َُ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ
طِّيب ًة كشـجرٍة َ ِّ ٍ
ِ
ـت
ض َر َب َّ
َصـلُ َها ثَ ِّاب ٌ
ف َ
وقال تعالى{ :أََل ْم تََر َكْي َ
للاُ َمثَ ًال َكل َم ًة َ َ َ َ َ َ
طيَبـة أ ْ
السم ِّ
ِّ
اء} [إبراهيم ]24 :وهو قول ال إله إال هللا..
َوَف ْرُع َها في َّ َ
وقال تعالىِّ{ :إَلْي ِّه

يصعد اْل َكلِم َّ
الصالِّ ُح َي ْرَف ُع ُه} [فاطر..]10 :
الطِّي ُب َواْل َع َم ُل َّ
َ ْ َُ
ُ

َهـل اْل ِّكتَ ِّ
ـاب تَ َعــاَل ْوا ِّإَلـى َكلِ َمم ٍة َسـ َـو ٍاء َبْيَنَنـا َوَبْي َـن ُك ْم أ ََّال َن ْعُبـ َـد ِّإ َّال
وقـال تعـالىُ{ :ق ْـل َيــا أ ْ َ
ِّ
ِّ
للاِّ َف ـ ِّـإ ْن تََوَّل ـ ْـوا َفُقوُلـ ـوا
ض ــا أ َْرَب ًاب ــا ِّم ـ ْـن ُدو ِّن َّ
ض ـ َـنا َب ْع ً
للا َوال ُن ْش ـ ِّـر َك ِّب ــه َش ـ ْـيًئا َوال َيتَّخـ ـ َذ َب ْع ُ
َّ َ
اش َه ُدوا ِّبأََّنا ُم ْسلِّ ُمو َن} [آل عمران.)]64 :
ْ
ثم يبدأ رحمه هللا في تفنيد ادعاءاتهم المتعلقة بنصوص القرآن ،فيقول:
ِّ ِّ
ِّ
ـك َو َعَلــى َوالِّـ َـدِّت َك ِّإ ْذ أََّيـ ْـدتُ َك ِّبـ ُـرو ِّح
يســى ْابـ َـن َمـ ْـرَي َم ا ْذ ُكـ ْـر ن ْع َمتــي َعَلْيـ َ
(قممالواَ{ :يــا ع َ
اْلُق ُد ِّ
س} [المائدة.]110 :
فيقال :هذا مما ال ريب فيه ..وال حجة لكم فيه ،بل هو حجة علـيكم؛ فـإن هللا أيـد
المسيح عليه السالم بروح القـدس كمـا ذكـر ذلـك فـي هـذه اآليـة وقـال تعـالى فـي سـورة

ِّ ِّ
ِّ
ـات وأََّي ـ ْـدَناهُ ِّب ـ ُـرو ِّح اْلُق ـ ُـد ِّ
س} [البقـ ـرة ،]87 :وق ــال
يس ــى ْاب ـ َـن َم ـ ْـرَي َم اْلَبيَن ـ َ
البقـ ـرةَ { :وآتَْيَن ــا ع َ
ِّ
ض ـ ُـهم َعَل ــى َب ْع ـ ٍ
الرُس ـ ُـل َف َّ
ض ـ ُـه ْم
ـض ِّم ـ ْـن ُه ْم َم ـ ْـن َكَّل ـ َـم َّ
ـك ُّ
للاُ َوَرَف ـ َـع َب ْع َ
تع ــالى{ :تْل ـ َ
ضـ ـْلَنا َب ْع َ ْ
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ِّ ِّ
ِّ
ٍ
ات وأَي َّْدَناهُ ِّب ُرو ِّح اْلُق ُد ِّ
س} [البقرة.]253 :
يسى ْاب َن َم ْرَي َم اْلَبيَن َ
َد َر َجات َوآتَْيَنا ع َ
وهذا ليس مختصا بالمسيح ،بل قد أيد غيره بذلك ،وقـد ذكـروا هـم أنـه قـال لـداود:
روحك القدس ال تنزع مني.
وقــد قــال نبينــا لحســان بــن ثابــت(( :اللهممم أيممده بممروح القممدس))( ،)173وفــي لف ـ :
((روح القدس معك ،)174())..وكال اللفظين في الصحيح.
وعند النصـارى أن الحـواريين َحَّلـت فـيهم روح القـدس ،وكـذلك عنـدهم روح القـدس
حَّلت في جميع األنبياء ،وقد قال تعالىُ{ :قل نَّزَله روح اْلُقـد ِّ ِّ
ِّ
ـت
ـك ِّبـاْل َح ِّق لُيثَِّب َ
ْ َ ُُ ُ ُ
س مـن َّرِّب َ
َ

َّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ين} [النحل.]102 :
آمُنوْا َو ُه ًدى َوُب ْش َرى لْل ُم ْسلم َ
الذ َ
ين َ

ِّ
ِّ
ـك لِّتَ ُكـو َن ِّم َـن
وقد قال تعالى في موضع آخـرَ{ :ن َـزَل ِّبـه ال ُّـرو ُح ْاألَم ُ
ـين * َعَلـى َقْلِّب َ
ِّ
ين} [الشعراء.]193-194 :
اْل ُمْنذ ِّر َ

ِّ ِّ
للاِّ} [البقرة ،]97 :فقـد
يل َفِّإَّن ُه َنَّزَل ُه َعَلى َقْلِّب َك ِّبِّإ ْذ ِّن َّ
وقالُ{ :ق ْل َم ْن َك َ
ان َع ُدًّوا لجْب ِّر َ
اهللِّ َواْلَي ْـو ِّم ْاآل ِّخ ِّـر
تبين أن روح القدس هنا جبريل ،وقال تعالى{ :ال تَ ِّج ُد َق ْو ًما ُي ْؤ ِّمُنو َن ِّب َّ
ِّ
ُيـ َـو ُّادو َن َم ـ ْـن َحـ َّ
ـيرتَ ُه ْم
للا َوَرُس ــوَل ُه َوَل ـ ْـو َكـ ُ
ـاء ُه ْم أ َْو ِّإ ْخ ـ َـو َان ُه ْم أ َْو َعش ـ َ
ـاد َّ َ
ـاء ُه ْم أ َْو أَْبَنـ َ
ـانوا َآب ـ َ

أُوَلِّئ ــك َكتَ ــب ِّف ــي ُقُل ـ ِّ ِّ ِّ
ـان َوأََّي ـ َـد ُه ْم ِّب ـ ُـرو ٍح ِّمْن ـ ُـه} [المجادل ــة ،]22 :وق ــال تع ــالى:
يم ـ َ
َ
َ
ـوبه ُم ْاأل َ
ِّ
ِّ
ِّ
(وَك َذلِّك أَوحينا ِّإَليك ر ِّ
يم ُ
وحا م ْن أ َْم ِّرَنا َما ُكْن َت تَْدرِّي َما اْلكتَ ُ
َ َ ْ َ َْ ْ َ ُ ً
ان َوَلك ْـن َج َعْلَنـاهُ
اب َوال ْاأل َ
ن ا ِّ ِّ ِّ
اء ِّم ْن ِّعَب ِّادَنا} [الشورى.]52 :
ًُ
ور َن ْهدي به َم ْن َن َش ُ
ـره عَلـى مـن ي َش ِّ ِّ ِّ ِّ
وقال تعالى{ :ين ِّزل اْلم ِّ
الئ َك َة ِّب ُّ ِّ
ِِّّ
َن أَْن ِّـذ ُروا
ـاء م ْـن عَبـاده أ ْ
َُ ُ َ
الرو ِّح م ْن أ َْم َ َ ْ َ ُ
أََّنه ال ِّإَله ِّإ َّال أَنا َفاتَُّقو ِّن} [النحل ،]2 :وقال{ :يْل ِّقي ُّ ِّ
ِِّّ
ـاء ِّم ْـن
َ
َ
ُ
ُ
الرو َح م ْن أ َْمره َعَلى َم ْـن َي َش ُ
ِّعَب ِّادِّه لُِّيْن ِّذ َر َي ْوم التَّ ِّ
الق} [غافر.]15 :
َ
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فهذه الروح التي أوحاها والتي تنزل بها المالئكة على من يشاء من عباده ..غيـر
الروح األمين التي تنزل بالكتاب ،وكالهما يسمى روحا ،وهما متالزمان..
فالروح التي ينزل بها الملك مع الروح األمين التـي ينـزل بهـا روح القـدس يـراد بهـا
هــذا وهــذا ،وبكــال القــولين فســر المفســرون قولــه فــي المســيح{ :وأََّيـ ْـدَناهُ ِّبـ ُـرو ِّح اْلُقـ ُـد ِّ
س}
َ
[البقـ ـرة ،]87 :ول ــم يق ــل أح ــد أن المـ ـراد ب ــذلك حي ــاة هللا وال اللفـ ـ ي ــدل عل ــى ذل ــك وال
استعمل فيه..
إمــا أن ُي َســلِّموا أن روح القــدس فــي حــق غيـره لــيس المـراد بهــا حيــاة هللا ،فــإذا
وهــم َّ

ثبت أن لها معنى غير الحياة ..فلو استعمل في حيـاة هللا أيضـا لـم يتعـين أن يـراد بهـا
ذلك في حق المسيح ،فكيف ولم يستعمل في حياة هللا في حق المسيح..؟!

وإما أن َّيدعوا أن المراد بها حياة هللا في ِّ
حق األنبياء والحواريين ،فإن قالوا ذلك..
لــزمهم أن يكــون الالهــوت حـ ًّ
ـاال فــي جميــع األنبيــاء والح ـواريين ،وحينئــذ فــال فــرق بــين
هؤالء وبين المسيح.
أيض ــا أن يكــون ف ــي المس ــيح الهوتــان :اله ــوت الكلمــة واله ــوت ال ــروح،
ويلــزمهم ً

فيكون قد اتحد به أقنومان..

ثم في قوله تعالى{ :وأَي َّْدَناهُ ِّب ُرو ِّح اْلُق ُد ِّ
س} [البقرة ]87 :يمتنع أن يراد بها حياة هللا،
َ

فإن حياة هللا صفة قائمة بذاته ..ال تقـوم بغيـره ،وال تخـتص بـبعض الموجـودات غيـره،
وأما عندهم ..فالمسيح هو هللا الخالق ،فكيف ُي َؤي َُّد بغيره..؟!
وأيضا فالمتحد بالمسيح هو الكلمة دون الحياة ،فال يصح تأييده بها!..

فتبــين أنهــم يريــدون أن يحرف ـوا الق ـرآن كمــا حرف ـوا غي ـره مــن الكتــب المتقدمــة ،وأن
كالمهم في تفسير المتشابه من الكتب اإللهية من جنس واحد!..
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أيضاَ { :وَكَّل َم
قالوا :وقال ً

ِّ
يما} [النساء..]164 :
َّ
وسى تَ ْكل ً
للاُ ُم َ

أي حجـة لكـم فـي هـذا؟! وإنمـا هـو حجـة علـيكمَّ ،
فإنـه قـد ثبـت أن هللا
فيقال لهم :و ُّ
كلم موسى تكليما ،وكالم هللا الـذي سـمعه منـه موسـى عليـه السـالم لـيس هـو المسـيح،
َف ُعلِّ َم أن المسيح ليس هو كالم هللا ،وعندهم هو كلمة هللا ،وهو علم هللا ،وهو هللا!..
ومعلــوم أن كــالم هللا كثيــر ..كــالتوراة واإلنجيــل والق ـرآن ،وغيــر ذلــك مــن كالمــه،
ولــيس المســيح شــيئا مــن ذلــك ،والمســيح عنــدهم خــالق ،ولــو كــان المســيح نفــس كــالم
هللا ..لــم يكــن خالقــا ،وال معبــودا؛ فــإن كــالم هللا لــم يخلــق الســموات واألرض ،وال كــالم
هللا هو اإلله المعبود ،بل كالمه كسائر صفاته ..مثل حياتـه وقدرتـه ،وال يقـول أح ٌـد يـا

دعى اإللـه الموصـوف بـالعلم
وي َ
عبد ُ
علم هللا اغفر لي ،وال يا كالم هللا اغفر لي ،وإنما ُي َ
والقدرة والكالم الذي َكَّلم به موسى تكليما.
قممالوا :وقــال أيضــا فــي ســورة التحـريم{ :ومــريم ابنــت ِّعمــر َِّّ
صـ َـن ْت َف ْر َج َهــا
َ َ ْ َ َ َْ َ ْ َ َ
ان التــي أ ْ
َح َ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ين} [التح ـريم:
صـ َّـدَق ْت ِّب َكل َمــات َرب َِّهــا َوُكتُِّبــه َوَك َانـ ْـت مـ َـن اْلَقــانت َ
َفَنَف ْخَنــا فيــه مـ ْـن ُروحَنــا َو َ
.]12

فيقال :أما قوله تعالىَ{ :فنَفخنا ِّف ِّ
يه ِّم ْـن ر ِّ
وحَنـا} ،وقولـه فـي سـورة األنبيـاءَ { :و َّالِّتـي
َ َْ
ُ
ِّ ِّ
أَحصن ْت َفرجها َفنَف ْخنا ِّف ِّ
ِّ
ين} [األنبيـاء..]91 :
اها َو ْابَن َها َآيـ ًة لْل َعـاَلم َ
يها م ْن ُروحَنا َو َج َعْلَن َ
ْ َ َ ْ ََ َ َ َ
ِّ
َّ
َعـوُذ
وحَنا َفتَ َمث َل َل َها َب َش ًار َس ِّويًّا * َقاَل ْت ِّإني أ ُ
فهذا قد فسره قوله تعالىَ{ :فأ َْرَسْلَنا ِّإَلْي َها ُر َ

ِّ ِّ
ِّ
الر ْحم ِّن ِّمْن َك ِّإ ْن ُكْن َت تَ ِّقيًّا * َق ِّ
ِّ
المـا َزِّكًّيـا} [مـريم:
ـول َربِّـك أل َ
َه َ
ال إَّن َما أََنـا َرُس ُ
َ
ـب َلـك ُغ ً
ب َّ َ
ِّ
ـب َل ِّـك ُغ َال ًمـا َزِّكًّيـا) ،فـأخبر أنـه رسـوله وروحـه،
 ،]17-19وفي القـراءة األخـرى( :لَي َه َ

وأنه تمثل لها بشرا ،وأنه ذكر أنه رسـول هللا إليهـاَ ،ف ُعلِّ َـم أن روحـه مخلـوق مملـوك لـه،
ليس المراد حياته التي هي صفته سبحانه وتعالى..
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وكذلك قولهَ{ :فنَفخنا ِّف ِّ
يه ِّم ْن ر ِّ
وحَنا} ،وهـو مثـل قولـه فـي آدم عليـه السـالمَ{ :ف ِّـإ َذا
َ َْ
ُ
سَّويته ونَفخت ِّف ِّ
يه ِّم ْن ر ِّ
وحي} [الحجر..]29 :
َ ُُْ َ َ ْ ُ
ُ

ِّ
ِّ
للاِّ َك َمَثـ ِّـل َآد َم َخَلَقـ ُـه ِّمـ ْـن
يســى ِّعْنـ َـد َّ
وقــد َشــبَّه المســيح بــمدم فــي قولــه{ :إ َّن َمَثـ َـل ع َ
ٍ
ال َل ُه ُك ْن َفَي ُكو ُن} [آل عمران..]59 :
تَُراب ثُ َّم َق َ
والشبهة في هذا نشـأت عنـد بعـض الجهـال مـن أن اإلنسـان إذا قـال :روحـي ..فروحـه

عين قائمة بنفسها ،وإن كان من الناس
في هذا الباب هي الروح التي في البدن ،وهي ٌ

مــن يعنــي بهــا الحيــاة ،واإلنســان مؤلــف مــن بــدن وروح ،وهــي عــين قائمــة بنفســها عنــد
سلف المسلمين وأئمتهم وجماهير األمم.
والــرب تعــالى من ـزه عــن هــذا ،وأنــه لــيس مركبــا مــن بــدن وروح ،وال يجــوز أن ي ـراد
بروحه ما يريد اإلنسان بقوله :روحي ،بل تضاف إليه مالئكته ،وما ينزله على أنبيائـه
من الوحي والهدى والتأييد ونحو ذلك..
قمممالوا :وســائر المســلمين يقولــون :إن الكتــاب كــالم هللا ،وال يكــون كــالم إال لحــي
نـاطق ،وهـذه صـفات جوهريـة تجـري مجـرى األسـماء ،وكـل صـفة منهـا غيـر األخــرى،
فاإلله واحد خالق واحد ،ورب واحد ال يتج أز..
فيقــال لهــم :أمــا قــول المســلمين أن الكتــاب -أي الق ـرآن -كــالم هللا ..فهــذا حــق،
والكـالم ال يكـون إال لمـتكلم ،والمسـلمون يقولـون :إن هللا حـي مـتكلم ،وإنـه تكلـم بـالتوراة
واإلنجيــل والقـ ـرآن ،وغيــر ذل ــك مــن كالم ــه ،والقـ ـرآن قــد أخب ــر بكــالم هللا ف ــي مواض ــع
كثيرة..
وهــل ُي َسـ َّـمى ناطقــا وكالمــه نطقــا ..فيــه ن ـزاع ،فــبعض المســلمين يجي ـزه ،وبعضــهم
يمنع منه ..لكونه لم يرد به الشرع.
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وليس في التـوراة واإلنجيـل والزبـور تسـمية هللا ناطقـا ،بخـالف لفـ القـول والكـالم،
وقد تنازع المسلمون بعد ظهور البدع فيهم ..كما تنازع أهل الكتاب فـي كـالم هللا ،هـل
هو قائم به أو مخلوق منفصل عنه؟!
والذي عليه سلف األمة وأئمتها وجمهورها :أن كالم هللا قائم بـه ،وكـذلك سـائر مـا
يوصف به من الحياة والقدرة وغير ذلك..
وأحدث قوم منهم بعـد انقـراض الصـحابة وأكـابر التـابعين بعـد أكثـر مـن مائـة سـنة مـن
موت النبي أنه مخلوق ،خلقه في غيره..
وشــاركهم فــي هــذه البدعــة كثيــر مــن اليهــود والنصــارى ،وظهــرت هــذه المقالــة بعــد
المائــة الثانيــة ،وانتصــر لهــا قــوم مــن ال ـوالة وغيــرهم ،ثــم أطفأهــا هللا بمــن أقامــه هللا مــن
الس َّـنة الـذين بينـوا فسـادها ،وبينـوا مـا اتفـق عليـه السـلف ..مـن أن كــالم
أئمـة اإلسـالم و ُّ
هللا ُمَن َّـزٌل منــه غيـر مخلــوق ،بـل منــه بـدأ ..لــم َيبتَـدل مــن شـيء مــن المخلوقـات ،ومــع
إلها وال ربًّا!..
هذا فلم يقل أحد من المسلمين :إن كالم هللا يكون ً
وكذلك حياته ،لم يقل أحد مـنهم إن حياتـه تكـون إلهـا وال ربـا ،وال أنـه مس ٍ
ـاو للـرب
تعالى في الجوهر.)!..
أخير:
و ًا
ـاء فــي ذات هللا،
أساســا فــي التعريــف بــاهلل؛ ألنــه ادعـ ٌ
لقــد كــان نفــي الولــد عــن هللا ً
وهو األمر الذي يختلف عن كل معاني الشرك به سبحانه.
إذ إن الشرك باهلل بكل معانيـه :هـو جعـل النـد هلل ،وهـذا معنـاه رفـع مقـام المخلـوق
إلى مقام الخالق ،أما ادعاء الولد هلل فهو النزول بمقام الخالق إلى مقام المخلوق!..
ومن هنا جاء نفي الولد عن هللا قبل نفـي الشـريك ،فقـال سـبحانه{ :وُق ِّـل اْلحمـد ِّهللِّ
َُْ
َ
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ِّ
ِّ
َّ
ِّ
ِّ
ُّ
ِّ
َّالـذي َل ْم َيَّت ِخ ْذ َوَل ًدا و َََلمم َي ُكمن َّل ُ
مه َش ِمريك فـي اْل ُمْلـك َوَل ْـم َي ُكـن ل ُـه َولِّـي م َـن الـذ َّل َوَكب ْـرهُ
تَ ْكِّب ًيرا} [اإلسراء.]111 :
ِّ
ات و ْاأل َْر ِّ
مه
وقال عز وجلَّ { :ال ِّذي َل ُه ُمْل ُك َّ
ض و َََل ْم َيَّت ِخ ْذ َوَل ًدا و َََل ْم َي ُكمن َّل ُ
الس َم َاو َ
ِّ
ٍ
ِّ
ِّ
ير * واتَّ َخ ـ ُذوا ِّمــن ُد ِّ
ونـ ِّـه آلِّ َه ـ ًة َّال َي ْخُلُقــو َن
َشم ِمريك فــي اْل ُمْلــك َو َخَلـ َ
ـق ُكـ َّـل َشـ ْـيء َفَقـ َّـد َرهُ تَْقــد ًا َ
َش ــيًئا وه ــم ي ْخَلُق ــو َن وَال يملِّ ُك ــو َن ِّأل ُ ِّ
ِّ
ـاة َوَال
ض ـ ًّا
ـر َوَال َنْف ًع ــا َوَال َي ْمل ُك ــو َن َم ْوتً ــا َوَال َحَي ـ ً
َنفس ـ ِّـه ْم َ
ْ َُْ ُ
َ َْ

ور} [الفرقان.]2-3 :
ُن ُش ًا

أيضا جاء الصليب قبل مجيء األوثان التي سيتبعها أصحابها إلى النار..
ولذلك ً
عن أبي سعيد الخدري قال :قلنـا :يـا رسـول هللا ،هـل نـرى ربنـا يـوم القيامـة؟ قـال:
صمحوا؟)) قلنـا :ال ،قـال(( :فمإنكم
((هل تضارون في ر ية الشمس والقمر إذا كانمت
ً
ال تضارون في ر ية رعكم يومئذ إال كمما تضمارون فمي ر يتهمما)) ثـم قـال(( :ينمادي
مناد :ليذهك كل قوم إلى ما كانوا يعبمدون ،فيمذهك أصمحاب الصمليك ممع صمليبهم،
وأصحاب األوثان مع أوثانهم ،وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم.)175())..
ولكـي نــدرك األبعـاد الكاملــة لقضـية «نفــي الولـد عــن هللا» فـي التصــور اإلســالمي
يجـب علينــا أن نعــود إلـى مــنهج التصــنيف

()176

عنـد اإلمــام البخــاري ،حيـث نجــده قــد

تناولها في عدة كتب من الجامع الصحيح:
كتاب التفسير ،وكتاب التوحيد ،وكتاب األدب ،وكتاب بدء الخلق..
وورود القضية في «باب التفسير» أمر متوقع بالنظر لكونها قضية قرآنية..
وكــذلك فــي «بــاب التوحيــد» ،كونهــا قضــية «عقيــدة» تعــالج صــلب معنــى التوحيــد
175
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176
سا عاما
إن تصنيف البخاري يعطي للقضايا اإلسالمية أبعادها الكاملة ،حتى أصبح منهجه في التصنيف أسا ً
لمنهج الفكر اإلسالمي بكل قضاياه ،راجع كتاب« :علم الحديث ..منظور إعجازي».
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ونفي الشرك..
أما ورودها في «كتاب األدب» وفي «كتاب بدء الخلـق» فهـو الـذي يمثـل إضـافة
منهجية في مناقشتها ،ففي «كتاب بدء الخلق» أورد البخاري هذا الحديث :قال رسول
هللا صــلى هللا عليــه وســلم(( :قمممال هللا تعمممالى :يشمممتمني ابمممن آدم ومممما ينبغمممي لمممه أن
يشتمني ،ويكذبني وما ينبغي له ،أما شتمه فقوله :إن لي ولد ،وأمما تكذيبمه فقولمه:
ليس يعيدني كما بدأني))(.)177
إن جمع الحديث القدسي بين «ادعاء الولد هلل» وبين التكـذيب بإعـادة الخلـق بعـد
بدايته يدل على أن األمرين يرتبطان معا بعالقة جوهرية ،أثبتها اإلمـام البخـاري بـذكر
الحديث في «كتاب بدء الخلق» ..ألن الخلق هو العالقة..
وأخطــر مــا يفســد االعتقــاد بــأن «هللا هــو الخــالق» ..هــو االدعــاء الباطــل بــأن هلل
ولد ،أو أن هللا ال يعيد الخلق كما بدأه.
وعندما يزعم النصارى أن الـوالدة ليسـت بترتيـب زمنـي ،ويفسـرون ذلـك بـأن االبـن
كــان م ــع األب من ــذ األزل ،وأن األب ل ــم يس ــبق االب ــن؛ ت ــأتي أحادي ــث «ب ــدء الخل ــق»
لتنسف هذه االفتراءات ..ومنها حديث(( :كان هللا ولم يكن شيء غيره)) وفي روايـة:
((ولم يكن شيء معه)).
أساسا ثابتًا لفهم حقيقة نفي الولد
وفي نفس الوقت فإن قضية «بدء الخلق» تمثل ً
عــن هللا ،ولــذلك قــال اإلمــام ابــن حجــر( :الشــتم هــو الوصــف بمــا يقتضــي الــنقص ،وال
شـك أن دعـوى الولـد هلل تسـتلزم اإلمكـان المســتدعي للحـدوث ،وذلـك غايـة الـنقص فــي
حق الباري سبحانه وتعالى).
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وكذلك جاء ذكر نفس الحديث القدسي السابق في «كتاب األدب» ليفسر خطـورة
مؤدب ـا م ــع هللا ،ومعن ــى ه ــذا األدب :ه ــو أن
االدعــاء عل ــى حقيق ــة أن يك ــون اإلنس ــان ً
يكون كالم اإلنسان عن ربه بأسلوب يليق بمقامه سبحانه وتعالى.
ويظه ــر ذل ــك األدب فـ ـي التعبي ــر ب ــأرقى أس ــلوب ع ــن أفع ــال هللا الت ــي نثبته ــا ل ــه
ســبحانه ،وتكــون مكروهــة لنــا مــن جانــب ،ومرضــية مــن جوانــب أخــرى ..مثــل قــول هللا
ض ُت َف ُه َو َي ْش ِّف ِّ
ين} [الشعراء..]80 :
على لسان إبراهيمَ { :وِّإ َذا َم ِّر ْ
فكــون المــرض والشــفاء مــن عنــد هللا ..هــذا اعتقــاد ،ولكــن ال يليــق أن نقــول( :إذا
أمرضني هللا) فهذا أسلوب ال يليق..
وكذلك قول الخضر عن السفينةَ{ :فأَردت أ ِّ
ُّك} في الجدار.
َْ ُ ْ
َن أَع َيب َها} ،وقولهَ{ :فأ ََرَاد َرب َ
فــاألمرين إرادة هللا ..ولكــن ال يليــق أن يقــول{ :أراد ربــك أن يعيبهــا} ،فــاألدب مــع
هللا ..هو المقتضى الشرعي للعقيدة الصحيحة..
وأق ــل ق ــدر م ــن اإلحس ــاس ب ــاألدب نح ــو هللا س ــبحانه وتع ــالى ..ج ــدير بـ ـأن يمن ــع
اإلنسان من أن َيَّدعي هلل الولد..
ـودا المتنــع أصــحاب عقيــدة الصــليب عــن
ولــو كــان هــذا اإلحســاس نحــو هللا موجـ ً
كثيــر مــن افتـراءاتهم عــن هللا ،مثــل تخــيلهم أن عيســى ..وهــو عنــدهم هللا ،وهــو عنــدهم
االبن ،وهما عندهم ال ينفصالن لحظة ،ومع ذلك كان يأكل ويشرب ..ويفعـل مـا يلـزم
األكل والشرب مثل التبرز والتبول!..

هذا اإلحساس كان من الممكن أن يمنع هذا االعتقاد الفاسد..
لكن األسلوب الذي يطـرح النصـارى عقيـدتهم عـن هللا بـه ..لـيس فيـه ذرة مـن هـذا
األدب ،فتج ــد زع ــيمهم ب ــولس يق ــول( :إن جهال ــة هللا أحك ــم م ــن الن ــاس ..وض ــعف هللا
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أقوى من الناس) ونعوذ باهلل من سوء األدب..
اجـه النصــارى بهـذا الكــالم القبـيح فـإنهم يعتــذرون بأنـه يقصــد ب ـ «جهالــة
وحينمـا ُيو َ

تعبير حقيقيًّا عن اعتقاده في هللا ،ويبقى التسا ل -
هللا» ما يظنه البشر كذلك ،وليس ًا
حتى ولو كان الكالم مجازًيا– لماذا نقول «جهالة هللا» و«ضعف هللا»..؟!

بينمــا نجــد الــنص القرآنــي المحكــم فــي مواجهــة الظــن البشــري القاصــر{ :وَقاَلـ ِّ
ـت
َ

طتَ ِّ ِّ
ود َي ُـد للاِّ م ْغلُوَلـةٌُ ..غَّل ْـت أَْي ِّـد ِّ
ف
يه ْم َولُ ِّعُنـوْا ِّب َمـا َقـالُوْاَ ..ب ْـل َي َـداهُ َمْب ُسـو َ
اْلَي ُه ُ
ـق َكْيـ َ
ان ُينف ُ
َ
َي َشــاء} [المائــدة ،]64 :فمهمــا كــان المقصــود ..ال يجــوز أن ينســاق الــوحي وراء ألفــاظ
البشر.

الباب الثالث

تمهيد

تحليل التحريف
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يقول اإلمام ابن تيمية رحمه هللا( :مما ينبغي أن ُيعلم أن سبب ضالل النصارى

العبَّاد وغيرهم -ثالثة أشياء:
وأمثالهم من الغالية -كغالية ُ

أحدها :ألفاظ متشابهة مجملة مشكلة ،منقولة عن األنبياء ،وعدلوا عن األلفاظ
ظا لهم فيه شبهة تمسكوا به
الصريحة المحكمة ،وتمسكوا بها ،وهم كلما سمعوا لف ً
وحملوه على مذهبهم وإن لم يكن دليال على ذلك ،واأللفاظ الصريحة المخالفة لذلك
إما أن يفوضوها وإما أن يتأولوها ،كما يصنع أهل الضالل؛ يتبعون المتشابه من
المحكم الصريح من القسمين.
األدلة العقلية والسمعية ،ويعدلون عن
َ
ضل به كثير
والثاني :خواري ظنوها آيات ،وهي من أحوال الشياطين ،وهذا مما َّ
من ُّ
الضالل المشركين وغيرهم ،مثل دخول الشياطين في األصنام وتكليمها للناس،
ومثل إخبار الشياطين للكهان بأمور غائبة ،وال بد لهم مع ذلك من كذب.
والثالث :أخبار منقولة إليهم ظنوها صد ًقا ،وهي كذب ،وإال فليس مع النصارى
وال غيرهم من أهل الضالل على باطلهم ال معقول صريح ،وال منقول صحيح ،وال آية
من آيات األنبياء..
بل إن تكلموا بمعقول ..تكلموا بألفاظ متشابهة مجملة ،فإذا استفسروا عن معاني
تلك الكلمات وفرق بين حقها وباطلها ..تبين ما فيها من التلبيس واالشتباه..
وهن تكلموا بمنقول ..فإما أن يكون
صحيحا ،لكن ال يدل على باطلهم ..وإما أن
ً
يكون غير صحيح ثابت؛ بل مكذوب..
وكذلك ما يذكرونه من خواري العادات :إما أن يكون
صحيحا ،قد ظهر على يد
ً

نبي؛ كمعجزات المسيح ومن قبله كإلياس واليسع وغيرهما من األنبياء ،وكمعجزات
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موسى فهذه حق ..وإما أن تكون قد ظهرت على يد بعض الصالحين كالحواريين،
وذلك ال يستلزم أن يكونوا معصومين كاألنبياء.
فإن األنبياء معصومون فيما يبلغونه ،ال يتصور أن يقولوا على هللا إال الحق ،وال
عمدا وال خطأً ..وأما الصالحون فقد يغلط أحدهم
يستقر في كالمهم باطل ،ال ً

صالحا ،وال
رجال
ويخطئ مع ظهور الخوارق على يديه ،وذلك ال يخرجه عن كونه ً
ً
يوجب أن يكون معصوما إذا كان هو لم َّيد ِّع العصمة ،ولم ِّ
يأت باآليات دالة على
ً
كاذبا ،ال بد أن يظهر كذبه وتقترن به
ذلك ،ولو َّادعى العصمة وليس بنبي؛ لكان ً

الشياطين فتضله ،ويدخل في قوله تعالى{ :هل أنبئكم على من تنزل الشياطين*
تنزل على كل أفاك أثيم} [الشعراء.)]222-221 :
بهذا ال تحليل المحكم نبدأ هذا الفصل ،في محاولة منهجية لتحليل مظاهر

وظواهر هذه الديانة المحرفة.
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الفصل األول
تفسير التحريف يبدأ من إبليس

تحريف الدين له في كل زمان تفسير واحد ..يبدأ من إبليس!..

معوجا إلى جهنم..
مسار
ًا
فهو الذي يرسم بخطوط الباطل وزوايا التحريف
ًّ
والنصرانية المحرفة هي النموذج والشاهد والمثال!..

فعندما عصى إبليس ربه سبحانه وتعالى كان ذلك بسبب االستكبار ،واالستكبار

ليس له حدود ..لذلك حاول إبليس باستكباره أن يبلُغ عند الناس مقام األلوهية ذاته.

ولكن إبليس يعلم أنه ال يستطيع فعل شيء أمام المقام اإللهي حقيق ًة()178؛ لذلك

حاول النزول بهذا المقام في عقيدة البشر..

فكانت بدعة ادعاء الولد وعقيدة التثليث التي صنعها؛ لتكون مضمونا أساسيًّا

لكل الوثنيات ،ولتكون أمة النصارى أخطر مثال على ذلك.

كما قال ابن القيم( :ومن المعلوم أن هذه األمة ارتكبت محذورين عظيمين ال

يرضى بهما ذو عقل وال معرفة..

إلها آخر
أحدهما :الغلو في المخلوق ،حتى جعلوه شر ً
يكا للخالق ،وجزًءا منه و ً
ِّ
عبدا له.
معه ،وأَنفوا أن يكون ً
ُّ
ص الخالق وسبه ورميه بالعظائم ،حيث زعموا أنه -تعالى هللا عن
والثاني :تََنق ُ

كبير -نزل من عليائه ليدخل في فرج امرأة ،وليتخبط بين البول والدم وقد
علوا ًا
قولهم ًّ
صغير يمص
ًا
رضيعا
علته أطباق المشيمة والرحم والبطن ،ثم خرج من حيث دخل
ً
وح ِّم َل
الثدي ،وُل َّ
ف في القمط ،وأودع السرير ،يبكي ويجوع ويعطش ،ويبول ويتغوطُ ،
على األيدي والعواتق!!!..
ثم صار إلى أن لطمت اليهود خديه ،وربطوا يديه ،وبصقوا في وجهه وصفعوا

إكليال من الشوك ،وسمروا يديه ورجليه،
جهر بين لصين ،وألبسوه
قفاه ،وصلبوه ًا
ً
وجرعوه أعظم اآلالم!!!..
( )178حتى أنه وهو يعصي ويستكبر ،يقسم على معاداة هللا ..بعزة هللا ذاته سبحانه وتعالى!..
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وهذا وهو اإلله الحق الذي بيده أتقنت العوالم ،وهو المعبود المسجود له!..
ولعمر هللا ،إن هذه مسبَّة هلل ما سبه بها أحد من البشر ،ال قبلهم وال بعدهم ،كما

قال تعالى{ :تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق األرض وتخر الجبال هدا} [مريم:

.)]90

وكانت البداية هي خلق آدم ..التي بدأ ِّ
الكْبر معها حتى قبل األمر بالسجود له،
ِ
تركه ما
الجنة..
هللا آدم ِفي
ُ
كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :لما صور ُ
ِ
ِ
آه أجو عر أنهُ
كه ،فجعل إبليس ُيط ُ
يتر ُ
يف ِبه ،ينظُُر ما ُهو ،فلما ر ُ
هللا أن ُ
شاء ُ
يتمالك))(.)179
ُخلِق خلًقا ال
ُ
وبدأ العداء..

وجاء عيسى آي ًة من آيات هللا في الخلق مثل آدم{ :إن مثل عيسى عند هللا
كمثل آدم} [آل عمران ]59 :فتولد العداء عند إبليس لعيسى ..كما كان آلدم.

تبعا لقاعدة عامة في
وجاء تركيز إبليس على عيسى باعتباره آية من آيات هللاً ،
أساسا في تحقيق هداية
أفعال إبليس ،وهي التركيز على كل آيات هللا باعتبارها
ً

العباد ،ليجعلها سبب ضالل.

وأوضح األدلة على ذلك :هو التركيز على آيات الشمس والقمر والنجوم كميات

سببا تحدث به الضاللة ،حتى عبدت هذه اآليات كلها من
تتحقق بها الهداية ،لتكون ً
دون هللا..
ولكن األمر ال يقف عند هذا الحد..

تمام لتنوع الخلق ،كما
ألن عيسى مع كونه آية من آيات الخلق ..فإنه ً
أيضا إ ٌ
كان آدم بدايته ..حسب قاعدة القسمة الرباعية(.)180

ووفًقا لطبيعة الفعل الشيطاني ..كان التركيز على عيسى من جهة إبليس ،إذ إن

أهم صفات التركيز في أفعال الشيطان صفة االهتمام بالبداية والنهاية ،وذلك ألنه في

بداية أي أمر ..تحديد التجاهه وطبيعته ،وإفساد الشيطان لألمور من بدايتها يفسد
179
) مسلم (.)2611
(
180
( ) يراجع الباب األول :التصور السلفي.
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استمرارها وغايتها ،قال أحد السلف( :من صحت بدايته ..صحت نهايته ،ومن فسدت
بدايته ..فربما هلك).

ومما يؤكد هذه الحقيقة ..محاولة الشيطان إفساد حياة اإلنسان من خالل أي

نقطة بداية ،فكان االهتمام ببداية كل يوم بدليل قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

((وال تحينوا بصالتكم طلو الشمس وال غروعها؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان-أو
الشيطان))(.)181

وألجل أن التأثير الشيطاني بالبداية يمتد إلى النهاية فإن النبي صلى هللا عليه

وسلم أوصانا إذا نسينا التسمية في أول الطعام أن نقول(( :باسم هللا في أوله

وآخره))(.)182

وبذلك كانت عالقة إبليس بالبداية والنهاية ..حقيقة ثابتة ..في كل األمور ،وبكل

المستويات.

وكان دليل عالقة إبليس بالبداية والنهاية في مجال الواقع البشري هو تركيز

إبليس على مستوى عمر اإلنسان..

مثل التركيز على اإلنسان في بدايته ..بنخس اإلنسان عند الوالدة..

والتركيز على حضور اإلنسان عند موته ..ليموت يهوديًّا أو نصرانيًّا..

ومن هنا كان التركيز على نوع اإلنسان ..مثل تركيز إبليس على آدم وعيسى

ابن مريم باعتبارهما بداية التنوع البشري ونهايته.

وقد تحقق في عيسى نهاية النوع ونهاية الزمان؛ ألنه جاء دليال على الساعة{ :وإنه

لعلم للساعة فال تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم* وال يصدنكم الشيطان إنه

لكم عدو مبين} [الزخرف ]62 ،61 :ولعلنا نالح االرتباط بين اإلخبار بأن عيسي
علم للساعة وبين التحذير من الشيطان وعداوته.

ِّ
وذ ْك ُر الصراط -باعتباره طريق وصول الخلق إلى هللا من بدايته إلى نهايته-
دليل على المعنى المقصود ،ومن هنا كان تركيز إبليس على البداية والنهاية له

(

181

) البخاري (.)3099

(

182

) سنن الترمذي (.)1858
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مستوى آخر ،وهو التركيز على نقض هذا الصراط المستقيم{ :قال فأنظرني إلى يوم

يبعثون* قال إنك من المنظرين* قال فبما أغويتني ألقعدن لهم صراطك المستقيم*
ثم آلتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم وال تجد أكثرهم

شاكرين} [األعراف.]17-14 :

أمر ضروريًّا ،وكان صراط
ولذلك كانت اإلحاطة ببقاء إبليس إلى «يوم يبعثون» ًا
هللا الممتد من الدنيا إلى اآلخرة إلى الجنة هو أساس هذه اإلحاطة.
ومن هنا اقترن إنظار هللا إلبليس إلى يوم البعث بذكر صراط هللا المستقيم{ :قال

رب فأنظرني إلى يوم يبعثون* قال فإنك من المنظرين* إلى يوم الوقت المعلوم*

قال رب بما أغويتني ألزينن لهم في األرض وألغوينهم أجمعين* إال عبادك منهم
المخلصين* قال هذا صراط علي مستقيم* إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إال

من اتبعك من الغاوين* وإن جهنم لموعدهم أجمعين* لها سبعة أبواب لكل باب منهم

جزء مقسوم} [.]44-36

أما سورة «ص» فإنها تبين اإلحاطة بإبليس من خالل عدة حقائق:
 أن اإلنظار إلى الوقت المعلوم أمر مقدر من عند هللا.. -وأن قسم إبليس نفسه كان بعزة هللا..

 -وأن إبليس هو الذي استثنى بنفسه عباد هللا المخلصين من احتمال الغواية..

{قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون* قال فإنك من المنظرين* إلى يوم الوقت

المعلوم* قال فبعزتك ألغوينهم أجمعين* إال عبادك منهم المخلصين} [ص-79 :
.]88

النصرانية وهبليس

ولقد كان تركيز إبليس على قضية عيسى ابن مريم أخطر فعل شيطاني في

الواقع البشري على اإلطالق ،وكانت شواهد هذا الفعل الشيطاني هي:
 أن النصرانية هي بدعة إبليس المباشرة. -وأنها أكبر تحقيق لمعنى األبلسة.

 وأنها أقصى ُبعد زمني إلضالل إبليس للبشر.~~225

بدعة إبليس المباشرة
وفي النصوص الشرعية تكون نسبة أي فعل الي ابليس مباشرة لها داللة الخطر

الشديد مثل قول رسول هللا صلي هللا عليه وسلم(( :النظرة سهم من سهام إبليس،

يصيك بها قلك المؤمن)).

ولع لنا نالح أن هذه السهام تصيب ،وأن إصابتها قاتلة؛ ألنها تصيب القلوب

وأنها بتوجيه القائد نفسه ،إذ إن الرسول  أضاف السهام إلى إبليس نفسه فقال:

((من سهام إبليس)).

وفي قول هللا عز وجل{ :وأنه كان يقول سفيهنا على هللا شططا} [الجن ]4 :يقول

مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي( :سفيه الجن :هو إبليس).

ومعنى اآلية :أن بدعة ادعاء الولد منسوبة إلى إبليس مباشرة ،وألجل تأثير

إبليس في واقع الجن كان هو السبب المباشر في انتشارها بين الجن؛ ولهذا نسب
الجن المؤمن «بدعة الولد» له مباشرة.

وبنفس األثر الذي كان من إبليس في الجن كان أثره في اإلنس ..بصورة دقيقة

تناسبا بين الجن واإلنس في التأثر بهذه البدعة ،حتى إن المفسرين ينسبون
جعلت
ً
هذا القول إلى جن «نصيبين» ،وهي المدينة التي بدأ من بين أهلها من البشر

انتشار هذه البدعة الكافرة!..

()183

تحقيق معنى األبلسة

«األبلسة» هي اليأس من الخير ،وهو تفسير معنى كلمة «مبلسون» في القرآن

الكريم ،حيث جاء عن ابن عباس ومجاهد وقتادة في مجموع قولهم :أن اإلبالس هو

إياس من الخير.

ومن متابعة الكلمة في مواضعها القرآنية يتبين ارتباط معناها ببدعة ادعاء

( )183من المثير أن نعرف أن بولس عندما كان يجهز لبدعة بنوة المسيح هلل ونقض تعاليم التوراة مكث في
منطقة نصيبين ست سنوات كاملة يدرس ويخطط ،يراجع كتاب العميد جمال الشرقاوي «بولس صانع

األسطورة.»!..
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الولد..

ففي سورة المؤمنون يبين هللا حال إبالس أهل النار في العذاب ،ولكن أهل النار

المعذبون اآليسون من رحمة هللا كانوا هم المعرضين عن آيات هللا الدالة على
وحدانيته ،بمعنى نفي الولد عن هللا{ :حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم

فيه مبلسون* وهو الذي أنشأ لكم السمع واألبصار واألفئدة قليال ما تشكرون* وهو
الذي ذرأكم في األرض وإليه تحشرون* وهو الذي يحيي ويميت وله اختالف الليل

والنهار أفال تعقلون* بل قالوا مثل ما قال األولون* قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما

أئنا لمبعوثون* لقد وعدنا نحن وآبا نا هذا من قبل إن هذا إال أساطير األولين* قل

لمن األرض ومن فيها إن كنتم تعلمون* سيقولون هلل قل أفال تذكرون* قل من رب

السماوات السبع ورب العرش العظيم* سيقولون هلل قل أفال تتقون* قل من بيده

ملكوت كل شيء وهو يجير وال يجار عليه إن كنتم تعلمون* سيقولون هلل قل فأنى

تسحرون* بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون* ما اتخذ هللا من ولد وما كان معه من
إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعال بعضهم على بعض سبحان هللا عما يصفون }
[المؤمنون.]91-77 :

ومن السياق القرآني يتبين أن اآليات الدالة على وحدانية هللا ونفي الولد والشريك

عنه سبحانه وتعالى جامعة للوجود كله وبكل ما فيه ،وأن إعراض الكافرين عن هذه

اآليات هو أكبر إع راض عن الحق؛ ألن حجم اإلعراض يقاس على حجم اآليات

المعروضة إلثباته ،ومن هنا كان قول هللا{ :بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون} ،فكانت

تجانسا مع عمل إبليس فيهم..
عقوبتهم اإلبالس واليأس من رحمة هللا..
ً
أما في سورة الزخرف فإن اآليات المعروضة -والتي كان اإلبالس عقوبة على
اإلعراض عنها -تمثلت في عيسى نفسه{ :ولما ضرب ابن مريم مثال إذا قومك منه

يصدون* وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إال جدال بل هم قوم خصمون* إن

هو إال عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثال لبني إسرائيل* ولو نشاء لجعلنا منكم مالئكة

في األرض يخلفون* وإنه لعلم للساعة فال تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم* وال

يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين* ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم
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بالحكمة وألبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا هللا وأطيعون* إن هللا هو ربي
وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم* فاختلف األحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من

عذاب يوم أليم* هل ينظرون إال الساعة أن تأتيهم بغتة وهم ال يشعرون* األخالء

يومئذ بعضهم لبعض عدو إال المتقين* يا عباد ال خوف عليكم اليوم وال أنتم

تحزنون* الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين* ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون*

يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه األنفس وتلذ األعين وأنتم

فيها خالدون* وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون* لكم فيها فاكهة كثيرة منها

تأكلون* إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون* ال يفتر عنهم وهم فيه مبلسون}
[الزخرف.]75-57 :

إن اإليمان بعبودية عيسى هو المعنى األساسي لإلسالم؛ ألن قضية عيسى

تقتضي التسليم هلل رب العالمين ،ومن هنا كان وصف المؤمنين بما أخبر هللا فيها

بأنهم «مسلمين».

اء
ولعلنا نالح من السياق القرآني تفصيل النعيم الذي أعده هللا للمؤمنين جز ً
سببا في بدعة الولد.
على صبرهم على شهوات الدنيا ،والتي كانت ً
أيضا كان وصف الكافرين بما أخبر هللا في عيسى ابن مريم بأنهم
ومن هنا ً

«مجرمين»؛ ألنهم كفروا رغم كل اآليات الدالة على عبودية عيسى ابن مريم.
أقصى بعد زمني إلضالل إبليس للبشر

فمنذ موقف المعصية األولى{ :قال فأنظرني إلى يوم يبعثون* قال إنك من

المنظرين} ومعنى اآلية :بقاء أثر إبليس إلى قيام الساعة ،ومع إنظار إبليس ..كان

بقاء النصرانية المحرفة إلى يوم ينظرون..

المحرفة هي عمل إبليس الباقي إلى قيام الساعة ،حيث سيكون أهل
فالنصرانية
َّ

الصليب مناوئين لإلسالم حتى قيام الساعة؛ لتكون الملحمة التي سيهزم فيها الروم -

آخر وجود للنصارى -يتبعه كسر عيسى للصليب الذي ستكون بعده األمنة وقيام
الساعة.

وقد كانت خطة إبليس هي{ :قال فبما أغويتني ألقعدن لهم صراطك المستقيم*
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ثم آلتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم وال تجد أكثرهم
شاكرين}.

قال ابن عباس{ :ثم آلتينهم من بين أيديهم} :أشككهم في آخرتهم( ..حيث ال

يؤمن النصارى بالبعث) {ومن خلفهم} :أرغبهم في دنياهم( ..حيث كانت الدنيا
العامل األساسي في ضاللهم كما سيتبين في عوامل التحريف)

()184

{وعن أيمانهم}:

أشِّبه عليهم أمر دينهم( ..وهو األمر الذي ينطبق أول ما ينطبق على ضالل
َ
النصارى في دينهم) {وعن شمائلهم} :أ ِّ
ُشهي لهم المعاصي{..وال تجد أكثرهم
شاكرين}ُ :م َو ِّحدين.
وقول إبليس هذا إنما كان عن ٍ
ظن منه وتوهُّم؛ لكنه نجح في تحقيقه في الواقع،

كما قال تعالى{ :ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إال فريقا من المؤمنين* وما
كان له عليهم من سلطان إال لنعلم من يؤمن باآلخرة ممن هو منها في شك وربك
على كل شيء حفي } [سبأ]21 ،20 :

ولهذا ورد في الحديث االستعاذة من تسلط الشيطان على اإلنسان من جهاته

كلها ،كما كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يدعو(( :اللهم إني أسألك العفو

والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي ،اللهم استر عوراتي ،وآمن روعاتي،

واحفظني من بين يدي ،ومن خلفي ،وعن يميني ،وعن شمالي ،ومن فوقي ،وأعوذ

بك اللهم أن أغتال من تحتي))(.)185

إبليس والصليك

تفسير العالقة بين إبليس والصليب ..ال يكون إال بفهم معنى الصليب..

الصليب وثن ..هذا ما قاله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم..
عن َع ِّدي بن حاتم ،قال :أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وفي عنقي
صليب من ذهب ،فقال(( :يا عدي ..اطرح هذا الوثن من عنقك )).قال :فطرحته،
وانتهيت إليه وهو يق أر في سورة براءة ،فق أر هذه اآلية{ :اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا

( )184في فصل الحق ضمن هذا الباب.
185
) مسند أحمد (.)4785
(
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من دون هللا} [التوبة ]31 :قال :قلت :يا رسول هللا ،إنا لسنا نعبدهم! فقال(( :أليس

ُي ِّ
حرُمون ما أحل هللا؛ فتحرمونه ،ويحلون ما حرم هللا؛ فتحلونه؟ )).قال :قلت :بلى.
قال(( :فتلك عبادتهم))(.)186
ومعنى الصليب –كشكل -يفسره قول هللا عز وجل{ :قال فبما أغويتني ألقعدن

لهم صراطك المستقيم} [األعراف ]16 :وهذا المعنى يكمن في العالقة بين الصليب

والصراط..

ونبدأ بهذا الحديث..

عن عبد هللا ،قال( :خط لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوما ًّ
خطا ،فقال:
ً
طا ،فقال(( :هذه
((هذا سبيل هللا)) ثم خط عن يمين ذلك الخط وعن شماله خطو ً

ُسبل ،على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها)) ثم ق أر هذه اآلية{ :وأن هذا صراطي
مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله}([ )187األنعام.]153 :
فإذا كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد رسم ًّ
خطا ليعبر عن معنى صراط

هللا المستقيم في تفسير هذه اآلية ..فإن التعبير عن قول هللا عز وجل{ :قال فبما
أغويتني ألقعدن لهم صراطك المستقيم} [األعراف ]16 :سيكون رسم ٍ
خط مستقيمٍ

يمثل صراط هللا المستقيم ،وخط يقطعه ليمثل كلمة {ألقعدن} أي :ألقطعن ..ليكون
الشكل النهائيًّ :
خطا يقطع خط وهو الصليب !..الذي يمثل الصورة الرمزية لقعود

إبليس للناس على صراط هللا سبحانه وتعالى.

ولكن قطع إبليس لصراط هللا المستقيم ليس له أثر على حقيقته عند هللا ،ولكن

أمر متعلق بالبشر الذين أضلهم إبليس؛ ولذلك أثبت القرآن حقيقة الصراط بعد
القطع ٌ
َق َسم إبليس بإضالل البشر؛ لتكون حقيقة الصراط بعد قسم إبليس هي عجزه عن
إضالل عباد هللا ا لمخلصين ،وإدخال الضالين من البشر إلى الجحيم{ :وإذ قال ربك

للمالئكة إني خالق بش ار من صلصال من حمأ مسنون* فإذا سويته ونفخت فيه من
روحي فقعوا له ساجدين* فسجد المالئكة كلهم أجمعون* إال إبليس أبى أن يكون مع

186
) سنن الترمذي (.)3095
(
187
) مسند أحمد (.)4142
(
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الساجدين* قال يا إبليس ما لك أال تكون مع الساجدين* قال لم أكن ألسجد لبشر

خلقته من صلصال من حمإ مسنون* قال فاخرج منها فإنك رجيم* وإن عليك اللعنة

إلى يوم الدين* قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون* قال فإنك من المنظرين* إلى يوم

الوقت المعلوم* قال رب بما أغويتني ألزينن لهم في األرض وألغوينهم أجمعين* إال

عبادك منهم الم خلصين* قال هذا صراط علي مستقيم* إن عبادي ليس لك عليهم
سلطان إال من اتبعك من الغاوين* وإن جهنم لموعدهم أجمعين* لها سبعة أبواب

لكل باب منهم جزء مقسوم} [الحجر.]44-28 :

رمز جوهريًّا لمن اتبع إبليس من الغاوين في جميع الوثنيات،
فيصبح الصليب ًا
انتهاء بالنصرانية
ابتداء بالفرعونية التي كان ُيعبَّر فيها عن الصليب بمفتاح الحياة ..و ً
ً
المحرفة التي تَعتبر هذا الرمز الفرعوني إرهاصة تاريخية للصليب الذي يعبدونه،
َّ
حتى أطلقوا على صليبهم نفس اسم الصليب الفرعوني« ..مفتاح الحياة».

ومن الغريب ًّ
دليال على الجذور
حقا أن يعتبر النصارى أن هذا الشكل الفرعوني ً
التاريخية للصليب (!!) دون أي حساسية من الوثنية الفرعونية الواضحة التي يكون

اإلله فيها هو (الجعران يلعب بروثه!) ويلبس الناس فيها على وجوههم أقنعة القطط

والكالب!!..

وضوحا ،وذلك
ولكن إبليس لم يتوقف بالصليب عند هذا الحد الرمزي ،بل زاده
ً
صلب عليه المسيح -حسب
عندما قذف في عقول النصارى أن المكان الذي ُ
بدعتهم -هو المكان الذي ُدفن فيه آدم ،ويسمونه (الجلجثة) وهي كلمة آرامية
معناها :الجمجمة «أي :جمجمة آدم» وبذلك يؤكد إبليس على معنى الخط المقطوع،

داء من آدم عليه السالم..
وهو الصراط الذي ترسمه حياة جميع األنبياء ،ابت ً
ومن هنا قال اإلمام السيوطي{ :صراط الذين أنعمت عليهم} :أي طريق األنبياء،

{غير المغضوب عليهم} قال :اليهود{ ،وال الضالين} قال :النصارى.

ووسوسة إبليس إلى النصارى بفكرة «الجلجثة» تؤكد الداللة المطلوبة من البدعة،

ابتداء من آدم
وهي أن الصليب رمز لقطع صراط هللا المستقيم؛ أي :طريق األنبياء
ً
عليه السالم ،ومن هنا أصبح الصليب عند إبليس هو الشكل المقابل لصراط هللا بكل
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صفاته..

فكما ارتبطت عبادة هللا بطلب الهداية إلى الصراط المستقيم كما في الفاتحة

التي تق أر في كل صالة ..ارتبطت عبادة النصارى بالصليب دون التفكير في هذه

قطعا عن المسيح في حياته؛ ألنه لم يكن -بحسب زعمهم -قد
العبادة التي لم ترد ً
صلب بعد!..
ُ
وبتفسير معنى الصليب يأتي اإلحساس الشرعي الواجب تجاه هذا الشكل ،حيث

تقول أم المؤمنين عائشة رضي هللا عنها( :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان ال

شيئا فيه تصليب إال قضبه).
يترك في بيته ً
صليبا أغمض عينيه عنه ،وقال :ال أستطيع
وكان بعض أئمة اإلسالم إذا رأى
ً
أن أمأل عيني ممن سب إلهه ومعبوده بأقبح السب!..

عيسى والصليك

جانبا من
ولكن إثبات أن الصليب هو الشكل التعبيري عن قطع الصراط يمثل ً
القضية ..أما الجان ب الرئيسي فيها فهو إثبات العالقة التناقضية بين شكل الصليب
بمعناه وعيسى ابن مريم ،األمر الذي يتطلب تفسير العالقة بين عيسى ابن مريم

وحقيقة الصراط.

فالصراط هو الطريق المؤدي إلى هللا ..وله معالم يهتدي بها السائرون فيه ،وأهم

هذه المعالم :رسل هللا{ :يس* والقرآن الحكيم* إنك لمن المرسلين* على صراط

مستقيم} [يس.]4-1 :

ومنهم محمد صلى هللا عليه وسلم{ :فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على

صراط مستقيم} [الزخرف.]43 :

ومنهم عيسى ابن مريم ..الذي كان له ارتباط خاص بحقيقة الصراط أثبته القرآن

في عدة مواضع ،منها قوله عز وجل{ :ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه

يمترون* ما كان هلل أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أم ار فإنما يقول له كن
فيكون* وإن هللا ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم} [مريم.]36-34 :

فجمعت اآليات قضية عيسى ابن مريم ،وفي نهايتها جاء القول الفصل{ :هذا
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دليال على أن قضية عيسى عليه الصالة والسالم هي من مضمون
صراط مستقيم}ً ..
الصراط المستقيم.

وكذلك قال هللا عز وجل على لسان عيسي{ :إن هللا ربي وربكم فاعبدوه هذا

صراط مستقيم} [آل عمران{ ،]51 :إن هللا هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط

مستقيم} [الزخرف.]64 :

وكذلك كان االرتباط بين عيسى ابن مريم والصراط من خالل حقيقة اآلخرة:

{وإنه لعلم للساعة فال تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم} [الزخرف.]61 :

وفي هذه اآلية جمع هللا بين محمد صلى هللا عليه وسلم وعيسى عليه السالم

والصراط في آية واحدة{ :وإنه لعلم للساعة فال تمترن بها واتبعون هذا صراط

مستقيم} [الزخرف.]61 :

فكلمة{ :واتبعون} تعود إلى محمد صلى هللا عليه وسلم ..إثباتًا لالرتباط بين
محمد وعيسى عليهما السالم ،ومعنى الصراط ،باعتبار أن اآلخرة هي منتهى

الصراط ..وأن عيسى َعَلم على الساعة ..ودليل على قرب وقوعها.
واعتبار أن الصراط هو صراط الذين أنعم هللا عليهم كما قال هللا{ :صراط الذين

أنعمت عليهم} [الفاتحة ،]7 :وأن الذين أنعم هللا عليهم هم كما قال هللا{ :ومن يطع
هللا والرسول فأولئك مع الذين أنعم هللا عليهم من النبيين والصديقين والشهداء

والصالحين وحسن أولئك رفيقا} [النساء.]69 :

وبهذين االعتبارين جاء تفسير الصراط :عن أبي العالية( :الصراط المستقيم..

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وصاحباه من بعده) قال عاصم :فقلت للحسن :إن أبا

العالية يقول( :الصراط المستقيم ..رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وصاحباه) قال:

صدق ونصح ،وكذلك روى الحاكم عن ابن عباس مثله.
إبليس والكفارة

لتفسير معنى معصية آدم ،ومناقشة قضية الخطيئة والكفارة ،يلزمنا أوًال تحرير
هذه المصطلحات:
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«المعصية» هي مخالفة األمر.
و«الخطيئة» هي مخالفة الصواب.
و«السيئة» هي مخالفة العقل للحكم الشرعي.
و«اإلثم» هو مخالفة الفطرة واإلحساس السليم(( :اإلثم ما حاك في
الصدر))(.)188
 و«الذنب» هو األثر الناشئ عن المعصية.الكْفر -بفتح الكاف -يقول ابن فارس( :الكاف والفاء
 -أما «الكفارة» فهي من َ

الس ْتر والتَّغطية).
يدل على
أصل
والراء
صحيح ُّ
معنى واحد ،وهو َّ
ٌ
ٌ
ً

وقد سميت َّ
الكفارات بذلك ألنها تُ َك ِّفر الذنوب؛ أي :تسترها وتغطي أثرها ،مثل
ُ
ِّ
وكفارة الظهارَّ ،
كفارة األَْيمانَّ ،
َّ
وكفارة القتل الخطأ.
ومعنى الذنب هو المعنى الذي يرتكز عليه موضوع المعصية ،باعتبار أن

تحديدا هو أثر المعصية ،فلكل معصية ألمر هللا في الواقع البشري أثران:
الموضوع
ً
أثر شرعي :وهو العقوبة .وأثر قدري :وهو امتداد آثار الذنب ومقتضاه الطبيعي.
وفي موضوع معصية آدم ينبغي التفريق بين أمرين:
أصال باالستعداد للخير والشر.
األول :خلق آدم ً
الثاني :الخطأ بمعنى الذنب الذي ال تزر فيه وازرة وزر أخرى.
وبالتالي ينبغي التفريق بين قضيتين:
188
) المعجم الكبير (.)197
(
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األولى :الخطيئة األولى ،وهي التي ال تورث بذاتها وإن امتد أثرها.
الثانية :الطبيعة الخاطئة ،وهي الموروثة كطبع ُخلق عليه اإلنسان.
أصال باالستعداد للخير والشر
األمر األول :خلق آدم ً
يقول هللا عز وجل{ :إنا خلقنا اإلنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا
بصيرا* إنا هديناه السبيل إما شاك ار وإما كفورا} [اإلنسان.]3-2 :
فباعتبار الخلق :كانت ازدواجية الطبيعة اإلنسانية ،وبها يحدث االبتالء بالخير
والشر.
وباعتبار الهداية :كان االستعداد للشكر بالفطرة ،وللكفر بالضعف..
الثاني :الخطأ بمعنى الذنك الذي ال تزر فيه وازرة وزر أخرى
القاعدة األساسية للقضية :أنه ال يرث إنسان ذنب إنسان آخر ،وهي المسئولية
الفردية ،ولكن الذنب يمكن أن يتعدى فاعَله بمعنيين:
األول :التعدي بمعنى العقوعة
حيث يتعدى أثر الذنب الفاعل المباشر إلى غيره بمعنى «العقوبة» ،وهذا التعدي
له عدة أحكام أهمها:
سببا في الذنب بصورة مباشرة –وهي
من حيث الموقف من الذنك :أن يكون ً

فعل الذنب -أو غير مباشرة -وهي الرضا عن الذنب -وفي قوله صلى هللا عليه

~~235

دليل على أن أثر الذنب قد يبلغ الراضين عن

وسلم(( :ولكن من رضي وتابع))

()189

الذنب مع فاعله ،وكذلك ترك اإلنكار على فاعل الذنب مع استطاعة اإلنكار ،ابتداء
من مرحلة المنع الفعلي إلى مرحلة اإلنكار القلبي.
من حيث العالقة بالمذنك :وهو أن يمتد ذنب الفاعل إذا كانت له والية ،إذ
يعاقب الوالي في واليته ،والراعي في رعيته ،باعتبار أن العقوبة تكون عليه في واليته
ورعيته.
وتعالج آيات سورة اإلسراء كل العناصر السابقة:
فمن حيث المسئولية الفردية{ :وكل إنسان ألزمناه طمئره في عنقه ونخرج له يوم
القيامة كتابا يلقاه منشورا* اق أر كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا* من اهتدى فإنما
يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وال تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين
حتى نبعث رسوال} [اإلسراء.]15-13 :
ومن حيث المسئولية الجماعية{ :وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا
فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا* وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى
بربك بذنوب عباده خبي ار بصيرا} [اإلسراء.]17-16 :
من حيث طبيعة العقوعة :وكما كان هناك أحكام لتعدي أثر الذنب بمعنى
«العقوبة» ،كان هناك أحكام لتعدي أثر الذنب بمعنى «البالء» ،وتدور حول طبيعة
العقوبة المترتبة على الذنب من حيث خصائصها..
مثل خصيصة العموم :فإذا كانت العقوبة هي الهالك العام وقع الهالك على
( )189رواه مسلم وتمامه(( :ستكون أمراء ،فتعرفون وتنكرون ،فمن عرف برئ ،ومن نكر سلم ،ولكن من رضي
وتابع)) (.)1854
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الجميع ،وكل يبعث على نيته ،كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيما روته ُّأم
المؤمنين عائشة(( :يغزو جيش الكعبة ،فإذا كانوا ببيداء من األر

يخسف بأولهم

وآخرهم)) قلت :يا رسول هللا ،وكيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس
منهم؟ قال(( :يخسف بأولهم وآخرهم ،ثم يبعثون على نياتهم))(.)190
وبذلك يجتمع في الذنب معنى العقوبة ومعنى البالء.
يرض.
«العقوبة» لمن فعل الذنب ولمن رضي عنه ،و«البالء» لمن أنكر ولم َ
قدريا..
بقاء
بقاء ًّ
ًّ
طبيعيا أو ً
ومثل خصيصة البقاء ..سواء كان ً
باقيا للذنب أصابت من يأتي بعد الفاعل األصلي للذنب،
فإذا كانت العقوبة ًا
أثر ً

مثل الصورة الوراثية لألمراض بعد ظهورها بسبب الذنوب ،كما قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم(( :لم تظهر الفاحشة في قوم ق حتى يعلنوا بها إال فشا فيهم
الطاعون واألوجا

التي لم تكن مضت في أسالفهم الذين مضوا))

()191

إذ إن

بعد فاعل الذنب.
األمراض التي تنزل ..تبقى لتصيب من يأتي ُ
وأما البقاء القدري :فمثل المرور على مواقع المعذبين(.)192
ومن صور البقاء القدري :الوالء الكوني الذي يمتد به أثر الذنب ،باعتبار العالقة
امتدادا لعقوبتها
الكونية بين الفاعل األصلي للذنب وامتداده ،مثل األمر بقتل الحيات
ً

على دورها في إغواء آدم(.)193

190
) البخاري (.)2012
(
191
) سنن ابن ماجه (.)4019
(
( )192حديث قوم صالح.
( )193حديث قتل الحيات.
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الثاني :التعدي بمعنى البالء
المباشر إلى غيره بمعنى «البالء» ،فيكون
الفاعل
أثر الذنب
َ
وهو أن يتعدى ُ
َ
أثره على فاعلِّ ِّه عقوب ًة ،وعلى غيره بالء .فتنقطع صلة العقوبة بين الفعل
الفعل ً
ذنبا ،و ُ
ُ

األصلي «الذنب» وأثرها الممتد «البالء».

ومن أمثلته :معاقبة األب بذنبه في ذريته ،فتكون لألب «عقوبة» ،وتكون للذرية
«بالء».
وعهذا التصور ننتقل إلى خطيئة آدم؛ لنفري بين قضيتين:
األولى :خطيئة آدم
وهي التي ال تورث بذاتها وإن امتد أثرها ..فعقوبة معصية آدم هي خروجه من
الجنة ،ثم انقطعت الصلة بين عقوبة خطيئته وبين أبنائه ،فكان خروجه -له وحده-
بمعنى العقوبة ،وألبنائه بمعنى البالء ..باعتبار تناسله على األرض.
وتكون صفة العقوبة قد توقفت بنزول آدم إلى األرض ،وانتهت بهذا النزول كل
آثار المعصية ،فال يبقى معنى لوجوب الكفارة عن خطيئة آدم بالفداء ،بعد وقوع
العقوبة عليه بخروجه من الجنة.
أصال ..قبل وقوع الكفارة بالخروج.
بل إن أمر الخطيئة قد انتهى بتوبة آدم ً
ولقد كان الترتيب الطبيعي لألحداث هو :خطيئة آدم ،ثم استحقاقه للعقوبة ،ثم
تطبيق العقوبة..
لكن هللا قد رحم اإلنسان بأن تاب عليه بعد استحقاقه للعقوبة ،ليبدأ حياته على
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األرض بتوبة ،بدال من أن يبدأها بعقوبة ،فال تكون البداية لحساب الشيطان(.)194
وهللا سبحانه تواب رحيم ..ال يعاقب على خطيئة قد تاب على صاحبها..
وكما رحم هللا اإلنسان لما أخرج آدم يوم الجمعة ..وهو خير يوم ،وعلى ضوء
هذه الحقيقة نفهم قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :خير يوم طلعت فيه
الشمس يوم الجمعة ،فيه ُخلق آدم ،وفيه أُدخل الجنة ،وفيه أُخرج منها))(.)195
فرغم أن الخروج من الجنة كان هو األمر المحذور ،لكن هللا برحمته قضى بخيرية
يوم الخروج؛ رحمة ببني آدم ،باعتبار أن النزول إلى األرض كان بداي ًة بكل
ومكانا وحدثًا.
زمانا
ً
االعتباراتً ،
وال يبقى بعد ذلك من معنى النزول إلى األرض آلدم وذريته إال حقيقة البالء،
وهو المعنى األساسي الذي يقوم عليه الموقف إلى قيام الساعة ،أما ما يؤكد معنى
البالء في نزول بني آدم إلى األرض فهو رجوعهم إلى الجنة بعد النجاة من هذا
البالء { :قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فال خوف
عليهم وال هم يحزنون} [البقرة.]38 :
أثر آخر قبل الخروج ،وهو ظهور السوءة؛ ألن ظهور
وقد كان لمعصية آدم ٌ

السوءة داللة على المعصية ،والستر داللة على التقوى ،بدليل قول هللا عز وجل { :يا
بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من
آيات هللا لعلهم يذكرون} [األعراف.]26 :
والتقوى هي كمال الدين؛ ولذلك كان تفسير ر ية الثياب الطويلة في النوم هو
( )194راجع« :عندما ترعى الذئاب الغنم».
(

195

) سنن أبي داود (.)1046
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الدين ،بدليل تأويل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :بينا أنا نائم رأيت الناس
علي وعليهم ُق ُم
ُيعرضون َّ
علي عمر بن الخطاب وعليه قمي
وعر
َّ
ُ

 ،منها ما يبلم الثدي ،ومنها ما يبلم أسفل من ذلك،
يجره ،قالوا :فما أولته يا رسول هللا؟

قال :الدين))(.)196

وكشف لستر اإلنسان..
نقص في الدين،
ٌ
فالمعصية ٌ
وأهم دالئل هذه الحقيقة هي الحياء من ظهور السوءة مع الحياء من المعصية..

ودليل الحياء من ظهور السوءة هو قول هللا عز وجل{ :وطفقا يخصفان عليهما

من ورق الجنة} [األعراف..]22 :

أما دليل الحياء من المعصية فهو قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :اإلثم

ما حاك في الصدر ،وخشيت أن يطلع عليه الناس))

()197

الذي كان من آدم في خروج بنيه من الجنة.

هذا من حيث أثر الذنب

إن خروج آدم بمعصية من الجنة راجع إلى استحالة المعصية في الجنة ..ألن

الجنة كنعيم مقيم ،وكرزق ما له من نفاذ ..ال يتفق مع المعصية؛ ولذلك قال هللا في

الجنة{ :ال يسمعون فيها لغوا وال تأثيما* إال قيال سالما سالما} [الواقعة.]26-25 :

وألجل االرتباط بين الرزق وانتفاء المعصية ..كانت الساهرة التي سينتقل إليها

أرضا
الناس للحساب{ :يوم تبدل األرض غير األرض والسماوات} [إبراهيمً ..]48 :

عص هللا عليها.
يأكل الناس فيها من تحت أرجلهم ..وكان تعليل ذلك :أنها أرض لم ُي َ
الثانية :الطبيعة الخاطئة

وهي الموروثة كطبع اكتَ َسَبه اإلنسان ،فمع أن هللا ركب في بني آدم االستعداد
للخير والشر{ :إنا هديناه السبيل إما شاك ار وإما كفورا} [اإلنسان ..]3 :إال أن ظهور
196
) البخاري (.)23
(
197
) المعجم الكبير (.)197
(
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هذا الخير والشر في الواقع والسلوك يخضع لعوامل أخرى غير االستعداد الطبيعي،
ومن أهمها :المورثات السلوكية التي يكتسبها األبناء من اآلباء.
وهذا ما ورثه بنو آدم عن أبيهم على وجه التحديد..
الخلُق والسلوك الخطأ ،ودليله
وذلك هو أثر الذنب في الطبيعة البشرية ..وراثة ُ

قوله صلى هللا عليه وسلم(( :لما خلق هللا آدم مسح ظهره ،فسق من ظهره كل

وعيصا
نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة ،ثم جعل بين عيني كل إنسان منهم
ً

من نور ،ثم عرضهم على آدم فقال :أي رب ،من هؤالء؟ قال :هؤالء ذريتك...

فرأى رجال منهم أعجبه نور ما بين عينيه ،فقال :أي رب ،من هذا؟ .قال :رجل
من ذريتك في آخر األمم يقال :له داود ...قال :أي رب ،كم عمره؟ قال :ستون
سنة ،قال :فزده من عمري أرععين سنة ،قال :إذن يكتك ويختم وال يبدل ..فلما
يبق من عمري أرععون سنة؟ .قال:
انقضى ُع ْمر آدم جاء ملك الموت فقال :أ ََولم َ
أ ََولم تعطها ابنك داود؟ ..فجحد فجحدت ذريته ،ونسي آدم فنسيت ذريته ،وخطئ

آدم فخطئت ذريته))(.)198

وقد تحقق معنى الطبيعة الموروثة من خطيئة آدم باعتبار دور حواء فيها كذلك،

كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :لوال بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ،ولم
يخنز اللحم ،ولوال حواء لم تخن أنثى زوجها))(.)199

و«الخيانة» هنا هي التحريض على المعصية ،كما قال هللا عز وجل في حق

امرأة نوح وامرأة لوط -مع الفارق{ -ضرب هللا مثال للذين كفروا امرأت نوح وامرأة لوط
شيئا وقيل
كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من هللا ً
198
) سنن الترمذي (.)3076
(
199
) مسلم (.)1470
(
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ادخال النار مع الداخلين} [التحريم.]10 :
وخالصة القول :أن لخطيئة آدم ..ثالثة اعتبارات:
«آدم اإلنسان» بأصل خلقته من حيث االستعداد للخير والشر.
«آدم األب» وقد ترتب عليه طبيعة الو ارثة السلوكية للخطأ والصواب.
«آدم الخليفة» وقد ترتب عليه النزول المقدر منذ األزل إلى األرض واستعمارها.
مناقشة التحريف في قضية الكفارة

هناك حقيقة هامة في قضية الكفارة ..وهي أن الذين زعموا قتل المسيح هم

اليهود ،الذين جعل هللا عليهم اإلصر بسبب عنادهم ،فكانت كفارة ذنوبهم هي أشد

صيغ الكفارة..

بعضا بحد السيف..
فعندما عبدوا العجل كانت الكفارة أن يقتل بعضهم ً
وعندما رفضوا الدخول في األرض المقدسة كتب هللا عليهم التيه أربعين سنة..

وعندما ُح ِّرم عليهم الصيد يوم السبت واصطادوا مسخهم هللا قردة وخنازير..
إن قياس هذه األفعال وعقوبتها على زعمهم قتل ابن هللا الوحيد ،يجعل البشر

يعجزون عن مجرد تخيل مدى العقوبة الواجبة على هذه الجريمة!..

وعندما عصى آدم ربه في الجنة ترتب على تلك المعصية أن ظهرت سوءة آدم؛

ألنه بمجرد المعصية صار وجوده غير موافق لطبيعة الجنة ،وكان ظهور السوءة

عالمة هذا األمر؛ ليكون آدم وهو في الجنة ليس من أهلها ،حتى يتم خروجه منها.

وقد برروا قولهم ببدعة الكفارة بأن الخطيئة خطأ في حق هللا «المطلق» ،فالبد

أن تكون للكفارة طبيعة «مطلقة» ولها نفس صفة اإلطالق التي للحق اإللهي!..
كبيرا!..
لذا لزم أن تكون الكفارة هي ابن هللا ..تعالى هللا عما يقولون ًّ
علوا ً
وكون المعصية خطأ في حق هللا ..فهذه حقيقة..

ولكن اإلسالم يعالج الفارق بين الحق المطلق هلل في طاعة البشر ،وبين مقتضى
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الطبيعة البشرية التي خلقها هللا بهذا الضعف وتَ ْح ُد ُث بها المعصية..
فجاء في حق هللا المطلق قوله سبحانه{ :ياأيها الذين آمنوا اتقوا هللا حق تقاته}

[آل عمران..]102 :

وجاء في بلوغ حد االستطاعة البشرية في طاعة هللا قوله سبحانه{ :فاتقوا هللا ما

استطعتم} [التغابن.]16 :
روى البخاري عن مرة عن عبد هللا قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

(({ َح َّق ُتَق ِات ِه} :أن ُيطا
ُيكفر))

()200

فال ُيعصى ،وأن ُيذكر فال ُينسى ،وأن ُيشكر فال

وقال ابن عباس :هو أال ُيعصى طرفة عين.

قال القرطبي( :ذكر المفسرون أنه لما نزلت هذه اآلية قالوا :يا رسول هللا ،من
يقوى على هذا؟ وشق عليهم ،فأنزل هللا عز وجل{ :فاتقوا هللا ما استطعتم} [التغابن:
.)]16
فالبد من اعتبار مقتضى الطبيعة البشرية في المعصية ،مع اعتبار حق هللا

المطلق في الطاعة.

وليس في اعتبار الطبيعة البشرية أي تأثير في اإليمان بحق هللا المطلق ،بل إن

ابتداء..
اإلسالم يؤكد ويرسخ اإليمان بهذا الحق
ً

فعندما يبين الرسول صلى هللا عليه وسلم أن المالئكة يظلون ساجدين هلل منذ خلقهم،

ثم يقولون يوم القيامة(( :سبحانك ..ما عبدناك حق عبادتك))

()201

فإن هذا يؤكد

حق هللا المطلق في العبادة ،ويؤكد اعتبار حد االستطاعة في القيام بحق هللا

المطلق.

وعندما يبين الرسول صلى هللا عليه وسلم أن حملة العرش أربعة ،ال قول لهم

200
) مصنف ابن أبي شيبة (.)106/7
(
201
) المستدرك (.)4502
(
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منذ خلقهم هللا إال ِّ
الذكر( :اثنان يقوالن :سبحانك على حلمك بعد علمك ..واثنان
يقوالن :سبحانك على عفوك بعد قدرتك) فإن هذا يؤكد حق هللا المطلق في ِّ
الذكر.
ولذلك جاء بعد تقرير وحدانية هللا ..األمر باالستغفار{ :فاعلم أنه ال إله إال هللا

واستغفر لذنبك} [محمد..]19 :

كما جاء في دعاء سيد االستغفار(( :اللهم أنت رعي ،ال إله إال أنت ،خلقتني

وأنا عبدك ،وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ،أعوذ بك من شر ما صنعت،

علي ،وأبوء لك بذنبي ،فاغفر لي ،فإنه ال يغفر الذنوب إال
أبوء لك بنعمتك
َّ
أنت))(.)202
ومن هنا كان االستغفار والتوبة هما اللذان يؤكدان حق هللا على الناس ،رغم

ضعفهم وعجزهم عن استيفاء حق هللا المطلق عليهم.

وفي حكم الظهار ..يجمع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بين حق هللا واعتبار
االستطاعة البشرية بصورة معجزة :حَّدثنا أبو سلم َة ومح َّمد بن ِّ
حم ِّن؛ َّ
أن
عبد َّ
َُ ُ ُ
َ
الر َ
كظهر ِّ ِّ
صخر األنصاري ،أحد بني بياض َة ،جعل امرأته ِّ
ِّ
ٍ
حتى
عليه
بن
أمه َّ
َ
َ
سلمان َ
َ
ُ
َ
للاِّ
سول َّ
نصف من
فلما مضى
يمضي
رمضانَّ .
وقع َعليها ً
َ
ٌ
ُ
ليالَ ،فأتى َر َ
رمضان َ
َ
((أعتق رقبةً)) قال :ال
للاِّ:
سول َّ
ْ
فذكر َ
ذلك له ،فقال ُ
صلى هللا عليه وسلم َ
له َر ُ
ِ
ِ
ستين
((أطعم
أستطيع ،قال:
متتابعين)) قال :ال
شهرين
((فصم
أجدها ،قال:
َ
ُ
ْ
ْ
ُ
مسكيًنا)) قال :ال أجد ،فَقال رسول َّ ِّ
بن ٍ
لفروَة ِّ
عمرو:
ُ
َ َُ ُ
للا صلى هللا عليه وسلم َ
ِ
صاعا أو َّ
صاعا،
عشر
ست َة
عشر
ذلك العر َي ،وهو مكتل يأخ ُذ خمس َة
((أعطه َ
ً
ً
َ
َ
وت َصَّدي ِب ِه َعَلى َن ْف ِسك)).
إطعام ِّستين مسكيًنا)) ،وفي روايةُ (( :خ ْذ ُه َ
َ
والتصور اإلسالمي لقضية الكفارة هو الذي يبطل مفهومها عند النصارى ،وذلك
من خالل األحكام الثابتة فيها:

األول :حكم التناسك بين الخطأ والكفارة

مثلما ورد في كفارة قتل الصيد في الحرم{ :ياأيها الذين آمنوا ال تقتلوا الصيد
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وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم
هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا
هللا عما سلف ومن عاد فينتقم هللا منه وهللا عزيز ذو انتقام} [المائدة.]95 :

والذي يدل على التناسب هو قول هللا{ :مثل ما قتل من النعم} ،وقول هللا{ :يحكم

صياما قال هللا{ :أو عدل ذلك صياما}.
به ذوا عدل} ،وحتى عندما تكون الكفارة
ً
وبحكم التناسب بين الخطأ والكفارة يثبت بطالن الكفارة عن معصية آدم..
بصلب ابن هللا الوحيد!..

ارد في التوراة َّ
المنزلة من عند
والقرآن ُيثبت أن التناسب بين الخطأ والكفارة حك ٌم و ٌ
هللا سبحانه وتعالى{ :إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا
للذين هادوا والربانيون واألحبار بما استحفظوا من كتاب هللا وكانوا عليه شهداء فال

تخشوا الناس واخشون وال تشتروا بمياتي ثمنا قليال ومن لم يحكم بما أنزل هللا فأولئك
هم الكافرون* وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين واألنف باألنف
واألذن باألذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم

يحكم بما أنزل هللا فأولئك هم الظالمون} [المائدة.]45-44 :

فالقصاص هو الكفارة ..لدرجة أن التناسب يبلغ درجة التطابق التام{ :النفس

بالنفس والعين بالعين واألنف باألنف واألذن باألذن والسن بالسن والجروح قصاص}.

ولكن النصارى يحاولون معالجة الخلل الناشئ عن فقد التناسب بين حجم الخطأ

وحجم الكفارة بقولهم :إن خطيئة آدم ليست كأي خطيئة؛ ألنها كانت أول خطيئة في
حق هللا ،وهذا قول باطل ..ألن خطيئة إبليس سبقت خطيئة آدم ،وكانت في حق هللا

أيضا!..

والخطأ في حق هللا ال فرق فيه بين آدم وإبليس ،فكالهما متعلق باهلل صاحب

الحق ،وليس متعلًقا بمن أخطأ!..
والعجيب أن قتل ابن هللا الوحيد!! كخطيئة تحتاج بذاتها إلى كفارة أكثر من أي
خطيئة أخرى ..ولكن حسب التصور النصراني ..فإنها ظلت ..بال كفارة!!!..

وكما لم يكن هناك تناسب بين الذنب والكفارة المزعومة ..لم يكن هناك تناسب
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بين الكفارة المزعومة وأثرها المزعوم هو اآلخر..
فما الذي حدث لليهود عندما قتلوا ابن هللا الوحيد..؟!

إن النصارى يفسرون حادثة الصلب بأنها( :من الرومان جهالة ،ومن اليهود

وغضبا)..
عقوبة
ً

شيئا ما حدث فإنهم ال يستطيعون ادعاء
وعندما يحاول النصارى أن يصوروا أن ً
أن هذا الشيء الذي حدث يناسب تلك الجريمة ،حتى لو قالوا :إن الهيكل قد انشق

وأن السماء قد َّ
اسودت !!..فهذا ما ال يتناسب بأي شكل مع الجريمة!..

فما هو الذي يعنيه قتل ابن هللا الوحيد إذا كان ما ترتب عليه مجرد أن ينشق

الهيكل أو أن تسود السماء..؟!

وقارِّن هذا الثمن الرخيص لقيمة «ابن هللا» -حسب زعمهم -بقول النبي صلى

هللا عليه وسلم(( :لزوال الدنيا أهو ُن على هللا ِم ْن َق ِ
أي
تل
مؤمن بغير حق))َّ ..
ٍ
ُ

مؤمن!!..

الثاني :اختصاص وجوب الكفارة على ُمرتكك الخطأ

يقول عز وجل{ :ياأيها الذين آمنوا ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا

فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام

مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوي وعال أمره عفا هللا عما سلف ومن عاد فينتقم هللا منه
وهللا عزيز ذو انتقام} [المائدة.]95 :

فقد شرع مبدأ الكفارة ليذوق المخطئ عاقبة خطئه؛ فيكون العدل في الجزاء ،والردع

في التقويم.

أما أن يخطئ آدم فيصلب المسيح فليس ذلك من العدل والحكمة في شيء!..

نائبا عن
وللهروب من هذا المأزق قالوا( :إن المسيح جاء في صورة إنسانية ليكون ً
جديدا!..
البشر في كفارة خطيئة آدم) ..وهو ما ينشئ
تناقضا ً
ً

إذ إن الكفارة بالصلب الواقع على الصورة اإلنسانية المخطئة «المسيح» تمت من

أيضا وهم «اليهود»!!..
خالل أداة إنسانية ً
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وبذلك تبددت فكرة الرمزية في الكفارة ،بل تضاعف معنى الخطيئة اإلنسانية،
وخصوصا إذا
باعتبار أن الكفارة جعلت اإلنسان نفسه هو القاتل البن هللا الوحيد!!
ً
ِّقيس «الذنب» وهو خطيئة األكل من الشجرة إلى «الكفارة» وهي قتل ابن هللا
الوحيد!..

وبهذا المنطق المتناقض كان الفداء «اإلنسان الصورة» وهو المسيح -حسب

زعمهم -وكان السبب واألداة «اإلنسان الحقيقة» وهم اليهود.

وإذا كانت المسألة من أساسها هي أن يكون الفداء في صورة إنسان لتحقيق

الرمزية في الكفارة فإنه من الضروري أن ال يتجاوز الحدث حد الرمزية ،فيأتي إنسان

مولودا في أقل وقت ممكن مثلما يحدث ألهل
تح َمل مريم وتضع
ً
من غير والدة ،أو ْ
الجنة..

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان

حمله ووضعه ِ
وسنه في ساعة كما يشتهي))(.)203
أما أن يبقى «هللا» أو «ابن هللا» في المشيمة ..في بطن مريم ..تسعة أشهر..

ثم يأتي المخا ض والوالدة ..ليولد بعد أن كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ..فهذا أمر
خارج عن كل حدود الرمزية بل حدود العقل ومقتضى اإليمان!..

وخصوصا أن الرمزية تتحقق بمجرد الصورة ..ال بالحقيقة ذاتها..
ً
الثالث :المناسبة الزمنية بين وقت الخطأ ووقت الكفارة

مثلما ورد في حكم الظهار{ :قد سمع هللا قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي

إلى هللا وهللا يسمع تحاوركما إن هللا سميع بصير* الذين يظاهرون منكم من نسائهم

ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إال الالئي ولدنهم وإنهم ليقولون منك ار من القول وزو ار وإن

هللا لعفو غفور* والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من

قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به وهللا بما تعملون خبير* فمن لم يجد فصيام شهرين

متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا باهلل
( )203رواه الترمذي بسند حسن
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ورسوله وتلك حدود هللا وللكافرين عذاب أليم } [المجادلة.]4-1 :
والذي يدل على التناسب الزمني بين الخطأ والكفارة هو قول هللا{ :من قبل أن

يتماسا}.

والنصوص التي تقرر أن عقوبة المخطئ فورية( :فموتا يموت) مما يدل على

استحقاق الموت فور وقوع الخطيئة ..فلماذا إذن لم يقع الموت أو تَُنَّفذ الكفارة فور وقوع

الخطيئة..؟!

فورا..
لقد كان من المفروض حسب هذا التصور أن يقع الموت ًا
فور أو الكفارة ً
ورغم أن الخطيئة حدثت في أول الزمان فإن الكفارة لم تتم إال عندما اقترب
الزمان من نهايته!..
والتصور اإلسالمي الصحيح للكفارة يتضمن حقيقة الفورية ،أي :إن توقيت

طا بزمن المعصية.
الكفارة البد أن يكون مرتب ً

فما هي المنا سبة الزمنية بين خطيئة آدم في الجنة وبين زمن الكفارة بصلب

المسيح؟!

إن انقطاع المناسبة الزمنية بين الخطأ والكفارة يترتب عليه آثار خطيرة للغاية،

ويثير قضية ال مفر من مواجهتها ،وهي حكم من مات من البشر قبل المسيح ،ولم
يبلغه أمر الصلب!..
والحقيقة :إن النصارى ال يملكون أي تصور يعالج هذه القضية ،بل إنهم يقولون
خطر من القضية ذاتها ،حيث يقولون :إن البشر الذين ماتوا قبل
ًا
فيه قوًال أشد
المسيح سيدخلون الجحيم ..بما في ذلك األنبياء!! بل إنهم َّيدعون أن أمر الصلب قد
جاء في التوراة!!..
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وبذلك تتضاعف خطورة القضية؛ إذ كيف يدخل البشر -بما فيهم األنبياء-
الجحيم بغير ذنب فعلوه..؟!!
ثم تأتي محاولة تخفيف خطر مقولتهم بقولهم( :على رجاء القيامة) أي :إنهم
سيخرجون من الجحيم بواسطة المسيح ،وبهذا القول يثبت أن النصارى ال يعلمون
حقيقة الجحيم الذي سيبقى فيه البشر ،حتى ولو أخرجهم المسيح بعد ذلك بحسب
زعمهم!..
ويبين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لنا معنى أن يدخل إنسان النار فيقول:
((يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من الكفار ،فيقال :اغمسوه في النار غمسة..
فيغمس فيها ،ثم يقال له :أي فالن .هل أصابك نعيم ق ؟ فيقول :ال ما أصابني
نعيم ق .))...
بل إن النصارى يعتقدون أن كل الكتب المنزلة قد ذكرت قضية الصلب ،وبذلك
لزم اإليمان بالصلب حتى قبل حدوثه!..
وعندما تسأل عن هذه النصوص ،فإنهم يقولون أن أمر الصلب قد جاء بأسلوب
اإلشارات!..
وهنا يكون الخطأ الخطير ..أن يكون التعبير عن القضية التي يذهب بها البشر
إلى الجحيم ..مجرد إشارات!!..
وهنا يأتي العنصر الرابع للتصور اإلسالمي عن قضية الكفارة ،وهو التناسك
بين الكفارة ومستوى البالغ عنها ..لتكون عناصر الخلل في مسألة الكفارة هي فقد
عناصر التصور الصحيح:
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 فقد التناسب في المقارنة بين الخطيئة والكفارة. فقد التناسب بين شخص المخطئ ومستوجب الكفارة. فقد التناسب الزمني بين وقت الخطيئة ووقت الكفارة. فقد التناسب بين الكفارة ومستوى البالغ عنها.لكن التصور اإلسالمي ال يكتفي بهذه العناصر في تحديد العالقة بين خطيئة
آدم وقضية الكفارة ،بل إنه يثبت حقيقة الكفارة قبل حدوث المعصية ،حتى ال
يكون مفهوم الكفارة مرهونًا بالخطيئة ،وسياق آيات سورة «ص» يدل على ذلك،
يقول هللا عز وجل { :رب السماوات واألرض وما بينهما العزيز الغفار* قل هو
نبأ عظيم* أنتم عنه معرضون* ما كان لي من علم بالمإل األعلى إذ يختصمون*
إن يوحى إلي إال أنما أنا نذير مبين* إذ قال ربك للمالئكة إني خالق بشرا من
طين* فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين* فسجد المالئكة كلهم
أجمعون* إال إبليس استكبر وكان من الكافرين} [ص.]66-74 :
فاآليات تثبت من البداية اسم هللا« :العزيز الغفار» وقد اتفقنا أن العزة هي تمام
القدرة ،التي ال تنافيها -بل تثبتها -صفة المغفرة ،ثم يذكر قضية َّ
الكفارات قبل سياق
قصة آدم{ ،ما كان لي من علم بالمإل األعلى إذ يختصمون} ،وفي تفسير هذه اآلية
يروي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن رب العزة تبارك وتعالى قد ناداه في الر يا
فقال(( :يا محمد ،قلت :لبيك رب .قال :في َم يختصم المأل األعلى؟ .قلت :في
الكفارات ،قال :ما هن؟ قلت :مشي األقدام إلى الجماعات ،والجلوس في المساجد
بعد الصالة ،وهسباغ الوضوء في المكروهات ،قال :ثم فيم..؟ .قلت :إطعام الطعام،
ولين الكالم ،والصالة بالليل والناس نيام ،قال :سل ..قل :اللهم إني أسألك فعل
الخيرات ،وترك المنكرات ،وحك المساكين ،وأن تغفر لي وترحمني ،وهذا أردت فتنة
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في قوم فتوفني غير مفتون ،وأسألك حبك ،وحك من يحبك ،وحك عمل يقرب إلى
حبك ،قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إنها حق فادرسوها ..ثم تعلموها))(.)204
وهنا تذكر اآليات قصة خلق آدم ،وموقف استكبار إبليس عن السجود ،وبذلك
يثبت ترتيب اآليات ،أن قضية الكفارة سابقة لقضية خلق آدم أصال؛ لتعلقها بعدل هللا
وحكمته ،وعزته ومغفرته ،وليست ناشئة عن معصية آدم.
تناقضات فكرة الكفارة في النصرانية المحرفة
تناقض الكفارة مع معنى العزة اإللهية
قال هللا عز وجل على لسان عيسى عليه السالم{ :إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن

تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم } [المائدة.]118 :

َعَّقب بـ «العزيز الحكيم» على المغفرة حتى ُيْف َهم أن المغفرة بعزة -وهي تمام
القدرة -وحكمة وهي تمام العلم.
وهذا المعنى هو الذي يكشف الخطأ في الكفارة بالصلب؛ ألن الصلب يتنافى مع

قدرة هللا على المغفرة.

والكفارة عند النصارى ال تتعارض فقط مع معنى العزة؛ بل تناقضها!..

أمر في األساس ال ُيرضي هللا؛ لذلك يكون إنزال
فإنزال االبن الوحيد! للصلبٌ ..
هذا االبن قد فعله هللا دون رضاه ،وهذا هو معنى االضطرار ،وهو ما يناقض معنى
العزة اإللهية ،فالعزة تمام القدرة ..وهللا قادر على أن يغفر خطيئة آدم دون أن يترك

اليهود وهم أعدا ه ليصلبوا ابنه الوحيد!!..

فعل يلجأ إليه العاجز عن تغيير الواقع بقوته،
كما يحكم المنطق بأن الفداء ٌ
لتغييره بإتالف نفسه!..
ومع أن هللا ال يغفر أن يشرك به ،ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ،فقد قال

(
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تفويضا لألمر إلى هللا عز وجل بصورة مطلقة
المسيح{ :إن تعذبهم} {وإن تغفر لهم}
ً

صحيحا مثل اعتبار أن هللا ال يغفر الشرك..
اعتبار
ًا
من أي اعتبار ،حتى لو كان
ً
تناقض الكفارة مع معنى الرحمة

فعندما أراد هللا أن يبتلي إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل توقف البالء عند حد تحقيق

معنى التصديق ،وهذا هو الذي يفسر اعتبار الرحمة في قدر هللا ومشيئته ،بحيث لم

يغلب مقتضى االبتالء على مقتضى الرحمة( :ثم مد إبراهيم يده وأخذ السكين ليذبح

ابنه ،فناداه مالك الرب من السماء وقال :إبراهيم ،إبراهيم ،فقال :هأنذا؟ فقال :ال تمد
تم ِّسك ابنك
يدك إلى الغالم وال تفعل به ً
شيئا؛ ألني اآلن علمت أنك تخاف هللا ،فلم ْ
ممسكا في الغابة بقرنيه،
وحيدك عني ،فرفع إبراهيم عينيه ونظر وإذا كبش وراءه َ

عوضا عن ابنه) [تكوين.]13-10/22
فذهب إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده محرقة
ً
أما البيان المحكم والحق المبين فيقول{ :فلما أسلما وتله للجبين* وناديناه أن يا

إبراهيم* قد صدقت الر يا إنا كذلك نجزي المحسنين} [الصافات.]105 :

فلم يتجاوز البالء حد التصديق إلى الذبح؛ ألن هللا أرحم من أن يجعل إبراهيم

يذبح ابنه ،فكيف جعل هللا اليهود يعذبون ويصلبون ابنه «هو»!!..

وإذا كانت الكفارة بصلب المسيح رحم ًة البشر ..فأين الرحمة بالمسيح؟!
لكن الكتب المحرفة تذكر أن هللا لم يشفق على ابنه!!..
يد ،لِّ َكي الَ َي ْهلِّ َك ُك ُّل َم ْن ُي ْؤ ِّم ُن
(ألََّن ُه َ
َح َّب هللاُ اْل َعاَل َم َحتَّى َب َذ َل ْابَن ُه اْل َو ِح َ
هك َذا أ َ
ْ
ِّب ِّه) [يوحنا.]16-3 :
أحب هللا العالم أكثر من ابنه..؟!
فهل َّ

ومن عبارة (بذل ابنه الوحيد) نالح معاني الشفقة والتضحية ..وهو ما يثبت

معنى االضطرار..

ألن الشفقة هي من ٍ
أمر واجب ..ومعناها اضطرار..
والبذل هو التضحية بالمحبوب ..وفعله اضطرار..
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أما المحبة الحقيقية من هللا للبشر ..فقد كانت مغفرة هللا خطيئة آدم وتوبته عليه،
َّ

قبل أن ينزل إلى األرض ،بغير اضطرار!!..
تناقض الكفارة مع معنى الحك

إن طرح العالقة بين هللا سبحانه وتعالى وبين اإلنسان عند النصارى فيه إهدار

صور باطلة..
ًا
كبير لحق هللا عز وجل ..إذ ابتدعوا للحب اإللهي

ويصلب ،ويوضع الشوك على رأسه،
فمن أجل اإلنسان ..ينزل االبن الوحيدُ ،
وتدق يديه ورجليه بالمسامير ،ويشرب الخل ،ويضرب بالحربة في جنبه!!..

هذه الصورة الدرامية المؤثرة ال تمثل الموقف اإللهي؛ لسبب بسيط ،وهي أنها

صورة متكررة في مجال الصراع بين الحق والباطل ،وأقرب مثال لها ما كان مع أتباع
عيسى عليه الصالة والسالم فيما رواه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من إلقائهم في

النار وهم أحياء ،ونشرهم بالمنشار من مفرق رءوسهم إلى أسفل أقدامهم.

لكن التصور اإلسالمي يحدد العالقة بين هللا واإلنسان بكمال وتمام الحب

والمودة ،فيقول هللا سبحانه{ :رضي هللا عنهم ورضوا عنه} [المائدة.]119 :

ويقول النبي عليه الصالة والسالم(( :يا أبا بكر ،إن هللا را ٍ عنك ،فهل أنت
را ٍ عنه؟)).
ويقول هللا سبحانه { :إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا }

[مريم.]96 :

تناقض الكفارة مع معنى العدل
وإذا كانت الكفارة بصلب المسيح ألجل معصية آدم ،فإن جميع البشر البد أن

يستفيدوا من هذه الكفارة بصفتهم أبناء آدم الذي نزل المسيح ليصلب ويكفر عنهم

خطيئة أبيهم ،دون شرط اعتقاد عقيدة الصلب؛ ألن االستفادة من الكفارة ليس

باعتقادها ولكن بمجرد حدوثها ،وبصفات البنوة آلدم تكون االستفادة من الكفارة،
وبذلك يسقط شرط اعتقاد عقيدة الصلب لتحقيق الكفارة.

وهذه المسألة من أخطر مسائل الخالف عند النصارى ،إذ يعتقد بعضهم أن
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الصلب كفارة عن الجميع بصفتهم أبناء آدم ،ويستند على قول بولس( :فإ ًذا كما
بخطية واحد صار الحكم إلى جميع الناس للدينونة ،هكذا ِّبِّب ٍر و ٍ
احد صارت الهبة إلى

جميع الناس لتبرير الحياة) [رو  ]18 :5فقالوا :إن معنى هذا هو كما أن جميع
الناس ُيدانون بمعصية آدم كذلك جميع الناس يتبررون ببر المسيح .وهكذا فسروا

سيحيا الجميع) [1كو .]22 :15
قوله( :كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح ُ
وللرد يقول البعض اآلخر منهم( :البد من تقييد معنى «جميع» في هذين

النصين ،فإن جميع الذين يموتون هم الذين في آدم ،وجميع الذين يحيون هم الذين
في المسيح) [الالهوت النظامي].

ولم يقل لنا :لماذا هذا التفريق بين الذين يموتون والذين يحيون ،وال على أي

أساس قام..؟!

والمسألة بمنتهى البساطة -بحسب قولهم -أننا ورثنا خطيئة آدم -وبحسب قولهم

أيضا -أن المسيح نزل َّ
وكفر هذه الخطيئة؛ وبذلك يكون كل إنسان وارث للخطيئة
ً
ووارث لكفارة الخطيئة ،فاليلزم اعتقاد الصلب لالستفادة من كفارة الخطيئة.

ثم يقولون( :إن البشر اشتركوا في خطية آدم؛ ألنهم كانوا فيه حقيق ًة ،وأرادوا!
وس ِّمي هذا المذهب بمذهب «الجوهر العام» ألنه يعتقد
وفعلوا كل ما أراد هو وفعلُ ،
أن كل البشر جوهر واحد ،وأن كل فرد منهم هو جزء من ذلك الجوهر البشري العام،

يشترك مع جميع األفراد في حياة واحدة .وبموجب هذا الرأي تكون خطيئة آدم
أيضا؛ ألننا ارتكبناها بالفعل! وقد ُح ِّسبت علينا باعتبارها خطيئتنا ،ال
خطيئتنا نحن ً
باعتبارها خطية آدم فقط!!
ولكنهم لم يسألوا أنفسهم :كيف أخطأنا ونحن على هيئة الذر في صورة آدم،

وهل الذر مكلف..؟!

أيضا لم يطبقوا هذه النظرية على كل البشر ،بحيث يتوارثون
جميعا أخطاء
وهم ً
ً
آبائهم بانتظام ،كما حدث في حالة آدم !..إنها سلسلة ال نهائية من الخطايا!..

جميعا تحت مظلة المعصية ،دون أي
وهكذا اختلت عقولهم ،فأدخلوا البشر
ً
منطق أو عدل ،ثم أخرجوا كل من لم يؤمن ببدعة الصلب والفداء من تحت مظلة
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االستفادة من الكفارة ،دون أ ِّ
َي اعتبار لمعنى العدل ال في الدخول وال في الخروج!..
إبليس والنصرانية-تصور نهائي

النصرانية صنعة إبليس ،وخصائصها من أعماله ،وطقوسها من وحيه..

والربط الدقيق بين هذه الخصائص وتلك األعمال هو الذي يحدد التفسير

اإلسالمي ألدق المظاهر النصرانية ،حيث يتأكد بالتقييم األساسي للواقع الصليبي أنه

واقع شيطاني خطير.

قليال
ويمكن إثبات هذه الحقيقة ببساطة متناهية بحيث ال يتطلب األمر إال ًا
تفكير ً

في مظاهر هذه الديانة؛ لنجد أن هذه المظاهر في مجموعها تمثل أهم األسباب التي

تحضر بها الشياطين وتمتنع بها المالئكة..

ويجمع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بين أدوات النصرانية كلها في سياق واحد

فيقول(( :إن هللا تعالى بعثني رحم ًة للعالمين وهدى للعالمين ،وأمرني رعي عز وجل

ف ّرعِي عز وجل:
وحَل َ
بمحق المعاز والمزامير واألوثان والصَلك وأمر الجاهليةَ ،
بعزتي ال يشرب عبد من عبيدي جرعة خمر إال سقيته من الصديد مثلها ..وال
يتركها من مخافتي إال سقيته من حيا

القدس)(.)205

«الصليك» بعد أن فهمنا المعنى األساسي للصليك عند إبليس -باعتباره

نقض ألمر هللا وهداه -نستطيع أن نفهم هذا اإلصرار الغريك على نشر هذا الشكل
البغيض ،كأساس فني ألشكال المباني ونقوش األقمشة والمفروشات والمالبس،

ليمأل حياة الناس بهذا الشكل شيطنة وتسلطًا.
وعنفس المنطق الذي ُف ِر

الصليك..

به عجل السامري ..تفر

الصليبية شكل

فكما صنع السامري العجل لليهود من الذهك فانعكس التعظيم النفسي للمعدن

على العجل ،كذلك ُيصنع الصليك من الذهك لتكون له قيمة مادية ،فتقبله النفوس
وتعظمه..

(
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) ضعفه ابن عدي (الكامل في الضعفاء )315/7 :واأللباني (مشكاة المصابيح.)3580 :
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وكما رع إبليس بين الصليك والعبادة تقابال مع ارتباط الصراط بالعبادة ..كان

الرع بين الصليك والنصر تقابال مع االرتباط بين الصراط والنصر ،فيذكر صاحك

قصة الحضارة( :أن قسطنطين حارب أعداءه وانتصر عليهم بعد أن زحف على

ملتهبا في السماء،
صليبا
روما بسرعة ونظام عسكري ،وفي إحدى المعارك شاهد
ً
ً
وعليه عبارة معناها« :بهذه العالمة أنتصر» ،وفي صباح اليوم التالي رأى

صوتا يأمره بأن يرسم الجنود عالمة الصليك على
قسطنطين فيما يرى النائم أن
ً
معركة خلف لواء عر باسم «اللبارم» رسم عليه
دروعهم ،ففعل ذلك ،وخا
الحرفين األولين من لفظ «المسيح» يرعطهما صليك).

مقدسا لهم ،على الرغم من أن الشعار
ًا
شعار
وهكذا كان الصليك الذي جعلوه
ً
محفور على شواهد قبور
ًا
المقدس األول للنصارى كان هو السمكة ،حيث وجد

المسيحيين األوائل.

ومنذ أن بدأ قسطنطين القتال تحت لواء الصليك ظل النصارى على هذا األمر

حتى آخر الزمان ،حيث سيكون سبك الملحمة التي ستكون بين المسلمين

والنصارى في آخر الزمان أن أحدهم سيرفع الصليك ويقول( :بهذا غلبنا) كما جاء

في الحديث.

«الخنزير» والخنزير هو قرين الصليك في عداء المسيح إلى آخر الزمان كما

حكما عدال ،فيكسر
قال صلى هللا عليه وسلم(( :يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم ً
الصليك ،ويقتل الخنزير ،ويضع الجزية))( )206لتنتهي بيد المسيح أفظع بدعة في

التاريخ.

والخنزير هو المخلوق المقترن بعبدة الطاغوت في المسخ ،بدليل قول هللا

سبحانه{ :قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند هللا من لعنه هللا وغضب عليه
وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء

السبيل} [المائدة.]60 :

( )206متفق عليه :أخرجه البخاري ( )5/121ومسلم ( )155عن أبي هريرة رضي هللا عنه.
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والخنزير هو الطعام المفضل لدى النصارى عامة والروم خاصة ،حتى أصبح
دليال عليهم.
ً
«التماثيل والصور» وهي السمة البارزة في هذه الديانة ،ارتكا از على إدراك

النفس البشرية في أعمال الشيطان ،فيتم اختيار المناظر التي يشيعونها بين الناس،

بحيث تكون مشحونة بمؤثرات نفسية طبيعية :الصورة التي يدعون أنها المسيح

مصلوبا ،األم مريم تحتضن المولود عيسى ..مناظر ال يملك اإلنسان العادي حين
ً
يراها إال أن يتأثر باعتبار نفسي بحت ..ولكن الصور تمنع المالئكة!..
عن مسلم بن صبيح قال :كنت مع مسروق في بيت فيه تماثيل ،فقال مسروق

هذا تماثيل كسرى ..عبد هللا بن مسعود يقول :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

عذابا يوم القيامة المصورون ..إن المكان الذي فيه صورة ال تدخله
((أشد الناس ً
المالئكة))(.)207
«التقويم الميالدي ويوم األحد» ترجع بداية التقويم الميالدي إلى عام  4242قبل

الميالد ،حيث كان كهنة معبد هيليوبوليس الذين كانوا يعبدون الشمس هم الذين
ابتدعوه ،أما يوم األحد فإنه لما انتشرت بدعة المانوية في بقاع الدولة الرومانية بعد
ظهور المسيحية ونافستها أشد منافسة في آسيا الصغرى وبالد الروم من آسيا وأوربا،

وامتألت معاهد البدعتين بالكالم عن الشيطان ،استصوب أناس من آباء الكنيسة أن
ينتزعوا شعائر عباد النور ،فجعلوا يوم األحد

()208

يوم األسبوع المختار؛ ألنه كان

مخصصا لعبادة الشمس ،وجعلوا اليوم الخامس والعشرين من شهر ديسمبر يوم
ً
يوما ينصرف فيه الصليبيون إلى سهرات الوثنيين ،العتقاد هؤالء
الميالد؛ ألنه كان ً

أنه اليوم الذي ينقص فيه الليل ويطول النهار ..وهو ما يعني بالنسبة لهم انتصار
النور على الظالم.

وقد كان يوم الجمعة هو اليوم الذي اختاره هللا لليهود والنصارى ،إال أنهم ضلوا

عنه واختاروا غيره ،بدليل قوله صلى هللا عليه وسلم(( :إنهم ال يحسدوننا على شيء
207
) مسلم (.)2109
(
208
( ) يسمى باإلنجليزية Sunday :أي يوم الشمس.
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كما يحسدوننا على الجمعة التي هدانا هللا لها ،وضلوا عنها))(.)209

«الجرس» وهو الصوت الذي تحضر به الشياطين ،فقد قال عمر بن الخطاب

رضي هللا عنه :سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :إن مع كل جرس
شيطاًنا))( )210وروى اإلمام أحمد عن أ ِّ
ُمنا عائشة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
تابعا من الجن))(.)211
قال عن الجرس(( :إن له ً
أيضا :الصوت الذي تنفر منه المالئكة ،فقد قال رسول هللا صلى هللا عليه
وهو ً

وسلم(( :ال تصحك المالئكة رفقة كلك وال جرس))(.)212

«الكهانة» وهي الرئاسة في الكفر ،وهي متحققة من خالل العالقة التقليدية بين

الفرد الصليبي والقساوسة ،الذين تتنزل عليهم الشياطين ،كما قال مجاهد في تفسير

قول هللا عز وجل{ :ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من

قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن
يضلهم ضالال بعيدا} [النساء ]60 :قال :كهان ينزل عليهم الشيطان.

قسيسا،
وقد بلغت درجة سيطرة القساوسة على النصارى أن جعلوا لكل فرد
ً

يعترف له بخطاياه ،ويستودعه أس ارره.

«السحر» وهو أسلوب صليبي قديم ..يقول ابن كثير في السيرة النبوية( :إن

حجر منها أصابته ..ألنه بناه باسم صنمين).
أبرهة بنى كنيسة ،كل من أخذ ًا
ويقول ابن خلدون في المقدمة( :وإن أعظم الناس في السحر هم أهل بابل وأقباط

مصر).

وارتباط الصليبية بالسحر فكرة حركية خطيرة؛ ألن الصليبية قضية ال يمكن

عقال  ،فكان ال بد من أن تدخل إلى الكيان اإلنساني بمؤثرات غير عقلية،
استيعابها ً
( )209رواه أحمد ( ،)135 ،134/6قال األرناءوط :سنده حسن ،وله شواهد في الصحيح وغيره.
210
) سنن أبي داود (.)4230
(
211
( ) ضعيف ،أخرجه أحمد في مسنده ( )6/152من طريق مجاهد عن مولى لعائشة عنها رضي هللا عنها،
وسنده ضعيف لجهالة مولى عائشة..
( )212أخرجه مسلم ( )2113عن أبي هريرة بلفظ(( :ال تصحب المالئكة رفقة كلب وال جرس)).
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تأثير غير عقلي.
ومن أهمها السحر ..باعتباره ًا
كيد الشيطان باألساليك الصليبية..

يقول اإلمام ابن تيمية( :والخوارق التي تُ ِّ
ض ُّل بها الشياطين بني آدم -مثل

صُّور الشيطان بصورة شخص غائب أو ميت ونحو ذلك -ضل بها خلق كثير من
تَ َ
الناس من المنتسبين إلى المسلمين أو إلى أهل الكتاب وغيرهم ،وهم َبَن ْوا ذلك على
مقدمتين:

إحداهما :أن من ظهرت هذه على يديه فهو ولي هلل ،وبلغة النصارى هو قديس
عظيم.
الثانية :أن من يكون كذلك فهو معصوم ،فكل ما يخبر به فهو حق ،وكل ما
يأمر به فهو عدل .وقد ال يكون ظهرت على يديه خوارق ال رحمانية وال
صَن َع حيلة من حيل أهل الكذب والفجور -وحيل أهل الكذب
شيطانية ،ولكن َ
والفجور كثيرة ًّ
جدا -فيظن أن ذلك من العجائب الخارقة للعادة ..وال يكون كذلك،

مثل الحيل المذكورة عن الرهبانُ ،بهتَ ِّاني ليس فيه شيء من كرامات الصالحين.

فالملحدون المبدلون لدين الرسل -دين المسيح أو دين محمد صلى هللا عليه
وسلم -هم كأمثالهم من أهل اإللحاد والضالل الكفار المرتدين والمشركين ونحوهم..
كمسيلمة الكذاب ،واألسود العنسي ،والحارث الدمشقي ،وبابا الرومي ،وغيرهم ممن
لهم خوارق شيطانية.
والصالحون لهم كرامات مثل كرامات صالحي هذه األمة ،ومثل كرامات
الحواريين ،وغيرهم ممن كان على دين المسيح ،لكن وجود الكرامات على أيدي
صالحا وليًّا هلل
الصالحين ال توجب أن يكونوا معصومين كاألنبياء ،لكن يكون الرجل
ً
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وله كرامات ،ومع هذا فقد يغلط ويخطئ فيما يظنه ،أو فيما يسمعه ويرويه ،أو فيما
يراه ،أو فيما يفهمه من الكتب.
ويترك بخالف األنبياء صلوات
ولهذا كان كل من سوى األنبياء ُيؤخذ من قولهم ُ

هللا عليهم أجمعين ،فإنه يجب تصديقهم في كل ما أخبروا به من الغيب ،وطاعتهم
في كل ما أمروا به؛ ولهذا أوجب هللا اإليمان بما أوتوه ولم يوجب اإليمان بجميع ما
يأتي به غيرهم ،قال تعالى{ :قولوا آمنا باهلل وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من
ربهم ال نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون} [البقرة ،]136 :وقال تعالى{ :ليس
البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باهلل واليوم اآلخر
والمالئكة والكتاب والنبيين} [البقرة]177 :؛ ولهذا اتفق المسلمون على أن من كذب
كافر مرتد ،ومن َس َّب نبيًّا وجب قتله ،بل يجب اإليمان بجميع
نبيًّا
معلوم النبوة فهو ٌ
َ
ما أوتيه النبيون كلهم ،وأال نفرق بين أحد منهم ..فنؤمن ببعض ونكفر ببعض ،قال
تعالى{ :إن الذين يكفرون باهلل ورسله ويريدون أن يفرقوا بين هللا ورسله ويقولون نؤمن
ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيال* أولئك هم الكافرون حقا
وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا} [النساء ،]151-150 :وليس هذا ألحد غير األنبياء،
المَقَّدمين.
ولو كان من رسل األنبياء وكانوا من أعظم الصديقين ُ
ضالل ُّ
الضالل من هؤالء مبني على مقدمتين:
َف َ
إحداهما :أن هذا له كرامة فيكون وليًّا هلل..
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والثانية :أن ولي هللا ال يجوز أن يخطئ ،بل يجب تصديقه في كل ما أخبر،
وطاعته في كل ما أمر ،وليس ألحد من البشر أن يصدق في كل ما أخبر به
ويطاع في كل أمر إال أن يكون نبيًّا.
والمقدمتان المذكورتان قد تكون إحداهما باطلة ،وقد يكون كالهما باطال..
الم َعَّين قد ال يكون من أولياء هللا ..وتكون خوارقه من الشياطين..
فالرجل ُ
وقد يكون من أولياء هللا ولكن ليس بمعصوم ،بل يجوز عليه الخطأ..
وقد ال يكون من أولياء هللا وال يكون له خوارق ،ولكن له محاالت وأكاذيب.)!..

مصنفا في حيل الكهان،
أيضا( :وقد صنف بعض الناس
ً
ويقول اإلمام ابن تيمية ً
مثل الحيلة المحكية عن أحدهم في جعل الماء زيتًا ،بأن يكون الزيت في جوفه
المنارة ،فإذا نقص صب فيها ماء؛ فيطفو الزيت على الماء ،ويظن الحاضرون أن

نفس الماء انقلب زيتًا.
مر بدير راهب
ومثل الحيلة المحكية عنهم في ارتفاع النخلة ،وهو أن بعضهم َّ

شيئا حتى حازت الدير ،فأخذ من رطبها ثم
أسفل منه نخلة ،فأراه النخلة صعدت ً
نزلت حتى عادت كما كانت ،فكشف الرجل الحيلة فوجد النخلة في سفينة في مكان
منخفض ،إذا أرسل عليه الماء امتأل حتى تصعد السفينة ،وإذا صرف الماء إلى

موضع آخر هبطت السفينة.

ومثل الحيلة المحكية عنهم في التكحل بدموع السيدة مريم ،وهو أنهم يضعون

كحال في ماء متحرك حركة لطيفة ،فيسيل حتى ينزل من تلك الصورة فيخرج من

فيظن أنه دموع.
عينها ُ
ومثل الحيلة التي صنعوها بالصورة التي يسمونها «القونة» بصيدنايا( ،)213وهي
( )213هكذا وردت باألصل« :القونة»  ،والصواب :أيقونة ،وصيدنايا قرية سورية بها دير أثري ينسب
لإلمبراطور البيزنطي يوستنيانوس األول.
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أعظم م ازراتهم بعد القيامة وبيت اللحم ،حيث ولد المسيح وحيث قبر -في زعمهم-
فإن هذه هي صورة السيدة مريم ،وأصلها خشبة نخلة سقيت باألدهان حتى سمنت

مصنوعا ،يظن أنه من بركة الصورة.
وصار الدهن يخرج منها
ً
ومن حيلهم الكثيرة التي يظن عوامهم أنها تنزل من السماء في عيدهم في قمامة،

وروها بعيونهم ،أنها نار
وهي حيلة قد شهدها غير واحد من المسلمين والنصارى أ

مصنوعة يضلون بها عوامهم؛ يظنون أنها نزلت من السماء ويتبركون بها ،وإنما هي
صنعة صاحب ِّمحال وتلبيس).
و(مثل ذلك كثير من حيل النصارى ،فجميع ما عند النصارى المبدلين لدين

المسيح من الخوارق إما حيل شيطانية ،وإما حيل بهتانية ،ليس فيها شيء من

كرامات الصالحين)(.)214
وقد أورد ابن كثير

()215

حكاية عن بعض الرهبان ،وهو (أنه سمع صوت طائر

حزين الصوت ضعيف الحركة ،فإذا سمعته الطيور ترق له فتذهب فتلقي في وكره

من ثمر الزيتون ليتبلغ به ،فعمد هذا الراهب إلى صنعة طائر على شكله ،وتوصل
إلى أن جعله أجوف ،فإذا دخلت الريح يسمع له صوت كصوت ذلك الطائر ،وانقطع

في صومعة ابتناها وزعم أنه على قبر بعض صالحيهم ،وعلق ذلك الطائر في مكان

بابا من ناحيته ،فتدخل الريح إلى داخل هذه
منها ،فإذا كان زمان الزيتون فتح ً
الصورة فيسمع صوتها كل طائر في شكله أيضا ،فتأتي الطيور فتحمل من الزيتون
شيئا كثي ار ،فال ترى النصارى إال ذلك الزيتون في هذه الصومعة ،وال يدرون ما
ً

سببه ،ففتنهم بذلك وأوهمهم أن هذا من كرامات صاحب هذا القبر .عليهم لعائن هللا
المتتابعة إلى يوم القيامة).

تبعا لتطور علوم التقنية ،ومن
وال تزال حيلهم مستمرة حتى اآلن ،وإن تطورت ً
أشهرها في العصر الحديث :الظهورات المزعومة للعذراء فوق الكنائس ،وخرافة نقل

جبل المقطم.

( )214كتاب «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» فصل حيل الرهبان.
( )215ابن كثير ( )1/211تفسير يعلمون الناس السحر.
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وإذا كانت هذه هي أساليب صليبية منذ عدة قرون..
وإذا كانت الجاهلية تجربة واحدة بدأها إبليس منذ معصيته ،وسيظل قائما عليها

إلى يوم الوقت المعلوم ..فماذا يعني التطور الطبيعي بهذه األساليب وذلك الكيد..؟!

غير أن أخطر حيل الشيطان عند النصارى كانت ..ظهور المسيح أو قيامته

المزعومة.

صلب ومات ،ثم قام
يقول اإلمام ابن تيمية عن اعتقاد النصارى بأن المسيح قد ُ
بعد موته وظهر لبعض تالميذه مرة أخرى( :والنصارى عندهم منقول في األناجيل أن
ودفن في القبر رآه بعض الحواريين وغيرهم بعد أن ُدفن قام من قبره ،رأوه
صلب ُ
الذي ُ
مرتين أو ثالثا ،وأراهم موضع المسامير ،وقال :ال تظنوا إني شيطان ،وهذا إذا كان
شيطان ادعى أنه المسيح والتبس على أولئك ،ومثل هذا قد جرى لخلق
صحيحا فذاك
ٌ
ً
كن ٍ
طائر في
عظيما ًا
شخصا
اس كانوا بـ «تدمر» ف أروا
عظيم في زماننا وقبل زمانناَ ،
ً
ً
الهواء ،وظهر لهم مرات بأنواع من اللباس ،وقال لهم :أنا المسيح ابن مريم ،وأمرهم
بأمور يمتنع أن يأمر بها المسيح عليه السالم ،وحضروا إلى عند الناس وبينوا لهم
أن ذلك هو شيطان أراد أن يضلهم..
وآخرون يأتي أحدهم إلى قبر من يعظمه ويحسن به الظن من الصالحين
وغيرهم ،فتارة يرى القبر قد انشق وخرج منه إنسان على صورة ذلك الرجل ،وتارة
ماشيا داخال إلى مكان
اكبا وإما
ً
يرى ذلك اإلنسان قد دخل في القبر ،وتارة يراه إما ر ً
خارجا من ذلك المكان ويظن أن
ذلك الميت ،كالقبة المبنية على القبر ،وتارة يراه
ً
قوما استغاثوا به فذهب إليهم ،ويكون ذلك
ذلك هو ذلك الرجل الصالح ،وقد يظن أن ً

شيطانا تصور بصورته ،وهذا جرى لغير واحد ممن أعرفهم..
ً
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وتارة يستغيث أقوام بشخص يحسنون به الظن؛ إما ميت وإما غائب ،فيرونه
بعيونهم قد جاء وقد يكلمهم ،وقد يقضي بعض حاجاتهم ،فيظنونه ذلك الشخص
وكثير ما يأتي الشخص بعد
ًا
الميت ،وإنما هو شيطان زعم أنه هو وليس هو إياه،

ديونا ويرد ودائع ويخبرهم عن الموتى،
الموت في صورة الميت فيحدثهم ويقضي ً

ويظنون أنه هو الميت نفسه قد جاء إليهم ،وإنما هو شيطان تصور بصورته ،وهذا
كثير ًّ
جدا السيما في بالد الشرك كبالد الهند ونحوها..
طائر في الهواء ،وإما عظيم الخلقة ،وإما أن يخبره
شخصا إما ًا
وتارة يرى أحدهم
ً
شيطانا كذب على
بأشياء غائبة ،ونحو ذلك ،ويقول له :أنا الخضر !..ويكون ذلك
ً
ذلك الشخص..

وقد يكون الرائي من أهل الدين والزهد والعبادة ،وقد جرى هذا لغير واحد..
وقد يرى
ركبانا وإما غير ركبان ،ويقولون :هذا فالن
أشخاصا في اليقظة ،إما
ً
ً
النبي !..إما إبراهيم وإما المسيح وإما محمد صلى هللا عليه وسلم ،وهذا فالن
الصديق !..إما أبو بكر وإما عمر وإما بعض الحواريين ،وهذا فالن لبعض من يعتقد
فيه الصالح ،إما جرجس أو غيره ممن تعظمه النصارى ،وإما بعض شيوخ
شيطانا ادعى أنه ذلك النبي أو ذلك الشيخ أو الصديق أو
المسلمين ،ويكون ذلك
ً

القديس!..

كثير لكثير من المشركين والنصارى..
ومثل هذا يجري ًا
وكذلك ما رآه قسطنطين من الصليب الذي رآه من نجوم ،والصليب الذي رآه مرة
أخرى هو مما َمَّثَله الشياطين ،وأراهم ذلك ليضلهم به ،كما فعلت الشياطين ما هو
بعبَّاد األوثان..
أعظم من ذلك ُ
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وكذلك من ذكر أن المسيح جاءه في اليقظة وخاطبه بأمور ،كما يذكر عن
بولس..
فإنه إذا كان صادًقا ..كان ذلك الذي رآه في اليقظة ،وقال إنه :المسيح ..شيطانا
من الشياطين كما جرى مثل ذلك لغير واحد..
والشيطان إنما يضل الناس ويغويهم بما يظن أنهم يطيعونه فيه ،فيخاطب
ض َّالل المسلمين بما يوافق
النصارى بما يوافق دينهم ،ويخاطب من يخاطب من ُ

اعتقاده ،وينقله إلى ما يستجيب لهم فيه بحسب اعتقادهم؛ ولهذا يتمثل لمن يستغيث
من النصارى بجرجس في صورة جرجس ،أو بصورة من يستغيث به النصارى من
أكابر دينهم؛ إما بعض البطاركة ،وإما بعض المطارنة ،وإما بعض الرهبان ،ويتمثل
ضالل المسلمين بشيخ من الشيوخ في صورة ذلك الشيخ.
لمن يستغيث به من ُ
و ِّ
الح ِّسَّيات إن لم يكن معها عقليات تكشف حقائقها ،وإال وقع فيها غلط كبير!..
فالمالئكة تظهر في صورة البشر كما ظهرت إلبراهيم ولوط ومريم في صورة
البشر ،وكما كان جبريل يظهر للنبي صلى هللا عليه وسلم تارة في صورة دحية
عيانا ،وكذلك كما ظهر إبليس
الكلبي ،وتارة في صورة أعرابي ،ويراه كثير من الناس ً
للمشركين في صورة الشيخ النجدي ،وظهر لهم يوم بدر في صورة سراقة بن مالك

َّن َلهم َّ
ال
الشْي َ
ان أ ْ
طُ
َع َماَل ُه ْم َوَق َ
بن جعشم ،فلما رأى المالئكة هرب ،قال تعالىَ :
{وإِّ ْذ َزي َ ُ ُ
الن ِّ
اس َوِّإِّني َج ٌار َل ُك ْم َفَل َّما تََراء ِّت اْل ِّفَئتَ ِّ
ال َغالِّ َب َل ُكم اْلَي ْوم ِّم َن َّ
ص َعَلى َع ِّقَبْي ِّه
ان َن َك َ
َ
َ
ُ
ِّ
ِّ
وَقال ِّإِّني ب ِّر ِّ
للا َش ِّد ُيد اْل ِّعَق ِّ
اب}
يء مْن ُك ْم ِّإني أ ََرى َما ال تََرْو َن ِّإني أ َ
َخ ُ
للا َو َّ ُ
اف َّ َ
َ َ
َ ٌ
[األنفال.]48 :
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وروي عن ابن عباس وغيره قالَّ ( :
تبدى إبليس في جند من الشياطين ومعه راية
في صورة رجال من «مدلج» ،والشيطان في صورة سراقة بن مالك بن جعشم ،فقال:
ال غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم ،وأقبل جبريل عليه السالم على إبليس،
فلما رآه وكانت يده في يد رجل من المشركين انتزع إبليس يده وولى مدب ار هو
وشيعته ،فقال الرجل :يا سراقة !..أتزعم أنك لنا جار..؟! فقال :إني أرى ما ال
ترون ..إني أخاف هللا ..وهللا شديد العقاب).
قال ابن عباس( :وذلك لما رأى المالئكة) قال الضحاك( :سار الشيطان معهم
أحدا لن يغلبكم وأنتم تقاتلون على دينكم
برايته وجنوده وألقى في قلوب المشركين أن ً
ودين آبائكم).

وعند المشركين والنصارى من ذلك شيء كثير يظنونه من جنس اآليات التي
لألنبياء ،إنما هي من جنس ما للسحرة والكهان ومن لم يفرق بين أولياء الرحمن
وأولياء الشيطان ،ويفرق بين معجزات األنبياء وكرامات الصالحين ،وبين خوارق
السحرة والكهان ومن تقترن بهم الشياطين -وإال التبس عليه الحق بالباطل ،فإما أن
يكذب بالحق الذي جاء به األنبياء الصادقون ،وإما أن يصدق بالباطل الذي يقوله
الكاذبون والغالطون).
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الفصل الثاني
تمهيد(:)216

عوامل التحريف

لما كانت معصية إبليس منطلًقا له في إضالل البشر كانت كذلك منطلًقا لكل

عوامل هذا اإلضالل والتحريف..

وقد اتفقنا أن إبليس هو مصدر التحريف ،وبناء على ذلك نثبت أن انطالق كل

عوامل التحريف ناشئة عنه ،وهذا هو التفسير..

كان الكبر هو البداية الحقيقية لمعصية إبليس ،وكان الشعور بإمكانية االستغناء

عن هللا هو البداية الحقيقية التي وسوس بها إبليس إلى آدم وحواء{ :فوسوس إليه

الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك ال يبلى} [طه..]120 :

ومن الشعور باالستغناء عن هللا يكون ادعاء اإلنسان الفعل اإللهي لنفسه..

حتى أصبح الشعور بهذا االستغناء هو بداية الط*يان البشري{ :كال إن اإلنسان

ليطغى* أن رآه استغنى} [العلق.]7 :

مستغنيا عن هللا ..فإنه يدعي أفعاله ،والكفر بالنعمة
وعندما يرى اإلنسان نفسه
ً
مثال ال يكون فقط بإنكار مصدرها اإللهي ..بل بنسبتها إلى مصدر إنساني{ :قال
إنما أوتيته على علم عندي} [القصص.]78 :

وعلى ذلك :فكل تحريف للحق يرتبط في شكله وصيغته بالحق نفسه؛ ألنه ليس

تحر ًيفا في موضوع الحق ،بل في وجهته ،فالنعمة هي النعمة؛ لكن وجهتها تتغير من
هللا إلى اإلنسان.
ولذلك أثبت القرآن مصدرية الخلق إلى هللا ،عن طريق إثبات عدم مصدرية
اإلنسان له؛ ألن اإلنسان مفطور على أن أحدهما يستبدل اآلخر{ :أفرأيتم ما تمنون*
أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون} [الواقعة.]59-58 :
(

216

) يراجع بالتفصيل كتاب نظرية في الغيبيات ،لألستاذ /يحيى رفاعي.
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{أفرأيتم ما تحرثون* أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون} [الواقعة.]64-63 :
{أفرأيتم الماء الذي تشربون* أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون} [الواقعة:
.]69-68
{أفرأيتم النار التي تورون* أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون} [الواقعة:
.]72-71
َّ
كمفضلين على العالمين,
ولذلك عندما انحرف اليهود ..لم يذكروا نعمة هللا عليهم
بل أصبح هدفهم األول هو االنتقال بمصدر التفضيل من هللا إلى اليهود أنفسهم,
فكان «االستكبار» هو جوهر اليهودية ,وعلى الرغم من كثافة ظهور األفعال اإللهية
في واقع اليهود ،إال أنه غاب كليًّا في وجدانهم!..
ولما كان الحق في بعثة المسيح هو تبشير هللا لإلنسان بالرحمة الشاملة التي
تمثلت في محمد صلى هللا عليه وسلم كانت صيغة تحريف ذلك الحق هي اعتقاد
اإلنسان أنه هو الذي يبشر نفسه بالرحمة ،وليس هللا..
ومن هنا نشأت كل األفكار المثيرة والمتطلبة للرحمة؛ فكانت فكرة الخطيئة،
وقولهم( :أجرة الخطيئة موت) لتتطلب الرحمة..
كما نشأت كل البدع الزاعمة لتحقيق الرحمة بعد موجباتها ،فجاء زعم الصلب
والفداء لتحقق هذه الرحمة!..
وليستمر نفس المضمون الزاعم لرحمة اإلنسان لنفسه في صورة آباء الكنيسة..
فكانت أسرار الكنيسة؛ ومنها سر االعتراف وصكوك الغفران!..
وبذلك استغنى اإلنسان النصراني عن رحمة هللا برحمته لنفسه ،ولم تعد الرحمة
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تماما،
عمال
خارجية المصدر ,وكذلك لم تعد الخطيئة ً
ً
عارضا ،بل اتحدت باإلنسان ً

فأصبحت عندهم صفة جوهرية له.

وعلى الرغم من أن الخطيئة صارت مبدأ االعتقاد المسيحي من الناحية
المنطقية ,إال أنها من الناحية النفسية صارت نتيجة وليست مبدأ ..نتيجة أن اإلنسان
أصبح موكوًال بمهمة أن يرحم نفسه!..
ليأتي بعد ذلك االنتقال بمبرر الرحمة إلى اإلنسان المسيحي نفسه ،ليجعل من

مرحوما لنفسه ،أي :للكنيسة التي
محور لمسيحيته ,إنه يجعل نفسه
ًا
َجْل ِّد ذاته وإنكارها
ً
ورثت الشكل اإلنساني للمسيح ،فأصبحت هي عروس المسيح ،الذي ورث بدوره
الشكل اإلنساني لإلنسان المسيحي!..

()217

وكان أكبر أثر للتداخل بين الكنيسة والمسيح من جهة ،والكنيسة واإلنسان
النصراني من جهة أخرى -أنه عندما انهارت الكنيسة في عصر النهضة األوروبية
إثر قيام الثورة الفرنسية -انهارت الشخصية «المسيحية» وانتشر اإللحاد.والفلسفة التحريفية النصرانية -من الناحية الواقعية -تبدأ من المسيح نفسه؛ ألن
النصرانية المحرفة هي في األساس تحريف لحقيقة المسيح ..المتمثلة في كونه
«ُبشرى»{ :ومبش ار برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد}؛ لذلك :يجب أن ننظر إلى
وصف المسيح كمبشر بصورة أكثر عمًقا ,فليست البشرى مجرد ٍ
فعل َف َعَل ُه المسيح,
بل إن البشرى مستغرقة لوجوده كله كما قال صلى هللا عليه وسلم(( :أنا دعوة أبي

( )217يقول المطران بولس يازجي( :إننا نضع على إنساننا الجسداني لباس المسيح ،أي :نبني من كياننا البشرِّي
مسيحيا قد تصور المسيح فيه ،هذا هو عمل الكنيسة وهذه هي حقيقة حياتنا فيها ،أن يتصور
إنسانيا
كيانا
ًّ
ًّ

المسيح فينا ،أي أن «نتمسحن» .يسوع هو «اإلله-اإلنسان» ،أي :اإلله الذي أخذ صورتنا)!..
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إبراهيم ،وعشارة عيسى))(.)218
والنبي محمد صلى هللا عليه وسلم رحمة ,وصفة الرحمة مستغرقة لوجوده كله
أيضا ,بمعنى َّأنه صلى هللا عليه وسلم ليس أشياء كثيرة منها الرحمة ,بل إنه «ليس
ً
إال رحمة»{ :وما أرسلناك إال رحمة للعالمين} ,فالرحمة بالنسبة للنبي صلى هللا عليه

أساسا بالرحمة
وسلم هي خاصية جوهرية ,بحيث أن كل ما يتعلق بالنبي متعلق
ً
ذاتها.
وقد جعل هللا لكل رحمة بشرى ,بدليل :أن هللا يرسل الرياح بوصفها «مبشرات»
للمطر ,والمطر حقيق ًة هو رحمة هللا{ :وهو الذي يرسل الرياح بش ار بين يدي رحمته}
[األعراف..]57 :
{ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته} [الروم.]46 :
وكما تكون البشرى بالرحمة من بعد القنوط{ :وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما
قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد} [الشورى ]28 :كانت بعثة النبي صلى هللا
عليه وسلم بعد فترة من الرسل{ :يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة
من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير وال نذير فقد جاءكم بشير ونذير وهللا على
كل شيء قدير} [المائدة..]19 :
فظهر كمال رحمة هللا برسالة محمد صلى هللا عليه وسلم مقابل كمال المقت
الذي كان قبل الرسالة(( :إن هللا نظر إلى أهل األر

فمقتهم -عرعهم وعجمهم-

إال بقايا من أهل الكتاب)) إثباتًا للتقابل بين الخير والشر ،وللتناسب بين قدريهما.

(

218

) حديث صحيح رواه أحمد والحاكم والبيهقي عن العرباض بن سارية ،مشكاة المصابيح.
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ومن هنا كان التوافق بين المسيح كبشرى للنبوة مع كل مبشرات النبوة األخرى،
وكان أهم هذه المبشرات ..الر ية الصالحة ،بدليل قول ابن عباس( :كشف رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم عن الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال(( :أيها الناس،
يبق من مبشرات النبوة إال الر يا الصالحة ..يراها المسلم أو ترى له)) ثم
إنه لم َ

ساجدا ،فأما الركو فعظموا فيه الرب ،وأما
اكعا أو
ً
قال(( :أال إني نهيت أن أقرأ ر ً
السجود فاجتهدوا في الدعاءِ ..
فقمن أن يستجاب لكم)) والمالحظة المنهجية في
الحديث :ارتباط البشرى بالركوع والسجود ،ولذلك جاءت البشرى لزكريا وهو{ :قائم
يصلي في المحراب أن هللا يبشرك بيحيى} [آل عمران ،]39 :وكذلك جاءت البشرى
لمريم بعد أمرها بالركوع والسجود{ :يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع

ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ُّه ْم
الراكعين* َذل َك م ْن أَْنَباء اْل َغْيب ُنوحيه إَلْي َك َو َما ُكْن َت َل َدْيه ْم إ ْذ ُيْلُقو َن أَْق َال َم ُه ْم أَي ُ
ي ْكُفل مريم وما ُكْنت َلدي ِّهم ِّإ ْذ ي ْختَ ِّ
ص ُمو َن * إذ قالت المالئكة يا مريم إن هللا يبشرك
َ َْ ْ َ
َ ُ َْ ََ َ َ
بكلمة منه} [آل عمران]45-43 :

كما جاء تبشير «المؤمنين» بهذه الصفة{ :التائبون العابدون الحامدون السائحون
الراكعون الساجدون اآلمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود هللا
وبشر المؤمنين} [التوبة.]112 :
ومن دالئل التوافق بين البشرى وموضوعها يأتي التوافق بين المسيح كبشرى
أهمها:
للنبوة ،ورسالة محمد صلى هللا عليه وسلم كرحمة ،و ُّ
 -1التجانس :فالبشرى من جنس موضوعها ،وكذلك كان التجانس بين المسيح
ورسالة محمد عليهما الصالة والسالم من حيث العالمية ،فقد كانت مريم وابنها آية
للعالمين ،وكان محمد صلى هللا عليه وسلم رحمة للعالمين.
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وكذلك من حيث الكمال ،حيث كان خلق عيسى من غير أب كماال للتنوع
اإلنساني ،وكانت رسالة محمد صلى هللا عليه وسلم كماال للرساالت.
 -2الداللة على كمال القدرة :فالبشرى مقدمة لتحقيق موضوعها داللة على
كمال القدرة اإللهية؛ ولذلك َّ
بشر هللا يوسف بالنجاة وهو في ظلمات الجب{ :فلما
ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في يابت الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم ال
يشعرون} [يوسف..]15 :
ثم َّ
ويشتََرى{ :وقال الذي اشتراه من مصر المرأته
بشره بالتمكين ،وهو عبد ُيباع ُ

أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا ،وكذلك مكنا ليوسف في األرض ولنعلمه
من تأويل األحاديث} [يوسف ،]21 :إثباتًا ألن هللا{ :غالب على أمره ولكن أكثر
الناس ال يعلمون} [يوسف..]21 :

وكذلك َّ
بشر َّأم موسى وهي تلقيه في التابوت بأنه سيكون من المرسلين{ :وأوحينا
إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم وال تخافي وال تحزني إنا
رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين} [القصص..]7 :
وكذلك كانت بشرى عيسى بمحمد صلى هللا عليه وسلم في وقت عم الكفر جميع
أقطار األرض؛ ليكون هو الماحي له{ :وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني
رسول هللا إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبش ار برسول يأتي من بعدي اسمه
أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين* ومن أظلم ممن افترى على هللا
الكذب وهو يدعى إلى اإلسالم وهللا ال يهدي القوم الظالمين* يريدون ليطفئوا نور هللا
بأفواههم وهللا متم نوره ولو كره الكافرون* هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون} [الصف.]9-6 :
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ومن هنا تحقق التوافق والتجانس بين حقيقة المسيح وحقيقة الر يا ،حتى أصبح
هونا بهما(( :ال تقوم
كالهما من أهم عالمات الساعة ،وأصبح قيام الساعة مر ً
الساعة حتى يرى الرجل الر يا فتتحقق مثل فلق الصبح(( ..))..ال تقوم الساعة

حتى ينزل المسيح.))..
ومن هنا كانت العالقة بين البشرى وموضوعها حاكمة للعالقة بين عيسى
ومحمد عليهما الصالة والسالم.
وأول حقائق تلك العالقة هي أن تحريف البشرى تحريف لموضوعها ،بدليل أن
التحريف في تأويل الر يا يحرفها في الواقع.
ومن هنا كان القصد الشيطاني من تحريف حقيقة المسيح كبشرى برسالة الرسول
صلى هللا عليه وسلم ..هو تحريف الرسالة كرحمة للعالمين..
وما بين معصية إبليس األولى والصيغة التحريفية النهائية للنصرانية ..كانت
عوامل التحريف:
اليهود
لقد كانت تجربة بني إسرائيل مع فرعون مصر حاكمة لكل تصرفاتهم بعد

الخالص منها ،وكان أخطر آثار هذه التجربة هو اإلحساس والتصور اليهودي عن

هللا..

فقد عاش اليهود بين فراعنة يعبدون آلهة محسوسة أمامهم ،مما جعلهم يطلبون

من موسى عليه السالم في حياته -بعد انشقاق البحر والنجاة من مطاردة فرعون

صنما ،وذلك بعد مرورهم {على قوم يعكفون على أصنام
إلها
مباشرة -أن يجعل لهم ً
ً
لهم}..
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ولم يمكثوا طويال بعد موته حتى حرفوا التوراة نفسها ..حتى وصل بهم التحريف
أن اختلقوا واقعة الصراع بين يعقوب وربِّه ..والتي غلب فيها يعقوب ربَّه !..تعالى هللا

كبيرا.
عما يقولون ًّ
علوا ً

لقد تشربت العقلية اليهودية بالوثنية الفرعونية ،لدرجة أن التثليث الذي ابتدعه

طوير لثالوث قدماء المصريين «أوزيريس» وهو اإلله اآلب
النصارى كان ت ًا
و«إيزيس» وهي اإلله األم و«حورس» وهو اإلله االبن ،وقد عبد هذا الثالوث في

الهوت عين شمس..

وكذلك ظهر تأثر العقلية اليهودية بالوثنية الفرعونية في األسئلة التي طرحوها

على النبي صلى هللا عليه وسلم..

قال الضحاك وقتادة ومقاتل( :جاء ناس من أحبار اليهود إلى النبي صلى هللا

عليه وسلم فقالوا :يا محمد ،صف لنا ربك؛ لعلنا نؤمن بك ،فإن هللا أنزل نعته في
ِّ
من
التوراة ،فأخبرنا به من أي شيء هو؟ ومن أي جنس هو؟ ..أم ْن ذهب؟ ..أم ْ
نحاس هو؟ وهل يأكل ويشرب؟ ِّ
وم َّمن ورث الدنيا؟ ولمن يورثها؟ فأنزل هللا هذه
السورة{ :قل هو هللا أحد} [اإلخالص.)]1 :

كما روى الضحاك عن ابن عباس( :أن وفد نجران قدموا على النبي صلى هللا

عليه وسلم بسبعة أساقفة من بني الحارث بن كعب ،منهم السيد والعاقب ،فقالوا للنبي
صلى هللا عليه وسلم :صف لنا ربك من أي شيء هو؟ فقال النبي صلى هللا عليه

وسلم(( :إن رعي ليس من شيء ..وهو بائن من األشياء)) ،فأنزل هللا{ :قل هو هللا
أحد} [اإلخالص.]1 :

معا!..
فكانت {قل هو هللا أحد} مواجهة لوثنية اليهود والنصارى ً

وعندما أثبت القرآن تأثر الطائفتين بالوثنية التاريخية التي سبقتهما واجههما

بتحليل واحد لحقيقة ما هم عليه ،فقال سبحانه{ :وقالت اليهود عزير ابن هللا وقالت

النصارى المسيح ابن هللا ذلك قولهم بأفواههم يضاهؤون قول الذين كفروا من قبل}..

فدلت اآلية على المنبع الوثني الواحد لتحريف اليهود والنصارى ،ومنه كانت

بداية التحريف..
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ثم يقول سبحانه{ :اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون هللا والمسيح ابن مريم

وما أمروا إال ليعبدوا إلها واحدا ال إله إال هو سبحانه عما يشركون} [التوبة-30 :

 ،]31فاليهود اتخذوا أحبارهم ،والنصارى اتخذوا رهبانهم ،وهم الذين ضمنوا استمرار
التحريف إلى نهايته..

ولهذا قال المسيح عليه السالم ألحبار اليهود حسبما جاء في كتاب متى( :الويل

لكم أيها الكتبة والفريسيون المراءون ،فإنكم تغلقون ملكوت السموات في وجوه الناس،

فال أنتم تدخلون ،وال َتدعون الداخلين يدخلون) [.]13/23
وجاء هذا النص بصورة أخرى في إنجيل لوقا هكذا( :الويل لكم يا علماء
الشريعة ،فإنكم خطفتم مفتاح المعرفة ،فال أنتم دخلتم ،وال تركتم الداخلين يدخلون)

[]52/1

ويحكي اإلمام ابن تيمية عن إجرامهم في حق خالقهم فيقول( :ومن ُغالة

المجسمة اليهود من ُيحكى عنه أنه قال :إن هللا بكى على الطوفان حتى رمد وعادته
المالئكة! وأنه ندم حتى عض يده وجرى منه الدم! وهذا كفر واضح صريح ،ولكن

يقولون :قولنا خير من قول النصارى ،فإن النصارى يقولون :إنه أُخذ وضرب

وصلب بين لصين،
بالسياطُ ،
وبصق في وجههُ ،
ووضع الشوك على رأسه كالتاجُ ،
وُفعل به من أقبح ما ُيفعل باللصوص ُقطاع الطرق ،وقد صرح كثير منهم بأن هذا
فعل بالالهوت والناسوت جميعا!!).
وهكذا ترك اليهود أثرهم على عقيدة النصارى ،من حيث عدم توقير هللا عز

وجل ،وعدم تقديره حق قدره..

ثم تطور أثرهم حتى أخذ التحريف النصراني صورة رد الفعل لعقيدة اليهود

وشريعتهم ،بحيث كان موقف العداء بين اليهود والنصارى
حاضر في كل توجهاتهم
ًا
العقدية والعملية..
فقد قالوا :إن المسيح ابن هللا ،كرد فعل لقول اليهود فيه :إنه ابن زنى!!..

وأحلوا الخنزير الذي تحرمه اليهود..
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وتركوا الختان الذي تلتزم به اليهود..
وصُّلوا إلى غير قبلة اليهود..
َ
وأجازوا معاشرة الزوجة الحائض مخالفة لليهود..
حتى انتهى بهم الحال إلى إسقاط الشريعة بالكلية ..ألنها شريعة اليهود!..
التوراة المحرفة

تقوم المناقشة األساسية لمن يريد الدفاع عن التوراة واإلنجيل على فكرة أن
حرف بينما القرآن ال ُيحرف؟!
التوراة واإلنجيل ُكتب منزلة من عند هللاَ ،فلِّ َم تُ َّ
والحقيقة :إن الحف اإللهي ألي كتاب ُمنزل يكون باعتبار أن هذا الكتاب هو
حجة هللا على العباد في زمان محدد ،فاهلل يحف حجته القائمة في زمانها..

وعندما كانت التوراة هي الحجة حفظها هللا ،وكذلك عندما كان اإلنجيل هو

الحجة حفظه هللا ،فالحجة مرتبطة بزمانها ،ولكل أمة زمن ،وكتاب هللا المنزل على

األمة يكون حجة في زمانها ،ولكل أمة من األمم الثالث زمن ،وهذه الحقيقة يقررها

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقوله(( :إنما أجلكم في أجل من خال من األمم ما

بين صالة العصر إلى مغرب الشمس ،وهنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل
عماال ،فقال :من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط..؟
استعمل
ً

فعملت اليهود إلى نصف النهار ،ثم قال :من يعمل لي من نصف النهار إلى

صالة العصر على قيراط قيراط..؟ فعملت النصارى من نصف النهار إلى صالة
العصر على قيراط قيراط ،ثم قال :من يعمل من صالة العصر إلى مغرب الشمس

على قيراطين قيراطين..؟ أال فأنتم الذين يعملون من صالة العصر إلى مغرب
عمال
الشمس ،أال لكم األجر مرتين ،فغضبت اليهود والنصارى ،فقالوا :نحن أكثر ً

شيئا..؟ قالوا :ال ،قال هللا
وأقل عطاء..؟ .فقال هللا تعالى :فهل ظلمتكم من حقكم ً
تعالى :فإنه فضلي ..أُعطيه من شئت)).
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وباعتبار أن هذا الزمن هو زمن األمة الخاتمة ،يبقى كتابها باعتباره حجة هللا

ظا دون غيره من ُكتب األمم التي انتهى زمانها وانتهت حجية كتابها.
محفو ً
وحقيقة الحف اإللهي لمن يعمل هلل سبحانه لها أمثلة توضحها :ففي غزوة
الخندق قال حذيفة رضي هللا عنه( :لقد رأيتنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليلة

األحزاب ،وأخذتنا ريح شديدة وَقر ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :أال رجل
يأتيني بخبر القوم ،جعله هللا معي يوم القيامة؟)) فسكتنا فلم يجبه منا أحد ،ثم

قال(( :أال برجل يأتينا بخبر القوم ،جعله هللا معي يوم القيامة؟)) فسكتنا فلم يجبه
منا أحد ،ثم قال(( :أال برجل يأتينا بخبر القوم ،جعله هللا معي يوم القيامة؟))

فسكتنا فلم يجبه منا أحد ،فقال(( :قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم)) فلم أجد ًّبدا ،إذ
علي)) فلما
دعاني باسمي ،أن أقوم ،قال(( :اذهك فأتني بخبر القوم وال تذعرهم َّ
صلِّي
وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام ،حتى أتيتهم فرأيت أبا سفيان يُ ْ
سهما في كبد القوس ،فأردت أن أرميه ،فذكرت قول رسول
ظهره بالنار ،فوضعت ً

الح َّمام،
هللا(( :وال تذعرهم َّ
علي)) ولو رميته ألصبته ،فرجعت وأنا أمشي في مثل َ
فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم وفرغتَ ..قَرْر ُت ( ،)219فألبسني رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلى فيها ،فلم أزل نائما حتى أصبحت،
فلما أصبحت قال :قم يا نومان) (.)220

هذا المثال يوضح الدقة الزمنية للحف  ،وارتباطه بالعمل هلل؛ ألن الصحابي كان

يشعر أنه في « َح َّمام» طوال وقت المهمة ،وبمجرد انتهائها عاد إلى الشعور

بالبرد..

طا إلى حد كبير بافتقاد
ومن المهم أن نالح أن إرسال رسول جديد كان مرتب ً

أثر الرسالة السابقة ،فموسى عليه السالم جاء إلى بني إسرائيل قبل أن تدرس فيهم

معالم دين إبراهيم ،تحت وطئة القهر الفرعوني ..كما جاء عيسى عليه السالم

ومجددا لمعالم الدين ،وعندما طمست
مظهر لحقائق التوراة التي حرفها بنو إسرائيل،
ًا
ً
( )219القَر :البرد ،و« َق َر ْرتُ » أي أصابتني رعشة من شدة البرد.
( )220رواه مسلم.
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وح ِّرف التوراة واإلنجيل ،اقترب ظهور محمد صلى هللا عليه وسلم
تعاليم عيسىُ ،
(.)221
ورسالته الخاتمة..

وألن هذا الدين هو آخر رساالت هللا ألهل األرض ،وأجل هذه األمة ممتد إلى

قيام الساعة ..فقد جعل هللا له من الخصائص التي تمنع تحريفه وزواله بالكلية..

ومن أهمها :حفظ الكتاب والسنة بقدر هللا{ :إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له

لحافظون} [الحجر ]9 :وهو ما يكفل حف المرجع األساسي لبقاء األمة.

وهرسال المجددين على رأس كل مائة عام؛ قال رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم(( :إن هللا يبعث لهذه األمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها)).

وخاصية حفظ األمة من االجتما على ضاللة؛ قال رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم(( :إن هللا قد أجار أمتي ن تجتمع على ضاللة)).
منهج تحريف التوراة

أن تكون التوراة محرفة ..هذه حقيقة ال تناَقش ..ألن اإلنسان ال يقبل بأي حال
ما ُكتب في التوراة عن أسماء هللا وصفاته ورسله..

وإذن؛ ال يبقى إال مناقشة المنهج الذي تم به تحريف التوراة واإلنجيل ،فلم يكن

ٍ
معان ،بل كان عمال ذو هدف ..ومهمة ذات محور
التحريف مجرد تغيير كالم أو
أساسي..

هذا الهدف وذاك المحور ..هو التناقض التام مع الحق!..

وقد ظهر ذلك من خالل عدة أمور:

تشبيه الخالق بالمخلوق واإللحاد في أسمائه وصفاته :فمنذ بدايتها وفي سفر

التكوين الذي يفترض أن يؤسس لعقيدة اإلنسان عن الخالق العظيم ،الذي أبدع

السموات واألرض بكل ما فيها من عظمة وقوة وعلم وحكمة وجمال -نجد التوراة
المحرفة تنسب الجهل والتعب والندم إلى هللا!!..

( )221تراجع قصة إسالم سلمان الفارسي ،في الباب الالحق فصل البقايا ،وكيف ارتبط تبشير آخر راهب على
الدين الحق ببعثة الرسول بانقراض من هم على شاكلته من أتباع دين عيسى.
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كرم آدم وأسجد له مالئكته نجد
وبدال من الشعور بالحب واالمتنان تجاه هللا الذي َّ

خصما لبني آدم ،يخشى من معرفتهم الخير والشر!!..
التوراة المحرفة تصوره سبحانه
ً
(وقال الرب اإلله هو ذا اإلنسان قد صار كواحد منا عارًفا الخير والشر ،واآلن
أيضا ويأكل ويحيا إلى األبد[ )!!..تكوين:
لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة ً

.]22/3

إن طبيعة التحريف في التوراة تتكشف من المواضع التي يظهر فيها األثر

الشيطاني بصورة قاطعة..

وتجسد ..نقول يقينا :هذا تحريف..
فعندما تذكر التوراة أن هللا نزل
َّ

وعندما تقول التوراة أن هللا صارع يعقوب ..نقول يقينا :هذا تحريف..

ولكن عندما تكون نتيجة المصارعة أن يعقوب هو الذي يغلب الرب!! فإن هذه

النتيجة ال تكون مجرد دليل على التحريف ،بل يكون لها معنى زائد عليه ،وهو الكره

الشديد ألن يكون هلل في نفس البشر أي تعظيم!!..

يقينا :هذا تحريف..
وإذا نسبت التوراة األنبياء إلى الزنا والفجور ..نقول ً
وإذا نسبت ذلك إلى سليمان تحد ًيدا ..نقول :يقينا هذا تحريف..

ساحر وعبد آلهة الوثنيين فال يكون
ًا
لكن أن تذكر التوراة المحرفة أن سليمان كان
مجرد دليل على التحريف؛ بل يكون له معنى زائد عليه ،وهو أن ذلك من جنس

انتقاما منه..
الدعايات الكاذبة التي روجتها الشياطين ضد سليمان
ً
{واتبعوا ما تتل وا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين

كفروا يعلمون الناس السحر} [البقرة.]102 :

تشويه سيرة الرسل :فعندما كانت التوراة ِّ
تحرف سيرة أي نبي نجد أن التحريف

جاء بما يناقض سيرة هذا النبي وفضله الذي ُعرف به بين األنبياء..
«داود» الذي قال فيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :أحك الصيام إلى هللا

يوما ،وأحك الصالة إلى هللا صالة داود،
يوما ويفطر ً
صيام داود ،فإنه كان يصوم ً
كان ينام نصف الليل ويصلي ثلثه وينام سدسه)..
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تقول الكتك المحرفة عنه أنه زنى بجارته ،وأرسل زوجها أوريا القائد العسكري

في وجه الحرب الشديدة ،ثم أمر رجاله أن يتركوه ُليقتل ويموت ..ثم تزعم أن هللا
عاقبه فقال( :هكذا قال الرب :هأنذا أقيم عليك الشر من بيتك ،وآخذ نساءك أمام
عينيك وأعطيهن لقريبك ،فيضجع مع نسائك في عين هذه الشمس؛ ألنك أنت

فعلت بالسر وأنا أفعل هذا األمر قدام جميع إسرائيل وقدام الشمس) [صموئيل

الثاني .]11 :12/12

عر
و«سليمان» الذي ُ

بحبه لدعوة التوحيد وعدائه للوثنية ،كما جاء بذلك

القرآن في سورة سبأ ،حيث لم يصبر على استما خبر الهدهد بأن هناك من

يسجد للشمس من دون هللا ،حتى أرسل إليهم{ :أال تعلوا علي وأتوني مسلمين}

[النمل..]31 :

صانعا لكل عاهرة وثنها
جالبا للعاهرات الوثنيات حوله،
تصوره الكتك المحرفة ً
ً
الذي تعبده..

ونبي هللا «لوط» الذي عاش يحارب الرذيلة ويدعو إلى العفا  ،حتى قال

قومه{ :أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون} [األع ار ..]82 :
ذكروا أنه زنى بابنتيه بعد أن سقتاه خمرا [تكوين..]38 :

وال تجد صلة مشتركة بين سيرة األنبياء في التوراة المحرفة إال مواقف الخزي

والسقوط ،وهي محاولة خبيثة لتأصيل االنح ار  ،وتسهيل ممارسة الرذيلة من
خالل تلفيق التهم لرسل هللا الكرام ،بحيث ال يبقى هناك معنى ألوامر الشريعة ،وال

أثر ألي قدوة حسنة.

بولس

ال(( :يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال
قال رسول صلى هللا عليه وسلم َق َ
فيساقون إلى سجن في جهنم
الذر في صور الرجال ،يغشاهم الذل من كل مكانُ ،

~~280

ُيسمى بولس ،تعلوهم نار األنيارُ ،يسقون من عصارة أهل النار طينة
الخبال))(.)222

قال القاضي( :وإضافة النار إليها للمبالغة ،كأن هذه النار لفرط إحراقها وشدة
حرها تفعل بسائر النيران ما تفعل النار بغيرها) انتهى .قال القاري( :أو ألنها أصل
نيران العالم).
المسمى
إن حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذي ُيثبت وجود سجن جهنم
َّ

فهم إال بتفسير عذاب جهنم ،فاألحاديث تربط بين:
«بولس» ال ُي َ

طبيعة العمل الذي استحق به أهل جهنم العذاب ..وبين وصف العذاب..
وبين طبيعة العمل ..ومكان العذاب..
وكذلك بين درجة العمل ..ودرجة العذاب..
وهناك عالقة تربط بين هذه الثالثة :طبيعة العمل ،ووصف العذاب ،ودرجته
دليال
مقاما يكونون فيه بذواتهم ً
ومكانه ،وهي الربط بين أصحاب العمل إذا بلغوا ً
دليال على الكفر واالستكبار ،إذ يقاس العذاب
على العمل ،مثل فرعون الذي أصبح ً
إليهم ويوصف بهم ،كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيمن لم يحاف على
الصلوات الخمس(( :كان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف)).
تفسير
ًا
دليال على أقصى درجات العذاب ،كما أصبحوا
حيث أصبح هؤالء
جميعا ً
ً
لكل جوانب العقوبة المرتبطة بجوانب المعصية ،حتى اجتهد المفسرون فقالوا :من
انشغل عن الصالة بسبب السلطان كان مع فرعون وهامان ،ومن انشغل عن الصالة
( )222رواه الترمذي ،وصححه األلباني في صحيح الجامع (.)8040
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بسبب المال كان مع قارون ،ومن انشغل عن الصالة بسبب التجارة كان مع أبي بن
خلف.
وكذلك حديث «بولس» مثال على الربط بين طبيعة العمل وصفة العذاب
ودرجته ومكانه ،فقد جمع بين:
 طبيعة العمل ،وهو الكبر..َّ ِّ ِّ
الرجال ،ي ْغ َشاهم ُّ
ِّ
الذ ُّل ِّم ْن ُك ِّل
ص َوِّر
 وطبيعة العذاب وهو( :أ َْمثَ َال الذر في ُ
َ ُُ
م َك ِّ
ان)..
َ
وهم َنار األَْنَي ِّار ُيسَقو َن ِّم ْن ُعص ِّ
ارة أ َْه ِّل َّ
الن ِّار
َ َ
 وصفة العذاب ودرجته وهو( :تَ ْعُل ُ ْ ُْ ْ
ِّط َين َة اْل َخب ِّ
ال)..
َ
 ومكانه وهوَ (( :س ْجن ِفي َج َهّن َم ُي َس َّمى ُبوَلس))..فدل وصف مكان العذاب بالصفة الالزمة لمثل هؤالء الناس على مقام عذابهم.
َّ
ولكن ما معنى «بولس» الوارد في الحديث الصحيح؟!
دليل واسع على
تعني كلمة «بولس» في أصلها الروماني :األحقر واألصغرٌ ،
الصغار الذي يستحقه المتكبرون في جهنم ،باعتبار أن جزاء ِّ
الكبر في جهنم
الحقارة و َّ

هو التحقير والتصغير ،فيحشرون ((أَم َثال َّ
الذِّر))« ..الذر» الصغير الحقيرِ (( ،في
ْ َ
ِ
جدا ًّ
الرجال)) ..ورغم أنهم في هذه الصورة الصغيرة ًّ
جدا فإن معالمهم معروفة
ص َو ِر
ُ
اه ُم الذل ِم ْن ُك ِّل
ومالمحهم محددة ((َي ْغ َش ُ

م َك ِ
ان)..
َ
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دل على أن المقصود هو «بولس» ،الذي بَّدل
ولما كان هذا االسم
ًّ
أعجميا فقد َّ

دين المسيح وأفسده ِ
بكبره وهعجابه بنفسه.

ويمكن أن تالحظ ذلك ِ
الكبر واإلعجاب من كثرة (أنا) في حديث بولس ومن
كالمه عن نفسه ،بحيث تشعر بهذه الصفة بصورة واضحة..
مثل قوله( :أنا ال أبني على أساس وضعه غيري)..
وقوله( :وأما الباقون فأقول لهم أنا ال الرب)[ ...كورنتوس .]7/12
وقوله( :الذي أتكلم به لست أتكلم به بحسك الرب)[ ...كورنتوس .]15/21
وقوله( :وأما العذاب فليس عندي أمر من الرب ولكني أعطي إياه)...
[كورنتوس .]25/26
كثير من حرو
عرعيا إال أن حروفه تقترب ً ا
ومع أن هذا االسم ليس
ًّ

اسم

إبليس ،المشتق من اإلبالس ،وهو اليأس من رحمة هللا.

ونواصل تفسير المدخل السلفي لمعرفة بولس بتفسير اسمه العبراني وهو:

شأول ..وتأتي بمعنى الهاوية أو جهنم..

كما أنها مشتقة من الفعل العبري شأل ..أو بالعرعية سأل..

وعمن أضله من
فهو محاسك ومسئول أمام هللا عما افتراه من الباطلَّ ..
الخلق..
حر
وال يكفي القول بأن بولس هو الذي َّ

النصرانية دون أن نفصل هذا

القول ،وتفصيل القول ال يكون إال إذا تحددت الخطة الكاملة التي تحرك بها
بولس لتدمير هذا الدين من خالل عدة عناصر أساسية:
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«االختراي» فبعد أن حارب بولس أتبا المسيح واضطهدهم وتتبعهم في كل

مكان -رأى أن أمرهم ال يزيد إال قوة ،فلجأ إلى وسيلة جاهلية خبيثة ،وهي
االختراي من الداخل ،من خالل نفس القضية ،ثم تحريف مضمون الحق

وتضييعه.

واالختراي من الداخل أخطر ما يواجه الدين ،والمثال التاريخي لذلك هو

عجال بزعم أنه إلههم وهله موسى ..فأطاعوه.
السامري الذي صنع لبني إسرائيل ً
والمالحظ في المثالين أنهما لم يبثا سمومهما إال في غيبة األنبياء..

وهو تطبيق مباشر على مبدأ إبليس( :من كان لها يوم االفتراس ..يوم لم

يكن لها ار ٍ غيري)..
حرا من الجميع
«المداهنة» قال بولس في أحد رسائله( :فإني إذ كنت ًّ
استعبدت نفسي للجميع؛ ألرعح األكثرين ،فصرت لليهود كيهودي ألرعح اليهود،

وللذين تحت الناموس كأني تحت الناموس ألرعح الذين تحت الناموس ،وللذين بال

ناموس كأني بال ناموس -مع أني لست بال ناموس هلل بل تحت ناموس للمسيح-
ألرعح الذين بال ناموس ،صرت للضعفاء كضعيف ألرعح الضعفاء ،صرت للكل كل

شيء ألخل

على كل حال قوما) [كور.]20/9 :1

وقد استحسن ترك الختان للوثنيين الذين يتنصرون تألي ًفا لقلوعهم؛ ألن الختان

ينِّفرهم ،فقد كان الرومانيون وغيرهم من الوثنيين يكرهون الختان ويسخرون من
أهله.
يوما
«الخل » يورد اإلنجيلي «لوقا» في كتاب أعمال الرسل أن بولس وصل ً

إلى أثينا في غضون أسفاره الرسولية ،وكانت مدينة الفالسفة مألى بتماثيل عدد

ِّ
ليحدد
حاال
من مختلف األصنام ،واسترعى انتباهه أحد الهياكل فانتهز الفرصة ً
مشتركا لدعوته ،فقال لهم( :يا أهل أثينا ،أراكم مغالين في التدين من كل
منطلقا
ً
ً
هيكال كتك عليه :إلى اإلله
وجه ،فإني وأنا سائر أنظر إلى أنصابكم وجدت
ً
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المجهول ،فما تعبدونه وأنتم تجهلونه ،فذاك ما أنا مبشركم به) [أعمال
الرسل.]23 ،17/22
«ترك العمل بالشريعة» فقد أعلن بولس أن «الناموس لعنة» ،وأنه باإليمان
ببدعة الصلك يدخل الناس في «النعمة» ،حيث ال تكاليف ،وال شريعة ..بل فق
االعتقاد...
الفلسفة اليونانية
األصل الهندي
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :عصابتان من أمتي أحرزهما هللا من
النار :عصابة تغزو الهند ..وعصابة تقاتل مع المسيح في آخر الزمان)).
ووفًقا لمنهجية الحديث النبوي يجب القول بالعالقة بين العصابتين؛ لورودهما في
حديث واحد ..وسياق واحد.

مثال آخر ،وهو قول رسول هللا صلى هللا عليه
ولتوضيح معنى المنهجية نذكر ً
وسلم(( :إن شر الناس الذين تقوم عليهم الساعة ،والذين يتخذون القبور
مساجد)).

والعالقة المنهجية بين الصنفين المذكورين في الحديث هي أن الذين تقوم عليهم

الساعة هم آخر الشر ومنتهاه ،وأن الصنف الثاني هم أول الشر ومبتداه.

وبالرجوع إلى الحديث -موضوع البحث -نجد أن العصابة التي تغزو الهند ُذكرت

باعتبار أن الهند قد شهدت البداية التاريخية للفلسفة الوثنية والتثليث ،والتي نقلها عنهم

أرسطو وأفالطون ،والتي نقلها عن أرسطو وأفالطون فالسفة النصارى ،حتى انتهى أمر

النصارى إلى االنحراف التام ،والذي سينزل عيسى عليه الصالة والسالم ليصححه
((فيكسر الصليك ويقتل الخنزير)) كما قال سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم.

ولذلك تشترك في الجزاء ..العصابة التي تغزو الهند –البداية التاريخية للتثليث–
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مع العصابة التي تحقق النهاية التاريخية للتثليث ،بالقتال مع عيسى ابن مريم في
آخر الزمان.

ومن هنا قال ابن تيمية( :إن المتفلسفة ُي ِّ
عرفون الفلسفة على أنها التشبيه باإلله

على قدر الطاقة).

كما ُيَبِّين أن «فلسفة الهند» كانت بالء لم تسلم منه األمة اإلسالمية نفسها
فيقول( :وأخذ جهم أسانيد بدعته من «ال َّسمنية» ،وهم بعض فالسفة الهند التي ضل

بها اليهود والصابئون والنصارى والمشركون).

وقد أثبت القرآن المضاهاة بين اليهود والنصارى للذين كفروا من قبل بدليل قول

هللا{ :وقالت اليهود عزير ابن هللا وقالت النصارى المسيح ابن قولهم بأفواههم
يضاهؤون قول الذين كفروا من قبل} فكلمة« :يض ِّ
اه ُؤو َن» تعني يتبعون أو
َُ
يشابهون.
أما الدليل على األصل الهندي للتثليث فهو التاريخ ذاته ،والذي يثبت أن عقيدة

اعا نصرانيًّا ،بل ُنقلت برمتها من عقيدة الهنود
التثليث والصلب والفداء لم تكن اختر ً
الوثنيين القدماء في الشمس ،يقول المؤرخ العالمة دوان( :إذا أرجعنا البصر نحو

«الهند» نرى أن أعظم وأشهر عباداتهم الالهوتية هو التثليث ،أي :القول بأن اإلله
ذو ثالثة أقانيم ،ويدعون هذا التثليث بلغتهمِّ« :ترِّي ُمورِّتي»ِّ« ،ترِّي» ومعناها :ثالثة،
ورِّتي» ومعناها« :هيئات» أو أقانيم!..
و« ُم ْ
وهي «برهما وفشنو وسيفا» ،ثالثة أقانيم غير منفكة عن الوحدة ،وهي الرب،
والمخلِّص ،وسيفا ،ومجموع هذه األقانيم الثالثة :إله واحد .ويرمزون لهذه األقانيم
الثالثة بثالثة أحرف هي :األلف والواو والميم ،ويلفظونها «أوم» ،وال ينطقون بها إال

عظيما(.)223
اما
ً
في صالتهم ،ويحترمون رمزها في معابدهم احتر ً
ويقول «مافير» في كتابه المطبوع عام 1895م والذي ترجمه إلى العربية «نخلة
شفوات» عام 1913م( :لقد ُذكر في الكتب الهندية القديمة التي ترجمت إلى

( )223في كتابه« :خرافات التوراة واإلنجيل وما يماثلها من الديانات األخرى» صً ،184
نقال عن الكتاب القيم:
«العقائد الوثنية في الديانة النصرانية» لمحمد البيروتي ،وقد أثبت تفصيليا األصل الوثني للعقائد النصرانية.
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اإلنكليزية شارحة عقيدة الهنود القدماء ما نصه :نؤمن بسافستري -أي الشمس -إله
واحدا ضابط الكل ،خالق السموات واألرض ،وبابنه الوحيد آتي -أي النار -نور من

نور ،مولود غير مخلوق ،تجسد من فايو -أي الروح -في بطن مايا -أي العذراء-
ونؤمن بفايو الروح الحي ،المنبثق من األب ،واالبن الذي هو مع األب ،واالبن يسجد

له ويمجد).

وبالرجوع إلى قانون اإليمان المسيحي نجد التطابق الكامل ،والنقل الحرفي عن

عقيدة الهنود..

حيث يقول مؤلف الالهوت النظامي( :القانون
المسمى «قانون الرسل» أو
َّ
تقرر استعمالها وقت
«القانون الرسولي» قد نشأ بالتدريج من جمع العبارات التي َّ

ممارسة المعمودية في الكنائس القديمة .ولدى البحث عن قضاياه بالتفصيل يتضح
كثير منه مأخوٌذ من وقت القانون النيقوي أو من قبله .ويقول :أومن باهلل اآلب
أن ًا
الضابط الكل ،خالق السماء واألرض ،وبيسوع المسيح ابنه الوحيد ربنا ،الذي ُحبل به
وصلب
من الروح القدسُ ،
وولد من مريم العذراء ،وتألم على عهد بيالطس النبطيُ ،
أيضا في اليوم الثالث من بين األموات ،وصعد
ومات ُ
ودفن ونزل إلى الجحيم وقام ً
جالس عن يمين هللا اآلب الضابط الكل ،وسيأتي من هناك ليدين
إلى السماء ،وهو
ٌ
األحياء واألموات .وأومن بالروح القدس ،وبالكنيسة المقدسة الجامعة ،وبشركة

القديسين ،وبمغفرة الخطايا ،وبقيامة الجسد ،وبالحياة األبدية .آمين).

وهكذا نجد أن الثالوث المسيحي تقليد كامل للثالوث الهندي القديم:

«سافستري» أو الشمس عند الهنود يقابله «األب السماوي» عند النصارى..

«آتي» أو النار المنبثقة من الشمس عند الهنود يقابله «االبن» عند النصارى..
«فايو» أو نفخة الهواء عند الهنود يقابله «الروح» عند النصارى..

()224

ويقول المؤرخ دوان ( :إن تصور الخالص بواسطة تقديم أحد اآللهة ذبيحة فداء

عن الخطيئة قديم العهد ًّ
جدا عند الهنود والوثنيين).

( )224وال يتوقف األمر عند عقائد الهنود ..فهناك ثالوث بوذي انتشر في الهند والصين واليابان ويسمى مجموعهم
اإلله «فو» ..باإلضافة إلى الثالوث الفرعوني الذي سبق ذكره.
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ثم ذكر الشواهد على ذلك ،ومنها قوله( :يعتقد الهنود بأن كرشنا المولود البكر
الذي هو نفس اإلله فشنو ،والذي ال ابتداء وال انتهاء له -وفق رأيهم -تحرك رحمة

كي يخلص األرض من ثقل حملها ،فأتاها وخلص اإلنسان بتقديم نفسه ذبيحة عنه).
أشكاال متعددة لموت كرشنا؛ أهمها أنه مات معلًقا بشجرة ُس ِّمر
ويصف الهنود
ً
مصلوبا ،وعلى رأسه إكليل من الذهب!..
بها بحربة ،وتصوره كتبهم
ً

وال يتوقف النقل النصراني عن األصل الهندي الوثني عند التثليث ،بل يتعداه إلى

فكرة َّ
الكفارة والفداء ونزول المخلص إلى الجحيم لتخليص المذنبين!..

فينقل المؤرخ م .وليم من تضرعات الهنود الوثنيين( :إني مذنب ،ومرتكب

الخطيئة ،وطبيعتي شريرة ،وحملتني أمي باإلثم ،فخلصني يا ذا العين الحندقوقية ،يا

مخلص الخاطئين ،يا مزيل اآلثام والذنوب(.)225

«ومن األصل الهندي إلى الفلسفة اليونانية »..فمن المعلوم أن التثليث لم تبدأ

مناقشته إال في مجمع نيقية المنعقد عام 325م ،حيث استخدم اإلمبراطور الروماني

الوثني قسطنطين نفوذه لترجيح كفة «أثناسيوس السكندري» األب الروحي لعقيدة
التثليث ،و ِّ
المنظر لها ،والمدافع عنها ،على كفة آريوس وأتباعه الموحدين.

وأثناسيوس هذا هو نتاج مدرسة اإلسكندرية الفلسفية ،بكل ما تحويه من ترهات

الفالسفة وأباطيلهم ،حيث شكلت المصدر الهام الذي استمد منه فكره التثليثي،

وفلسفته الوثنية..

وكان شيخ مدرسة اإلسكندرية -الفيلسوف أمينوس -قد توفي عام 242م قبل

انعقاد مؤتمر نيقية ،وكان قد اعتنق المسيحية في صدر حياته ثم ارتد عنها إلى
وثنية اليونان األقدمين..
ثم جاء بعده تلميذه أفلوطين المتوفى سنة 270م ،وهو الفيلسوف الذي جاب بالد
فارس والهند ،حيث تلقى الفلسفة الصوفية الهندية وعرف آراء بوذا وبراهما و
( )225ص ،36ولمزيد من التفصيل يراجع الكتاب القيم« :العقائد الوثنية في الديانة النصرانية» لمحمد البيروتي-نشر
دار المعارف.
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كرشنه ..ثم عاد إلى اإلسكندرية ،وفي جعبته خليط من ألوان الثقافات ،راح ِّ
يدرسها
على تالميذه..
وقد انتهى أفلوطين من خالل دراسته لما وراء الطبيعة ومنشأ الكون إلى أن
العالم يرجع تكوينه وتدبيره إلى ثالثة عناصر أو إلى ثالوث مقدس:
 المنشئ األول «اآلب».. العقل المنبثق عنه «االبن».. الروح الذي يتصل بكل حي ومنه الحياة «الروح القدس»..ص َد َر العقل ،وليس
ويشرح أفلوطين نظريته الثالثية ،فيقول( :عن المنشئ األول َ
صدوره كالوالدة ،ولكنه انبثاق ..ومن العقل انبثقت الروح التي هي وحدة وأساس
األرواح كلها ..وهذه الثالثة :المنشئ األول ،والعقل ،والروح أساس لتوالد العالم

وتواجده وتكوينه).

وهو ذاته الثالوث الذي طرحه «أثناسيوس السكندري» في مجمع نيقية ،وفرضه

قسطنطين بقوة سلطته..
وإذن ،فالتثليث في المسيحية صدى ألبحاث فلسفية تولدت من البيئة الرومانية

الوثنية التي دخلت بخليطها الشعبي والثقافي في المسيحية..

والذي يجب أن يتنبه إليه الباحث دائما هو :عالقة الفهم والتنظيم في المسيحية

بكل من:

 – 1الفلسفة األفالطونية اإلغريقية
 – 2الفلسفة األفلوطينية الشرقية

 – 3العقائد الوثنية التثليثية المنتشرة في دولة الرومان

والسابق أستاذ الالحق ،وصاحب السلطان أقوى في التأثير على األضعف
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المنقاد ،وقد عاشت المسيحية مضطهدة مرءوسة مغلوبة ،وعاشت فوقها الوثنية
الرومانية متسلطة غالبة قاهرة ،فمن هو المتأثر ..ومن هو المؤثر؟!
وبصورة مباشرة فقد كانت عناصر التطابق بين األصل الهندي والفلسفة اليونانية
والتحريف هي:
 فكرة «الصورة اإلنسانية لإلله» ..وهي التي ظهرت في بدعة «التجسد»!.. فكرة أن «اإلنسان غاية في ذاته» ..وهي نظرية «كانط» و«هيجل»!.. -فكرة أن «اإلنسان مقياس األشياء» ..وهي نظرية «أفالطون»!..

 -فكرة «اإلله المجهول» ..وقد كانت منتشرة في المعابد الرومانية!..

 نظرية «الفيض» التي صاغها «أفلوطين» ..صدور الكثرة عن الواحد ..والتيظهرت في بدعة األقانيم!..
 -فكرة «المعرفة بالكشف» التي ابتدعها «كيركجور» ..وتعني أن المرء ال يفهم

متحدا مع الشيء الذي يحبه!..
إال بمقدار ما يصبح
ً
ومع أن المالحظة المذهلة حول تطابق األفكار والمصطلحات بين كل من
الوثنية الهندية ،والفلسفة اليونانية ،والتحريف النصراني ..تدل على وحدة المصدر،
إال أن تفسير هذا الصدور سيكون
عامال أساسيًّا في حسم القضية..
ً
وأخطر الحقائق المفسرة للعالقة بين جميع الفلسفات الوثنية من ناحية،
والنصرانية المحرفة من ناحية أخرى ..هو المعنى الجامع للعناصر التي تقوم عليها
النصرانية والفلسفات ا لوثنية ،وهو محاولة إبليس النزول بمقام هللا سبحانه وتعالى في
تصور البشر.
ولم تكن فكرة التجسد والنزول بالمقام اإللهي إلى مقام البشر هو الحد النهائي
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لهدف إبليس -لعنه هللا -بل تجاوزه إلى النزول بمقام هللا في قلوب الخلق إلى
درجات أقل من المقام البشري ذاته!..
يقول إدوارد كاربنتر( :كان الناس في األزمان الغابرة يعتقدون أن كل هؤالء
اآللهة تقر ًيبا أو معظمهم:
 -1ولدوا في يوم عيد الميالد المسيحي أو يوم قريب منه ًّ
جدا.
 -2ولدوا من عذراء.
 -3ولدوا في كهف أو غرفة تحت األرض.
 -4عاشوا في شقاء من أجل البشر.
ُ -5س ُّموا بهذه األسماء :جالب النور ,الشافي ,الوسيط ,أو الشفيع ,المخلص,
المنجي.
 -6قهرتهم قوات الظالم.
 -7نزلوا إلى جهنم ،أو إلى األرض السفلى وزاروها.
 -8قاموا ثانيا من الموت ،وأصبحوا مو ِّ
صلين للبشر إلى الجنة.
ً
َُ
المَقَّدسين والكنائس ،يدخلها التالميذ بطريق المعمودية.
 -9أنشئوا جمعية من ُ
أعياد لحف ذكراهم ،تؤكل فيها القرابين المقدسة).
 -10تقام لهم ٌ
ومن هنا جاءت فكرة أن يولد اإلله في إصطبل..
وكذلك جاءت فكرة األب واالبن وروح القدس ،إذ كان من الممكن أن يتمثل
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التثليث في األب واالبن واألم ،ولكن الشيطان يريد أن يؤمن الناس بأن هللا سيبقى
بينهم ،إذ أن االبن -الذي هو هللا عندهم -صعد إلى السماء؛ فيكون روح القدس -
الذي هو هللا عندهم أيضا -هو الباقي معهم على األرض.
«ومن الفلسفة اليونانية القديمة المعروفة باسم« :الفكر المدرسي» ..إلى
ؤرخ له بالفترة ما بين عام  1600إلى
فالسفة عصر النهضة »..وهو العصر الذي ُي َّ

عام  1900على وجه التقريب ,وتميز بسقوط منطق أرسطو وطبيعياته وإلهياته -
والذي كان يمثل األساس العقلي للكنيسة -بعد مواجهة حامية ومتواصلة مع الفكر
اإلسالمي ،انتهت بانكسار وانحسار الحمالت الصليبية ،لدرجة أن وجود الكنيسة
ذاته أصبح موضع اختبار !..فارتفعت حدة الهجوم عليها من جهة ,وزادت االستماتة
في الدفاع عنها من جهة أخرى..
َمَّثل االتجاه األول :فولتير في فرنسا وهيوم في إنجلت ار ..أما االتجاه الثاني
المدافع عن المسيحية فاتجه في ِّش ٍق منه إلى إصالح الكنيسة ذاتها من الداخل،
ومثل هذا االتجاه لوثر وكالفن وزفنجل ,واتجه الشق اآلخر إلى البحث عن مرتكز
فلسفي للكنيسة بديال عن أرسطو.
والمحاوالت الفلسفية المدافعة عن الكنيسة لم تكن بمبادرة من الفالسفة فقط ،بل
هروعا من الكنيسة إليهم ,وحثهم على الدفاع عنها ,في مقابل أن تقول الكنيسة
كانت
ً
بعد ذلك :أنها هي دين العقل؛ ألنها تشجع الفالسفة!..

والدليل التاريخي على ذلك ما كتبه ديكارت في مقدمة كتابه «التأمالت» والذي

أهداه ديكارت إلى عمداء كلية أصول الدين المقدسة بباريس ,حيث كتب يقول:

(يدفعني إلى تقديم هذا الكتاب إليكم سبب وجيه ًّ
جدا ,ويقيني أنكم ستجدون حين
وجيها كذلك لتشملوه برعايتكم ,ولهذا رأيت أني ال
سببا
تقفون على القصد منه ً
ً
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موجزا؛ لقد
بيانا
أستطيع أن أجد ما ُيشفع له عندكم ًا
ً
خير من أن أُبين لكم قصدي فيه ً
دائما رأيي أن مسألتي «هللا» و«النفس» أهم المسائل التي من شأنها أن تبرهن
كان ً
خير مما تبرهن بأدلة الالهوت؛ ذلك أنه وإن كان يكفينا نحن معشر
بأدلة الفلسفة ًا
إلها ،وبأن النفس اإلنسانية ال تفنى بفناء
المؤمنين أن نعتقد بطريق اإليمان بأن لنا ً
الجسد ,فيقيني أنه ال يبدو في اإلمكان أن نقدر على إقناع الكافرين بحقيقة دين من

األديان ,بل ربما بفضيلة من الفضائل األخالقية ،إن لم نثبت لهم أوًال هذين األمرين
بالعقل الطبيعي).
ثم يقرر ديكارت الدافع المباشر لكتابه فيقول( :غير أن مجمع «لتران» المنعقد

برياسة البابا ليون العاشر ,وما قرره من إدانة هؤالء -يعني أعداء الكنيسة -ودعوته
الفالسفة المسيحيين دعوة صريحة إلى الرد على أقوالهم ,واستعمال أقصى ما تملك

عقولهم من قوة إلظهار الحق -كل هذا جرأني على محاولة ذلك في هذا الكتاب).

تؤكد هاتان الفقرتان أن المسيحية عندما حثت الفالسفة على اإلبداع لم تكن تفعل

ذلك حبًّا في العقل ,بل ألنها كانت مهددة من العقل ,وما اللجوء المستمر من الكنيسة

شعور منها بخطر هذا التهديد ,فما كان هذا اللجوء إال في حال
ًا
إلى الفالسفة إال
الخطر ,ولو كانت المسيحية هي دين العقل لما انقلبت المسيحية على العقل قبل أن

يظهر الخطر.

ولقد كان أبرز المدافعين عن الكنيسة أربعة« :ديكارت» و«كانط» و«هيجل»

و«كيركجور» ،حيث ساهم كل منهم في فلسفة الصياغة الحديثة للتحريف
النصراني..

وكان لكل واحد من هؤالء األربعة فكرته التي دافع بها عن الكنيسة..

ظا عليها ،فأنكر المعجزات،
فـ«ديكارت»
َّ
ضحى بالالمعقول في المسيحية حفا ً

مقابل استخدام البراهين العقلية إلثبات اإليمان بـ«هللا» وخلود «النفس» ،وكان أسلوبه

يقوم على التماس «اليقين الديني» من «اليقين الرياضي»..

وأما أسلوب «كانط» فقد تمثل في اإلبقاء على المسيحية كما هي ،مع وضع

حدود للعقل بحيث ال تصلح المسيحية كموضوع له ،فزعم أن العقل موضوعه
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المحسوسات ,وفعل العقل في المحسوسات هو وضعها في سياق الزمان والمكان,

ولما كان الزمان والمكان مفاهيم «نسبية» خاصة باإلنسان فإن «هللا» فوق الزمان

موضوعا للعقل!..
والمكان ،وبالتالي فهو ليس
ً
وهكذا انتقل من نسبية المعرفة اإلنسانية إلى رفض االستيعاب العقلي لقضايا
اإليمان ..ومن هنا جاء احتجاج النصارى بعدم إمكانية فهم التثليث وكافة المفارقات

النصرانية!..

وقد َفاته أنه إذا كنا ال نستطيع إدراك « ُكنه» الذات اإللهية؛ ألنها فوق الزمان

والمكان ..فإننا نستطيع إدراك «أفعال» هللا التي تجري من خالل الزمان والمكان..

أيضا يلحق
وإذا كان الزمان والمكان مفاهيم نسبية خاصة باإلنسان ..فاإليمان ً
باإلنسان ويناسب طبيعته؛ ألن اإلنسان هو الفاعل لفعل اإليمان..
أما «هيجل» فقد حاول إقحام التثليث في طبيعة الوجود ،فادعى أن الفكرة تتحول

شيئا ثالثًا،
إلى نقيضها ,ثم تعود إلى نفسها مرة أخرى غنية بهذا النقيض؛ لتنتج ً
وبهذه األضالع الثالثة ال بد أن ينتمي أي شيء في العالم إلى أحدها!..
وهكذا كانت المسيحية بنظر هيجل هي تمثيل حسي للحركة الشاملة للعالم ,ففي

البداية كانت الفكرة محضة ,وهي األب ,لكن الفكرة تنتقل إلى الطبيعة بوصفها

نقيضها ,حيث يخرج االبن من األب ,لكن الطبيعة تعود إلى الفكرة مرة أخرى في

روحا وبين كونه جزًء من الطبيعة ,وهذه العودة
شكل اإلنسان ,الذي يجمع بين كونه ً
يمثلها روح القدس.

ولكي يهرب من مشكلة «تعدد األشياء المستقلة» زعم أنها تمثالت ثالثة لشيء

واحد ,هو الفكرة التي تكمن في كل صورة لها ,وانتقال الفكرة عبر كل تمثل من
تمثالتها يتطلب انتقال الروح الكلية إلى الطبيعة ,وبالعودة إلى الشكل الحسي لحركة

الروح الكلية في العالم -والتي هي المسيحية -سنجد أن انتقال الروح الكلية إلى

الطبيعة يعني الخضوع الجزئي للروح الكلية للطبيعة ,لكن الطبيعة هي موت ..فال بد

إ ًذا أن يموت اإلله ليشارك الطبيعة تناهيها!..

والحقيقة أن هيجل هذا لم يزد عن إعطاء النصرانية المحرفة صورة فلسفية ،في
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الوقت الذي لم يناقش النصرانية بفلسفة مسبقة؛ ولذلك ال نجد لفكرته ومصطلحاته أي
معنى قائم بها ،وإال فما هي الفكرة المحضة التي يشير إليها كأساس لكالمه..؟! وما

تفسيره لعودة الطبيعة إلى الفكرة..؟!

وأما «كيركجور» فقد رفض تصور هيجل عن اإلنسان باعتبار أن اإلنسان ال

تمثال لشيء غيره ,فاإلنسان
يليق به كإنسان إال أن يكون هو محور وجوده وليس ً

شكال من أشكال الروح الكلية.
عنده هو اإلنسان ،وليس ً
ِّ
يكتف
وبعد هذه البداية لجأ إلى الهجوم على العقل بدال من الهروب منه ،فلم
بنفي قدرة اإلنسان على إدراك الحقيقة بمفرده عن طريق العقل ,بل تجاوز ذلك إلى

اعتبار أن العقل ِّ
معوق للشخصية ذاتها ,فاإلنسان هو حرية ,والعقل حتمية ,وإ ًذا
فالعالقة سلبية بين اإلنسان والعقل!!..

ومن هنا كانت فكرة «المعرفة بالكشف» التي ابتدعها «كير كجور» ..وتعني:

أن الطريق األساسي للفهم هو أن تصير كالمحبوب؛ ألن المرء ال يفهم إال بمقدار ما

متحدا مع الشيء الذي يحبه!..
يصبح
ً
مما يعني أن اإلنسان ال يستطيع معرفة هللا إال إذا اتحد به!..

ثم استنتج كيركجور «حتمية» الخطيئة من «طبيعة» الحرية المالزمة لإلنسان،

فإذا كانت الخطيئة جوهرية بالنسبة لإلنسان -طبًقا لفلسفته -فاإلنسان عاجز عن
اكتشاف الحقيقة بنفسه ,وعلى ذلك :فالحقيقة ليست مستنتجة بالعقل اإلنساني أو

تماما عن اإلنسان المخطئ ,وال بد للحقيقة من المثول
متذكرة كفطرة ,بل هي خارجة ً
بنفسها أمام اإلنسان ,وهكذا استنتج فكرة التجسد!..

والرد الحاسم على كل هذه الفلسفات الباطلة التي تحاول تفسير العالقة بين

اإليمان باهلل والعقل ،يكون من خالل ما قاله اإلمام ابن تيمية رحمه هللا( :إن فطرة

هللا التي فطر الناس عليها وما جعله هللا في قلوب الناس من المعارف العقلية -التي

ناموسا عقليًّا طبيعيًّا -يدفع ذلك وينفيه وينفر عنه –أي فلسفات التثليث-
قد يسمونها
ً
ولكنهم يزعمون أن الكتب اإللهية جاءت بذلك ،وأنه أمر يفوق العقل ،وأن هذا الكالم
طور وراء طور العقل ،فينقلونه لظنهم أن الكتب اإللهية أخبرت به ،ال ألن العقول
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دلت عليه ،مع أنه ليس في الكتب اإللهية ما يدل على ذلك ،بل فيها ما يدل على
نقيضه.

وال ُي ِّ
ميزون بين ما يحيله العقل ويبطله ويعلم أنه ممتنع ،وبين ما يعجز عنه

العق ل ،فال يعرفه وال يحكم فيه بنفي وال إثبات ..فالرسل قد أخبرت بالنوع الثاني ،وال
يجوز أن تخبر بالنوع األول ،فلم يفرقوا بين محاالت العقول ومحارات العقول ،وقد
ِّ
يكا .قال تعالى:
ولدا شر ً
ضاهوا في ذلك من قبلهم من المشركين الذين جعلوا هلل ً
{وقالت اليهود عزير ابن هللا وقالت النصارى المسيح ابن هللا ذلك قولهم بأفواههم

يضاهؤون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم هللا أنى يؤفكون} [التوبة.)]30 :

وقد كانت أهم قضايا التطابق بين الفلسفة اليونانية والتحريف النصراني :قضية

الصفات ولزومها للموصوف ،والتي يثبت فيها ابن تيمية األصل اليوناني الفلسفي
للتثليث -بعد تفنيده للفلسفة التي قامت عليها بدعة األقانيم -فيقول( :والمقصود هنا
التنبيه على أن تفريق هؤالء اليونانيين في الصفات الالزمة للموصوف بين الصفات
الذاتية والعرضية الالزمة ،وجعلهم الالزمة منها ما هو الزم للماهية ،ومنها ما هو
الزم لوجودها -هو مبني على أصلين فاسدين لهم ،خالفهم فيها جمهور عقالء األمم
من نظار أهل الملل وغيرهم..
أحد األصلين :هو ما تقدم من جعلهم الصفات الالزمة للموصوف ،هي في
الخارج منقسمة إلى ذاتي جزء من الماهية داخل فيها ،وإلى عرضي خارج عنها الزم
لها.
والثاني :زعمهم أن كل موجود ممكن ،وله في الخارج ماهية هي ذاته وحقيقته،
أيضا مما اشتبه عليهم فيه ما
غير الموجود المعلوم المعين الثابت في الخارج ،وهذا ً
في الذهن بما في الخارج.

ويجعلون الصفة عين الموصوف ،ويجعلون كل صفة هي األخرى..
~~296

فيجعلون نفس العقل الذي هو العلم نفس العاقل العالم ،ونفس العشق الذي هو
الحب نفس العاشق المحب ،ونفس اللذة هي نفس العلم ونفس الحب ،ويجعلون القدرة
واإلرادة هي نفس العلم ،فيجعلون العلم هو القدرة وهو اإلرادة وهو المحبة وهو اللذة،
ويجعلون العالم المريد المحب الملتذ هو نفس العلم الذي هو نفس اإلرادة وهو نفس
احدا..
المحبة وهو نفس اللذة ،فيجعلون الحقائق المتنوعة ً
شيئا و ً
ويجعلون نفس الصفات المتنوعة هي نفس الذات الموصوفة ،ثم يتناقضون
علما ليس هو نفس ذاته).
فيثبتون له ً
البيئة

طا
لعلنا الحظنا مما سبق أن ظهور المصطلحات والمسميات النصرانية كان مرتب ً

بالبيئة التي عاش فيها المنتسبون للنصرانية ،فقد مثلت البيئة التي زعم مؤرخو
النصرانية أن تالميذ المسيح توجهوا إليها أخطر عوامل االنحراف عن دين المسيح

قالبا وضعت فيه كل أساطيرها وعقائدها الوثنية،
عليه السالم؛ ألنها جعلت منه ً
وصاغته صياغة بشرية تختلف كل االختالف عن المنهج الرباني الحكيم.
وقد جاء في كتب النصارى ما يؤكد ذلك ،فيذكر مؤلف سفر أعمال الرسل :أن

الجموع لما رأوا ما فعل برنابا وبولس (رفعوا أصواتهم بلغة ليكاونية
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قائلين :إن

اآللهة تشبهوا بالناس ،ونزلوا إلينا ،فكانوا يدعون برنابا :زفس ،وبولس :هرمس)

[أعمال  ،]12-11/14وزفس وهرمس كما أوضح محررو قاموس الكتاب المقدس:
اسمان إللهين من آلهة الرومان ،أولهما :زفس أو جوبيتر ..كبير اآللهة ،والثاني:

هرمس أو ميرسيري ..إله الفصاحة.

وهكذا رأى هؤالء البسطاء الوثنيون في بولس وبرنابا إلهين بمجرد أن فعال

أيضا أن الكهنة قربوا إليهما الذبائح،
بعض األعاجيب ،بل ويحكي سفر األعمال ً
وهموا بذبحها ،لوال إنكار بولس وبرنابا عليهم .انظر [أعمال .]18-13/14
( )226اسم المكان الذي حدث فيه هذا الحدث.
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ويلقي المؤرخ شارل جنيبر أستاذ المسيحية ورئيس قسم تاريخ األديان بجامعة
باريس الضوء على البيئة والظروف التاريخية التي نشأت فيها أفكار بولس المؤسسة

للمسيحية فيقول( :الدراسة المفصلة لرسائل بولس الكبرى تكشف لنا النقاب عن

مزيج من األفكار يبدو ألول وهلة غريبا ًّ
حقا:

 -مزيج من دعوى التالميذ االثني عشر األساسية..

 -ومن األفكار اليهودية التي يرجع بعضها المباشر إلى النصوص المقدسة

القديمة ،بينما يرجع البعض اآلخر إلى اعتبارات دينية حديثة نسبيًّا..

 -ثم من المفاهيم المنتشرة في األوساط الوثنية اليونانية ،ومن الذكريات اإلنجيلية

واألساطير الدينية الشرقية).

ثم يقول( :النظرة األولى إلى الحياة الدينية في الشرق اآلسيوي -من بحر إيجا

معينا من اآللهة كان يحتل مكان الصدارة فيها
عددا ً
إلى ما بين النهرين -تبين أن ً
خالل العهد األول لقيام المسيحية ،وكانت بين هذه اآللهة أوجه شبه ال تحصى،

إلى درجة أنها امتزجت وتوحدت في بعض األحيان .وكان أهمها :أتيس في بالد
الفريجيين ،وأدونيس في الشام ،وملكارت في فينيقيا ،ثم تموز ومردوك في ربوع ما

أيضا إذا أردنا اإلنصاف أن نذكر اإلله
بين النهرين ،وأوزيريس بمصر .وعلينا ً
الفارسي ميث ار الذي بدأت شهرته في تلك العصور بين رحاب األمبراطورية
الرومانية .وكان القوم الذين يرتحلون من إقليم إلى آخر ينقلون معهم عباداتهم
وعقائدهم الدينية ،بل وينشرونها في كثير من األحيان خارج موطنهم).

ويقول المؤرخ دوان( :كان اليونانيون الوثنيون القدماء يقولون :إن اإلله مثلث

األقانيم ،وإذا شرع قسيسوهم بتقديم الذبائح يرشون المذبح بالماء المقدس ثالث مرات
–إشارة إلى الثالوث -ويرشون المجتمعين حول المذبح بالماء ثالث مرات ،ويأخذون

البخور من المبخرة بثالثة أصابع).

َّ
الشماس «فرار» –ومالحظته حقة– فى كتابه «حياة المسيح»( :أن
وقد الح

ليس هناك أي برهان مقنع لجعل ميالد عيسى في  25ديسمبر).

ويقول «يوزنير»( :إن عيد الميالد كان فى األصل يقام فى  6يناير -عيد
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غيره سنة 354-353م إلى  25ديسمبر ،ومع ذلك
الغطاس -لكن البابا ليبريوس َّ
قطعا قبل القرن الرابع الميالدي،
فليست هناك بينة على أنه كان هناك عيد ميالد ً
وقانون المحاكم لم يعتبر عيد الميالد يوم عطلة إال بعد سنة  534ميالدية)!..

أيضا في النتيجة الكاثوليكية تعزز القول بأن كتب الكواكب
هناك تواريخ أخرى ً
–ال الكتب المقدسة– هي التي كانت تستقصى ،ويبحث فيها للوصول إلى أصل هذه

التواريخ ،مثل تاريخ صعود العذراء ،ميالد العذراء ،عيد البشارة ،الطهارة ،ميالد يوحنا

المعمدان ،عيد دخول المسيح إلى الهيكل ،وعيد الصوم الكبير ..إلخ.
فعيد صعود العذراء
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–وهو احتفال الشرف الذي يقام لمعجزة صعود مريم إلى

السنبلة -أو العذراء -في أشعة
السماء– يقع فى  15أغسطس ،وهو يوم اختفاء برج ُّ
الشمس كأنه صعد إلى السماء واختفى عن العين البشرية.

ويقع عيد ميالد العذراء في  7سبتمبر ،وهو ذات اليوم الذي يعود فيه برج

السنبلة أو العذراء إلى الظهور في األفق في منطقة برج الجوزاء..

دينا فى المكسيك
وربما كان واضعو طقوس الديانات الوثنية العديدون قد أنشئوا ً
الف ْرس وإيرلندا دون اتصال بينهم؛ ألنه كانت تفصلهم وتعوقهم
وبيرو ،وآخر فى ُ

احدا؛ لذلك تراهم
نبضا و ً
عوائق ال يمكن اجتيازها ،إال أن نبرات قلوبهم كانت تنبض ً
يشعرون ويفكرون بشكل واحد ،وتأثرهم ٍ
آت من قوانين واحدة!..
فهل كان عيسى أحد اآللهة الشمسية كما صوره لسوء الح

واألسف الشديد

بعض متبعيه المتحمسون ..هؤالء الذين أسسوا الكنيسة وبنوا الدين المسيحي فى
الزمن القديم؟!

وقد ورد فى بعض األناجيل :إن عيسى ولد فى «إصطبل» بينما تقول األناجيل

األخرى :إن اإلصطبل كان فى كهف..

وقد كان الفلكيون الوثنيون القدماء يتخيلون وضع األرض تحت القبة السماوية

تماما في زمن االنقالب
في أيام عيد الميالد ،عندما يكون برج الجدي تحت األرض ً
( )227عيد يعتقد المسيحيون أن روح السيدة مريم وجسمها قد حفظا فيه من التلف والفساد ،حيث أخذهما المسيح
ومالئكته وصعدوا بهما إلى السماء!..
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الشتوي ،وكأنها إصطبل داخل كهف ،يطلقون عليه :إصطبل «أوجياس»..
ولذلك استعاروا هذا التعبير «الزمني» ونسبوه للمكان الذي ولد فيه المسيح،

فأصبحوا يقولون :إنه ولد في إصطبل «أوجياس»!..

ومن العجيب أن الوثنيين كانوا يحتفلون بذكرى والدة معظم آلهتهم في توقيتات

فلكية مماثلة!..

وقد اعترف بهذه الحقيقة جاستين مارتير عندما قال( :إن والدة عيسى عليه

السالم فى إصطبل دلت عليها قبل حدوثها والدة «مت ار» في كهف «زورروستر» ،إال

اما آخرين يرون خالف رأيه لو درسوا الحادثتين بنور علم التاريخ.
أن هناك أقو ً
فإن النقط الموجودة فى الطقوس المسيحية المشابهة لطقوس كتب األفق المقدسة

واضحة ًّ
جدا ،ال تسمح بقبول التعليالت التي أرضى بها اآلباء المتقدمون الكفر

واإللحاد كوالدة كل اآللهة الشمسية تقر ًيبا –مثل أبولو وباكشوس وهرقل ومت ار
وأدونيس وأتيس وأوزوريس وحورس وبال وكتزالكوتل– من أم عذراء فى تاريخ واحد
أو قبل أو بعد تاريخ واحد بيوم أو يومين.

بعض أعياد الكنيسة تقوي الفكرة واالستنتاج الذي يحصل عليه من االتفاقات

الماضية ،فعيد دخول المسيح إلى الهيكل ،وعيد تطهير العذراء ،وعيد الصوم الكبير،

وعيد والدة العذراء ،وعيد صعود العذراء ،وعيد البشارة ،وكل هذه األعياد الكاثوليكية

تحيا وتقام في نفس اليوم ،وبنفس الطريقة التي كانت تقام بها فى األيام الغابرة،

والسنين الخالية.

لننظر اآلن في يوم الكنيسة المخصص للراحة ،كان هذا اليوم عند عيسى كما

ومعلما بين اليهود ،كما اعترف بذلك
سيدا لليهودية
كان عند اليهود ،إذا كان عيسى ً
ً
الشماس «إنج» فى ق ارره الذي قرل في مؤتمر كنيسة كامبردج سنة  ،1917وكان
عيسى عليه السالم يكره أي خروج على الدين ،أو أي ابتداع فيه ،وهو يود أن تزول

السماء واألرض وال يغير حرف واحد أو نقطة واحدة من الدين أو تعاليمه..

كان يوم السبت هو يوم الراحة الديني ال يوم األحد ،الذي كان يوم الراحة فى

ديانة «أبوللو» اإلله الشمسي ،فكيفية أو سبب تغيير وتحويل اليوم الديني الحقيقي
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المقدس عند بني إسرائيل-المعروف بأنه أحد الوصايا العشر -إلى يوم الراحة عند
(طبعا كان ذلك بتدخل ووساطة بولس الرسول ،أو قسطنطين) سر،
اإلله الوثني
ً
ولكنه مكشوف ًّ
كثير منها
جدا ،يسهل تفسيره فى نور تلك الحقائق الغزيرة التي شرحنا ًا
فيما مضى.

وقد احتف قسطنطين بصورة «أبوللو» على خاتمه حتى بعد أن جعل المسيحية

ديانة الدولة الرسمية ،وكانت تلك الصورة تنوب عن الشمس ،وحفرت هذه العبارة

معها على الخاتم( :إلى اإلله الشمسي ..نصيري الذي ال يقهر)!..

أال يثير العجب والدهشة إذن أن يكون اليوم الذي يلي االنقالب الشتوي ،واليوم

الذي يلي االعتدال الربيعي مباشرة -هما يوم عيد الميالد ويوم عيد القيامة
المسيحيين ،وهما أعظم عيدين مسيحيين..؟!

أال يثير العجب والدهشة أن يكون هذان اليومان نفسهما هما يوم عيد ميالد

الشمس ويوم عيد قيامة نجم الشعرى وانتصاره على أمير الظالم..؟! وقد كانا عيدين
عظيمين في العالم الوثني وقت انتشار المسيحية.

لقد كان تشابه العقائد الوثنية مع تباعد البيئة الجغرافية ،ومع اليقين باستحالة

قاطعا على وحدة المصدر
دليال
التقاء أصحاب هذه البيئات المختلفة والمتباعدةً -
ً
المحرفة.
الشيطاني لهذه العقائد بما فيها النصرانية
َّ

يصا على التحرز من هذا
ومن أجل أثر البيئة على العقيدة كان اإلسالم حر ً
ابتداء من المسميات قبل االعتقادات ،ومن هنا كان قول رسول هللا صلى هللا
األثر
ً

عليه وسلم(( :ال تغلبنكم األعراب على اسم صالتكم ..فإنما هي العشاء ،وهنما

يقولون العتمة إلعتامهم باإلبل)).

اللغة

وهي أداة التعريف بالدين ،والشرط في ذلك هو تحقق اإلحكام المنهجي بين

اللغة ،والدين ،وأصحابه ،وبيئته ،وزمانه.
هذا اإلحكام قاعدة قرآنية..
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أخطر أسباب التحريف
وعندما فقدت اللغة هذا اإلحكام عند النصارى أصبحت
َ
مجاال للتدخل البشري بالزيادة أو النقصان أو
لهذا الدين؛ ألن ترجمة أي لف تتيح
ً
خطأ الفهم..

(لقد كانت اللغة السائدة في فلسطين إبَّان فترة بعثة المسيح عليه السالم هي

اللغة اآلرامية ،وبها تكلم وعلم تالميذه ،وكان قدماء العرب يشيرون إليها في

كتاباتهم تحت مسمى اللسان العبراني -وليس العبري -نسبة إلى العبرانيين الذين
كانت أسفارهم المقدسة مكتوبة بذلك الخط اآلرامي القديم.

وعقب انتهاء بعثة المسيح عليه السالم مباشرة انشق األتباع إلى عدة طوائف:

 -فمنهم المتمسكون بما جاء به المسيح من توراة وإنجيل ،المحافظون على

لغتهم اآلرامية لغة الوحي واإلنجيل ،وقد ُعرفوا باسم أصحاب كنيسة الختان.
 -ومنهم الذين ابتعدوا عن تعاليم المسيح عليه السالم ،وأخذوا يصفونه بصفات

األلوهية ..وخلطوا حقائق الوحي بخرافات الفلسفة والوثنية ،وكانت اللغة اليونانية

َمعينهم ،وزادهم ،وعلى رأس هذا الفريق بولس.
أما الفريق األول ،فقد تب أر منهم اليهود الذين رفضوا رسالة المسيح عليه السالم

معا في مكان
ولم يؤمنوا بدعوته ،واعتبروهم منشقين عليهم رغم أنهم كانوا ُيصلون ً
واحد ،وتجمعهم قبلة واحدة نحو بيت المقدس.

كما حاربهم المسيحيون اليونان الذين انشقوا عنهم في أنطاكية [أعمال :11

 ]27واعتبروهم فرقة من فرق الهراطقة ،فاشترك اليهود والمسيحيون اليونان في محو
آثار هؤالء النصارى .فتعقبهم اليهود داخل فلسطين يمحون آثارهم ويقاومون
دعوتهم ،وتعقبهم المسيحيون اليونان والالتين خارج فلسطين ،حيث اعتبروهم فرقة

من الهراطقة وأحرقوا كتاباتهم.

وهرب النصارى إلى تخوم العراق وإلى مناطق جنوب شبه الجزيرة العربية
كاليمن ونجران ،وإلى المناطق الشمالية الغربية ِّمن شبه الجزيرة العربية مثل دومة
الجندل ومدينة الرقيم قر ًيبا ِّمن خليج العقبة ،ونزل القرآن الكريم وكانت هناك بقية
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منهم يسجدون هللِّ في صالتهم ،ويؤمنون بكتاب معهم ُي َس َّمى اإلنجيل فيه نبأ وأخبار
المسيح عيسي ابن مريم .وإلههم األسمى الذي يعبدونه ُي َس َّمى هللا.
هؤالء النصارى العرب كان كتابهم آرامي اللغة عربي اللسان وإن قال عنه

القدماء :عبراني اللغة نسبة إلى العبرانيين .وقد دخل معظمهم في دين اإلسالم،

ومن بقي م نهم على دينه لم يحفل التاريخ بذكرهم وتعقب شأنهم فبادوا مع البادين.
َ
وضاعت معهم كتاباتهم اآلرامية إال من قطع متناثرة هنا وهناك ،عثر عليها
المنقبون في اآلثار العربية القديمة.

وهناك قصة طريفة في التلمود تبين بجالء تام موقف اليهود تجاه لغة اليونان؛
إنها قصة ابن داماح مع َع ِّمه ِّ
الربِّي إسماعيل التي حدثت في أوائل القرن الثاني
الميالدي ،عندما طلب ابن داماح من َع ِّمه اإلذن والسماح له بتعلم اللغة اليونانية
العم البن أخيه هي نص سفر يشوع( :و ِّ
اظب على ترديد كلمات هذه
فكانت إجابة ِّ

ليل نهار) ثم قال له( :اذهب وابحث لك عن وقت ليس بالليل أو
التوراة ،وتأمل فيها َ
بالنهار لتتعلم اليونانية وفلسفتها) [!..]8 :1

شيئا عن موقف اليهود من
ويظهر هذا
ُّ
التوجه تجاه اللغة اليونانية إذا قرأنا ً
الترجمة اليونانية ألسفار العهد القديم ،فيذكر التلمود أنه في اليوم الذي تُرجمت فيه

أرض فلسطين زلزال شديد ،لم
التوراة إلى اللغة اليونانية -النسخة السبعينية -أصاب َ
احدا في األرض دون دمار ،وقالوا َّ
بأن ذلك عالمة على غضب هللا
يترك ًا
شبر و ً
َّ
المقدس بالحرف اليوناني ،وتلك معصية تشابه
على اليهود ،حيث ُذ ِّك َر اسمه
معبودا لهم لحين عودة موسى إليهم من مالقاة
معصية اتخاذهم العجل
ً
ربه)!!..

(.)228

وعندما تُرجم ما تبقى من اإلنجيل وكالم المسيح عليه السالم إلى اليونانية -
التي كانت لغة الفلسفة والوثنية -استشرى َفْق ُد اإلحكام ،وبلغ التحريف أصل الدين

وفروعه.

( )228ما بين العالمتين بتصرف من كتاب «معالم أساسية ضاعت من المسيحية» للعميد/جمال.
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والتحريف من خالل اللغة كان له عدة صور:

األولى :تحريف ناشئ عن ترجمة اللغة إلى لغة أخرى

فلم يحدث أن وجدت مترادفات متقابلة بين أي لغتين بصورة كاملة ،وعند عدم

وجود لفظة مقابلة للفظة ما فإن دور المترجم يكون
حاسما ،لكون أمانته وعقيدته
ً
وثقافته هي العوامل األساسية في مدى ابتعاد اللفظة المترجمة عن اللفظة األصلية،

ومن ثَ َّم السياق بأكمله.
الثانية :تحريف ناشئ عن تغيير المعنى في إطار اللغة الواحدة

وقد حدث هذا لكونهم ال يفصلون بين المتن المنقول والشرح الذي فهمه الناسخ

أو الناقل ،مما أدى إلى اختالط االثنين ببعضهما ،وضاع النص األصلي في
يابات أمانة النساخ وفهم ُّ
الشراح.

تقول مقدمة الترجمة الكاثوليكية للكتاب «المقـدس»( :أسـفار الكتـاب المقـدس هـي

عمل مؤلفين ومحررين عرفـوا بـأنهم لسـان حـال هللا فـي وسـط شـعبهم ،ظـل عـدد كبيـر
منهم مجهوًال ،لكنهم على كل حال لم يكونوا منفردين ألن الشعك كان يساندهم ،ذلـك
الش ــعب ال ــذي ك ــانوا يقاس ــمونه الحي ــاة والهم ــوم واآلم ــال ،حت ــى ف ــي األي ــام الت ــي ك ــانوا
يقاومونــه فيهــا .معظممم عملهممم مسممتوحى مممن تقاليممد الجماعممة ،وقبــل أن تتخــذ كتــبهم
طويال بين الشـعب ،وهمي تحممل آثمار ردود فعمل القمراء
زمنا
ً
صيغتها النهائية انتشرت ً
في شكل تنقيحات وتعليقات ،وحتى في شكل إعادة صيغة بعض النصوص إلـى ح ٍـد
هام أو قليل األهمية ،ال بل أحدث األسفار مما همي أحياًنما إال تفسمير وتحمديث لكتمك
ٍ
قديمة(.)229
وبين حقيقة المؤلفين المجهولين ،وطبيعة الشعب الذي ينقح ويتعقب ..ضاعت

حقيقة الوحي ومضمون النبوة.

( )229مقدمة الترجمة الكاثوليكية برعاية بولس بسيم ص.30
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ومن أمثلة هذا الوجه قول بولس( :عظيم هو سر التقوى ،هللا ظهر في الجسد)
محر فة ،إذ ليس في األصل كلمة «هللا» ،بل ضمير
[تيموثاوس ]3/16 :1فالفقرة
َّ
الغائب «هو» ،والعبارة األصلية( :عظيم هو سر التقوى ،هو ظهر في الجسد)،
والمقصود منه ظهور ُخ لُق التقوى في شخص المسيح ،فأحالته الترجمات الحديثة
إلى دليل على التجسد اإللهي بالمسيح ،فقالوا( :هللا ظهر في الجسد) ،وفي النسخة
الكاثوليكية تم تصحيح النص وإزالة التحريف فترجموها هكذا( :عظيم سر التقوى
الذي تجلى في الجسد) ،وتغير المعنى ،واختفت الداللة على ألوهية المسيح من
النص .وسبب هذا التحريف أن التعريف باهلل كان في التوراة بلفظ« :هو» فكانوا
ينادون «يا هو» ،فأصبحت «هللا» باعتبارهما عندهم بمعنى واحد ،هذا من
الناحية اللفظية ،أما من ناحية المعنى :فما هي العالقة بين ظهور هللا في الجسد
ومعنى التقوى تحديد ًا..؟!
وكذلك عندما قال المسيح للرجل ال ُمقعَد( :قم ،غفرت لك) ..أخذوا ذلك ً
دليال على
أن المسيح يغفر الذنوب ،وكان هذا أحد مستنداتهم في ادعاء ألوهيته عليه السالم ..بينما
تعني كلمة (غفرت لك) :دعوت لك بالمغفرة؛ ألن المغفرة تأتي بمعنى االستغفار،
والدليل اللغوي على أن المغفرة تأتي بمعنى االستغفار حديث عمرو بن دينار الذي
ذكره ابن منظور في لسان العرب( :قلت لعروة :كم لبث رسول هللا صلى هللا عليه
عشرا ،قلت :فابن عباس يقول بضع عشرة؟ قال :فغفره (أي قال :غفر
وسلم بمكة؟ قال
ً
هللا له) ،ويثبت ابن منظور نفس القاعدة بمثال آخر في مادة« :شفي» ..فيقول:
(أشفيتك :أعطيتك ما ت ُشفَى به ،وشفاه وأشفاه :طلب له الشفاء) ،فأطلق لفظ الشفاء على
طلب الشفاء ،تما ًما مثل إطالق المغفرة على طلب المغفرة.
ولذلك جاء في التوراة التي معهم قول هللا لموسى( :اخرج أنت وشعبك الذي
أخرجت من مصر ،وأنا أجعل معكم مل ًكا يغفر ذنوبكم) ،وتفسيره( :أجعل معكم مل ًكا
يدعو لكم بمغفرة ذنوبكم) وبذلك يكون تفسير (غفرت لك ذنوبك) هو :دعوت هللا أن
يغفر لك ذنوبك ،ويكون تفسير (مل ًكا يغفر ذنوبكم) :هو مل ًكا يدعو لكم بمغفرة ذنوبكم..
ومن ذلك :أن اإلنجيل الذي بين يدي الناس يذكر أن التالميذ سيتكلمون باثنين
وسبعين لسانًا ،ويفسرون ذلك بأن التالميذ سيتكلمون باثنين وسبعين لغة ،وهذا ما
لم يحدث ،وما ال يستطيعون إثباته ،والتفسير الصحيح لهذه العبارة :هو أنهم
كبير ا ،فيكون معنى اللسان هو القول المخالف ،ودليل ذلك هو
سيختلفون اختالفًا
ً
قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :واختلفت النصارى على اثنتين وسبعين
فرقة.)) ...
الثالثة :تحريف ناشئ عن الخل بين أساليك اللغة

ومن أخ طر عوامل التحريف الخلط بين أساليب اللغة ..فاعتبار اللفظة حقيقية

ٍ
بنص صريح يقول فيه المسيح أنه
أو مجازية ليس له أي ضابط عندهم ،وإذا ُوْو ِّجهوا
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رسول من هللا وأال معبود إال هللا ،وأن هللا أعظم من كل أحد -قالوا :إنها عبارات
في وأنا في اآلب ،وأنتم
مجازية ،وإذا أطلق المسيح عبارات مجازية كأن يقول :اآلب َّ
في وأنا فيكم ..قالوا إنها حقيقية في جزئها األول مجازية في جزئها الثاني ،هكذا
َّ

بدون أي ضابط وال رابط موضوعي ،وإنما محض الهوى للتوافق مع قوانينهم وأقوال
أحبارهم ورهبانهم.

ومن أبرز صور هذا النوع:
الخلط بين الحقيقة والمجاز :كما كان األمر في معنى االبن ،حيث كان معنى
اللفظ في بدايته هو البنوة المجازية ،التي تعني القرب واالختصاص ،ثم تحولت
إلى معنى البنوة المادية الحقيقية المعروفة بين البشر.
والخلط بين الحقيقة والرمز :كما كان األمر في معنى الفداء الذي بدأ بزعم
الصلب ،ثم تطور المعنى إلى تسمية المسيح بـ«الخروف» كرمز للفداء ،ثم تطور
الرمز إلى المعنى الحقيقي للخروف ،فرسم الصليب وعليه الخروف ،ثم تطور
األمر ليكون أكل الخروف ً
أكال للمسيح ،حتى بلغ األمر أن يكون لكل عضو من
أثرا خاصا به عند األكل ،فمن أكل كذا حدث له كذا!!..
أعضاء الخروف ً
ً
رمزا للتوحد
وكذلك معنى «لقمة القربان» وقد كان في بدايته -حسب زعمهم-
في المسيح ،فإذا به يتحول إلى أكل حقيقي؛ ليكون أكل الفطيرة «جسد المسيح»،
وشرب الخمر «دم المسيح» ،حتى إن طقوس هذا األكل تقتضي أن يتوقف من
يريد أكل القربان عن الطعام فترة زمنية؛ لتخلو معدته من الطعام حتى ال يختلط
ي طعام آخر !..كما يكون من طقوس أكل القربان «جسد المسيح»
جسد المسيح بأ َّ
ُ
قول القسيس( :أ ْو ِّمن حقا حقا حقا ..أنك جسد المسيح) !!..ولكنهم يرفضون
مناقشة مصير جسد المسيح في معدة من يأكله!..
لقد َّأدى عدم اإلحكام بين الحقيقة والمجاز ،والحقيقة والرمز إلى ضياع المفاهيم،

وتشويه القضايا ،وهو ما سماه القرآن «لبس الحق بالباطل»..

وفي مقابل ذلك ،يأتي اإلحكام اإلسالمي بين الرمز والحقيقة ..حيث يحتف

الرمز بمدلوليته وال يختلط بالحقيقة ،ومثاله :رجم إبليس في مناسك الحج..

ذبح إسماعيل تنفي ًذا ألمر هللا ظهر له
اهيم َ
يقول اإلمام ابن كثير( :لما أراد إبر ُ
إبليس ثالث مرات عند موضع الجمرات الثالث اليوم ،وذلك ُليوسوس له بالمعصية،

فرماه سيدنا إبراهيم عليه الصالة والسالم عند هذه المواضع بالحصى إهانة له ،فأمة
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إحياء لسنة نبي هللا إبراهيم عليه
محمد صلى هللا عليه وسلم أُمروا بهذا الرمي
ً
السالم ،وفي ذلك رمز لمشروعية مخالفة الشيطان وههانته ،وليس معنى الرجم أن
الشيطان يسكن هناك).
وهكذا يكون اإلحكام المنهجي في اإلسالم ،بأن يحتفظ الرمز بداللته ،دون أن
يختلط بالحقيقة.

ولم تكن اللغة -كسبب للتحريف -مجرد تغيير ألفاظ ،ولكن كانت صياغة كاملة

لتحريف الدين كله ،في األسماء والمصطلحات والتعريفات..

ومثال ذلك :عندما ترجموا اسم الشيطان في العهد الجديد إلى اللغة الالتينية

استخدموا اسم «لوسيفر» ،والتي تعني في ذات اللغة :كوكب الزهرى أو كوكب

الصباح(.)230

وعند البابليين نجد أن «لوسيفر» يعني الشيطان(.)231
فاستحالت عملية الترجمة إلى تغيير للمعنى والحقيقة والمفهوم ،بحيث تالشت
معالم المقصود بـ«الشيطان» ،وتغيرت حقيقته بهذه الترجمة الكاذبة الخاطئة.
الترجمة أخطر عوامل التحريف
لقد كانت الترجمة من أخطر عوامل التحريف في اللغة ..باعتبارها أداة نقل
المعاني من لغة ألخرى ،وفي هذا األمر يبين ابن تيمية أن الترجمة الصحيحة
شرط أساسي في قبول النص فيقول ( :وإذا كان كذلك فما ينقلونه عن األنبياء إنما
تتم الحجة به:
 إذ علم إسناده ومتنه ،فيعلم أنه منقول عنهم نقال صحي ًحا.. ونعلم أن ترجمته من العبرية إلى اللسان اآلخر كالرومية والعربيةوالسريانية ترجمة صحيحة..
 ويعلم بعد ذلك أنهم أرادوا به ذلك المعنى..وليس مع النصارى حجة عن األنبياء تثبت فيها هذه المقدمات الثالث ،ونحن
في هذا المقام يكفينا المنع والمطالبة لهم بتصحيح هذه المقدمات ،فإنهم ادعوا أن
التث ليث أخذوه عن األنبياء ،فنحن نطالبهم بتصحيح هذه المقدمات.) ..

( )230التاريخ العربي القديم ،ص.257
(« )231أسماء الشيطان في الديانات الكبرى» العقاد ،ص.17
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ويبين ابن تيمية أن الترجمة الخاطئة هي البالء الذي أصاب الدين فيقول( :ثم
لما عربت الكتب الرومية واليونانية في حدود المائة الثانية ..زاد البالء مع ما
ض َّال ل).
ألقى الشيطان في قلوب ال ُ
ثم يتابع اإل مام ابن تيمية توضيح كيفية محاجة أهل الضالل في ظل هذا اللبس
فيقول ( :ولما كانت المحاجة ال تنفع إال مع العدل قال تعالى { :وال تجادلوا أهل
الكتاب إال بالتي هي أحسن} [العنكبوت ، ]46 :فالظالم ليس علينا أن نجادله بالتي
هي أحسن ،وإذا حصل من مسلمة أهل الكتاب ،الذين ع لموا ما عندهم بلغتهم،
وترجموا لنا بالعربية -انتفع بذلك في مناظرتهم ومخاطبتهم ،كما كان عبد هللا بن
سالم ،وسلمان الفارسي ،وكعب األحبار ،وغيرهم يحدثون بما عندهم من العلم،
وحينئذ يستشهد بما عندهم على موافقة ما جاء به الرسول ،ويكون حجة عليهم من
وجه ،وعلى غيرهم من وجه آخر ،كما بيناه في موضعه.
واأللفاظ العبرية تقارب العربية بعض المقاربة ،كما تتقارب األسماء في
االشتقاق األكبر .وقد سمعت ألفاظ التوراة بالعبرية من مسلمة أهل الكتاب،
كثير ا من كالمهم
فوجدت اللغتين متقاربتين غاية التقارب ،حتى صرتُ أفهم
ً
العبري بمجرد المعرفة بالعربية.
والمعاني الصحيحة إما مقاربة لمعاني القرآن ،أو مثلها ،أو بعينها ،وإن كان
في القرآن من األلفاظ والمعاني خصائص عظيمة .فإذا أراد المجادل منهم أن
يذكر ما يطعن في القرآن بنقل أو عقل ،مثل أن ينقل عما في كتبهم عن األنبياء ما
يخالف ما جاء به محمد صلى هللا عليه وسلم  ،أو خالف ما ذكره هللا في كتبهم،
كزعمهم للنبي أن هللا أمرهم بتحميم الزاني دون رجمه؛ أي :جعل وجهه أسود.
يقالَ :ح َم ْم تُ وجهه تحمي ًما :إذا سودته بالفحم ،أمكن للنبي صلى هللا عليه وسلم
والمؤمنين أن يطلبوا التوراة ومن يقرؤها بالعربية ويترجمها من ثقا ت التراجمة،
كعبد هللا ابن سالم ونحوه ،لما قال لحبرهم ( :ارفع يدك عن آية الرجم) ،فإذا هي
تلوح ،ورجم النبي صلى هللا عليه وسلم الزانيين منهما ،بعد أن أقام عليهم الحجة
من كتابهم ،وذلك أنه موافق لما أنزل هللا عليه من الرجم ،وقال(( :اللهم إني أول
من أحيا أمرك إذ أماتوه)).
ولهذا قال ابن عباس في قوله { :إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها
النبيون الذين أسلموا} [المائدة( :]44 :محمد صلى هللا عليه وسلم ،من النبيين
الذين أسلموا ،وهو لم يحكم إال بما أنزل هللا عليه ،كما قال { :وأن احكم بينهم بما
أنزل هللا} [المائدة ] 49 :وكذلك يمكن أن يقرأ من نسخة مترجمة بالعربية ،قد
ترجمها الثقات بالخط واللفظ العربيين يعلم بهما ما عندهم بواسطة المترجمين
الثقات من المسلمين ،أو ممن يعلم َخ َّ
طهم منا ،كزيد بن ثابت ،ونحوه ،لما أمره
النبي صلى هللا عليه وسلم أن يتعلم ذلك ،والحديث معروف في ال سنن ،وقد احتج
به البخاري في باب «ترجمة الحاكم» و« هل يجوز ترجمان؟» ،قال( :وقال
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خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت :أن النبي أمره أن يتعلم كتاب اليهود،
حتى كتبت للنبي صلى هللا عليه وسلم كتبه ،وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه).
بخط هم والمخاطبة بلغتهم من جنس واحد ،وإن كانا قد يجتمعان وقد
والمكاتبة
ِّ
ينفرد أحدهما عن اآلخر ،مثل كتابة اللفظ العربي بالخط العبري وغيره من
خطوط األعاجم ،وكتابة اللفظ العجمي بالخط العربي ،وقيل :يكتفي بذلك؛ ولهذا
قال سبحانه { :كل الطعام كان حال لبني إسرائيل إال ما حرم إسرائيل على نفسه
من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين} [آل عمران:
 ،] 93فأمرنا أن نطلب منهم إحضار التوراة وتالوتها ،إن كانوا صادقين في نقل
ما يخالف ذلك ،فإنهم كانوا { :يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو
من الكتاب} [آل عمران ،]78 :و{فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون
هـذا من عند هللا} [البقرة ،] 79 :ويكذبون في كالمهم وكتابهم؛ فلهذا ال تقبل
الترجمة إال من ثقة).
ثم يتابع رحمه هللا توضيح الفرق بين الترجمة والتفسير فيقول:
( الترجمة والتفسير ثالث طبقات:
أحدها :ترجمة مجرد اللفظ ،مثل نقل اللف ظ بلفظ مرادف ،ففي هذه الترجمة
تريد أن تعرف أن الذي يعني بهذا اللفظ عند هؤالء هو بعينه الذي يعنى باللفظ
عند هؤالء ،فهذا علم نافع؛ إذ كثير من الناس يقيد المعنى باللفظ ،فال يجرده عن
اللفظين جميعًا.
والثاني :ترجمة المعنى وبيانه ،بأن يصور المعنى للمخاطب ،فتصوير
المعنى له وتفهيمه إياه قدر زائد على ترجمة اللفظ ،كما يشرح للعربي كتابًا
عربيا قد سمع ألفاظه العربية ،لكنه لم يتصور معانيه وال فهمها ،وتصوير المعنى
يكون بذكر عينه أو نظيره؛ إذ هو تركيب صفات من مفردات يفهمها المخاطب
يكون ذلك المركب صور ذلك المعنى ،إما تحديدًا وإما تقريبًا.
الدرجة الثالثة :بيان صحة ذلك وتحقيقه ،بذكر الدليل والقياس الذي يحقق
ذلك المعنى ،إما بدليل مجرد وإما بدليل يبين علة وجوده .وهنا قد يحتاج إلى
ضرب أمثلة ومقاييس تفيده التصديق بذلك المعنى ،كما يحتاج في «الدرجة
الثانية» إلى أمثلة تصور له ذلك المعنى .وقد يكون نفس تصوره مفيدًا للعلم
بصدقه ،وإذا كفى تصور معناه في التصديق به لم يحتج إلى قياس ،ومثل ،ودليل
آخر.
فإذا عرف القرآن هذه المعرفة فالكالم الذي يوافقه أو يخالفه -من كالم أهل
ضا ،وحينئذ
الكتاب والصابئين والمشركين -ال بد فيه من الترجمة للفظ والمعنى أي ً
فالقرآن فيه تفصيل كل شيء كما قال تعالى { :ما كان حديثا يفترى ولـكن تصديق
الذي بين يديه وتفصيل كل شيء} [يوسف ،] 111 :وقال { :ونزلنا عليك الكتاب
تبيانا لكل شيء} [النحل.]89 :
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ومعلوم أن األُمة مأمورة بتبليغ القرآن؛ لفظه ومعناه ،كما أمر بذلك الرسول،
وال يكون تبليغ رسالة هللا إال كذلك ،وأن تبليغه إلى العَ َج م قد يحتاج إلى ترجمة
لهم ،فيترجم لهم بحسب اإلمكان ،والترجمة قد تحتاج إلى ضرب أمثال لتصوير
المعاني ،فيكون ذلك من تمام الترجمة.
وإذا كان من المعلوم أن أكثر المسلمين -بل أكثر المنتسبين منهم إلى العلم -ال
يقومون بترجمة القرآن وتفسيره وبيانه ،فألن يعجز غيرهم عن ترجمة ما عنده
وبيانه أولى بذلك؛ ألن عقل المسلمين أكمل ،وكتابهم أقوم ً
قيال ،وأحسن حديثًا،
ولغتهم أوسع ،ال سيما إذا كانت تلك المعاني غير محققة ،بل فيها باطل كثير؛ فإن
ترجمة المعاني الباطلة وتصويرها صعب؛ ألنه ليس لها نظير من الحق من كل
وجه).
والحقيقة :أن كالم ابن تيمية في هذا األمر في غاية األهمية ألن الترجمة
الخاطئة للنصوص عند النصارى كانت هي السبب األساسي لما بلغوه من
التحريف ،ويكشف ذلك كل االتجاهات المتخصصة في الوصول إلى أصل اللغة
التي كتبت بها كتاباتهم قبل التحريف..
اإلحكام المنهجي للغة في اإلسالم
ولما كان السبب األساسي في التحريف من ناحية اللغة هو الفصل بين

مؤكدا
أصحاب العقيدة ولغتهم التي اعتنقوا بها هذه العقيدة -فإن القرآن جاء
ً

لالرتباط بين العقيدة ولغة أصحابها ،وجاءت اآليات الدالة على ذلك ،ومنها هذان

المثاالن:

المثال األول :يقول هللا عز وجل{ :أفمن هذا الحديث تعجبون* وتضحكون وال

تبكون* وأنتم سامدون} [النجم ]61 :وفي معنى سامدون يقول ابن عباس( :هو
ِّ ِّ
اسمدي لنا؛ أيَ :غِّني لنا).
الغناء بالح ْمَيرَّيةُ ،
ولكن لماذا بلغة قبيلة «حمير»؟! فتكون اإلجابة العجيبة هي أن تلك القبيلة هي
التي عبدت الشعرى من قبائل العرب ،فتناسب اللف من حيث مدلول الكلمة أو أصل

معناها مع سياق السورة الذي قال هللا فيه{ :وأنه هو رب الشعرى} [النجم.]49 :

كما أن الكلمة لغة مرتبطة بمحور السورة -الذي هو إبليس -حيث جاء في

الس ُمود ،وهو ما
لسان العرب( :سامدون :يبرطمون برطمة السحرة) ،وسامدون من ُّ
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في المرء من اإلعجاب بالنفس ،يقال سمد البعير :إذا رفع رأسه في سيرهُ ،مِّثل به
حال المتكبر المعرض عن النصح ،المعجب بما هو فيه بحال البعير في نشاطه).
وبذلك تكتمل كل عالقات اللف بمعاني السورة:

 حيث تضمن اللف عالقة الغناء وهو صوت الشيطان.. -وبحمير :وهم عبدة الشعرى..

 -وبالسحر :حيث معنى اللف برطمة السحرة..

 -وباإلعجاب بالنفس والكبر واإلعراض عن النصح..

المثال الثاني :يقول هللا عز وجل{ :وقالت اليهود عزير ابن هللا وقالت النصارى

المسيح ابن قولهم بأفواههم يضاهؤون قول الذين كفروا من قبل} ،وهذا النص القرآني

ودليل
دليل على المصدر التاريخي لبدعة ادعاء الولد وهو{ :الذين كفروا من قبل}،
ٌ
ٌ
على التوافق التام بين أصحاب هذا المصدر وبين اليهود والنصارى.

فكلمة {يضاهؤون} دليل على الدقة المتناهية في متابعة الواقع التاريخي للبدعة؛

ألن الكلمة جاءت بلهجة ثقيف ،وهي المنطقة الجغرافية التي كانت تعتنق هذه

البدعة في زمن الرسول صلى هللا عليه وسلم ،حيث كانت قبيلة ثقيف تسكن

الطائف ،وكانت الطائف تابعة لنجران ،وكان في نجران نوعٌ من اليهود ومن بعدهم
نوع من النصارى..
أما اليهود الذين كانوا يسمون الصدوقيون ،وهم القائلون بأن العزير ابن هللا،

وكانت النصارى هم الذين يقولون المسيح ابن هللا..

ولذلك جاءت اآلية بلغة الطائف التي اجتمع فيها أصحاب هذين القولين.

وبذلك أصبح هذا اإلحكام اللغوي في اإلسالم هو المقابل للتحريف النصراني،

الذي حدث بسبب ضياع هذا اإلحكام ،فانفصل الدين عن لغة أصحابه وحدث

التحريف.

الدنيا

وأساس مناقشة العالقة بين الدنيا وادعاء الولد هو العالقة بين الشبهات

والشهوات الواردة في قول هللا عز وجل{ :كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر
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أمواال وأوالدا فاستمتعوا بخالقهم فاستمتعتم بخالقكم كما استمتع الذين من قبلكم

بخالقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا واآلخرة وأولئك هم
الخاسرون} [التوبة.]69 :

يقول اإلمام أبو جعفر الطبري في تفسيرها( :فعلتم بدينكم ودنياكم ،كما استمتع
األمم الذين كانوا من قبلكم ،الذين أهلكتهم ِّ
بخالفهم أمري).
فالخالق هو ِّ
الدين ،واالستمتاع بالخالق :هو االنجرار وراء الشهوات ،عن طريق
الحيل وتحريف مضمون الدين..

والخوض هو الجدال بالباطل ،وهو متعلِّق بالشبهات ،واالفتتان بها..
يقول الراغب األصفهاني في مفرداته( :الخوض :هو الشروع في الماء والمرور

فيه ،ويستعار في األمور ،وأكثر ما ورد في القرآن ورد فيما ُي َذ ُّم الشروع فيه ،نحو
قوله تعالى{ :ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب} [التوبة ،]65 :وقوله:
{وخضتم كالذي خاضوا} [التوبة{ ،]69 :ذرهم في خوضهم يلعبون} [األنعام،]91 :

{وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره}
[األنعام ،]68 :وتقول :أخضت دابتي في الماء ،وتخاوضوا في الحديث :تفاوضوا).

موضوعا للصراع على
اعا فكريًّا فقط ،بل كان
ً
وموضوع ادعاء الولد لم يكن صر ً
الدنيا والمال والسلطان ،وهذا ما أثبته القرآن في سورة البقرة وآل عمران وسورة التوبة

وسورة يونس:

في سورة البقرة كان كتمان ما أنزل هللا من الكتاب بسبب المال{ :إن الذين

يكتمون ما أنزل هللا من الكتاب ويشترون به ثمنا قليال أولـئك ما يأكلون في بطونهم

إال النار وال يكلمهم هللا يوم القيامة وال يزكيهم ولهم عذاب أليم* أولـئك الذين اشتروا

الضاللة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار} [البقرة.]175-174 :

وفي سورة آل عمران يأتي نفس المضمون{ :إن الذين يشترون بعهد هللا وأيمانهم

ثمنا قليال أولئك ال خالق لهم في اآلخرة وال يكلمهم هللا وال ينظر إليهم يوم القيامة وال

يزكيهم ولهم عذاب أليم} [آل عمران.]77 :

ط ِّ
ون ِّه ْم
ْكُلو َن ِّفي ُب ُ
ولكن تحليل العقوبة في السورتين يفسر حقيقة كتمان الحقَ :يأ ُ
~~312

ظر إليهمَ ،لهم ع َذ ِّ
َّ
يم.
الن َار ،ال ُي َكلِّ ُم ُه ُم َّ
ُْ َ ٌ
للاَُ ،وال َيْن ُ ُ
اب أَل ٌ
كما جاء في سورة آل عمران إثبات العالقة بين التحريف ومتاع الدنيا

بالتفصيل{ :هو ا لذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر
متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله
وما يعلم تأويله إال هللا والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر

إال أولوا األلباب* ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت
الوهاب* ربنا إنك جامع الناس ليوم ال ريب فيه إن هللا ال يخلف الميعاد* إن الذين

شيئا وأولـئك هم وقود النار} [آل
كفروا لن تغني عنهم أموالهم وال أوالدهم من هللا ً
عمران ]10-7 :فاآليات تكشف المسافة الكاملة بين الحق المحكم وبين الزيغ بسبب

الدنيا ،وثبات الراسخين في العلم ،ودعائهم بالثبات إلى يوم القيامة الذي يظهر فيه
الحق على رءوس األشهاد ،حيث ال ينفع الزائغين عن الحق ..األموال واألوالد التي

كانت سبب زيغهم.

ثم يأتي تفصيل متاع الحياة الدنيا في سياق مواجهة الشهوات ،تمهي ًدا لمناقشة
قضية عيسى ابن مريم{ :زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير
المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة واألنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا

وهللا عنده حسن الممب* قل أ نبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري

من تحتها األنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من هللا وهللا بصير بالعباد}
[آل عمران.]15 ،14 :

فالنظر إلى متع الدنيا وشهواتها بهذه االعتبارات الثالثة يبطل مفعولها ،حتى وإن

تلبَّث العبد بها:

النظر إليها باعتبار حقيقتها ،وعدم االغترار بمظهرها الذي هو «زينة»..

النظر إليها باعتبار مملها ،وأنها من «الحياة الدنيا» التي تتالشى وتزول..

النظر إلى ما عند هللا من حسن الممب ،وهو الذي ُيعين النفس على الصبر
عنها.

وكذلك آيات سورة التوعة التي تفسر العالقة بين بدعة ادعاء االبن هلل وفتنة
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المال بصورة أساسية ،فتبدأ باالدعاء{ :وقالت اليهود عزير ابن هللا وقالت النصارى
المسيح ابن هللا ذلك قولهم بأفواههم} ،ثم تكشف المصدر الذي أخذ عنه أصحاب هذا

االدعاء{ :يضاهؤون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم هللا أنى يؤفكون} [التوبة،]30 :

بابا من دون هللا هو العلة األساسية في
ثم تكشف حقيقة أن اتخاذ األحبار والرهبان أر ً
ظهور البدعة{ :اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون هللا والمسيح ابن مريم}
[التوبة ،] 31 :ثم تثبت اآليات المسافة التي ذهب إليها أصحاب البدعة في البعد عن

دين هللا ،وذلك بإثبات أصل الدين الذي أمرهم هللا به{ :وما أمروا إال ليعبدوا إلـها

واحدا ال إلـه إال هو سبحانه عما يشركون} [التوبة ،]31 :وبعد قياس البدعة على

أصل الدين ،تفسر اآليات طبيعة البدعة كانحراف بشري أمام وحدانية هللا وإرادة هللا

وقدرة هللا) {يريدون أن يطفئوا نور هللا بأفواههم ويأبى هللا إال أن يتم نوره ولو كره

الكافرون} [التوبة ،]32 :ثم تحدد اآليات الصيغة الواقعية لتحقيق اإلرادة اإللهية:
{هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره

المشركون} [التوبة.]33 :

وبعد تفسير البدعة بنسبتها إلى أصحابها ،وكشف مصدرها الذي أخذت عنه،

البعد في الضالل فيها عن الحق وأصل
وتوضيح العلة األساسية في ظهورها ،وإثبات ُ
الدين ،وتحليل البدعة كفعل بشري منحرف أمام وحدانية هللا وإرادته سبحانه ،وتحديد

الصيغة الواقعية لتحقيق الوحدانية واإلرادة اإللهية ،بعد ذكر اآليات لكل ما سبق..

يكون قد اكتمل التفسير العام للبدعة بالصورة الكافية إلنهائها ،ولكن اآليات تعود إلى

األحبار والرهبان وأكلهم أموال الناس بالباطل{ :ياأيها الذين آمنوا إن كثي ار من

األحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل هللا} لنفهم أن هذا
الفعل هو السبب المادي األساسي في بقاء هذه البدعة بكل أسبابها وجوانبها ،ولذلك

جاء أكل أموال األحبار والرهبان ألموال الناس بالباطل بصيغة الفعل المضارع

إلثبات استم ارريته {ليأكلون} ،ومن هنا كان تركيز اآليات على عقوبة هؤالء الناس
وكل الذين يكنزون الذهب والفضة ،ومناقشة اآلثار المترتبة على كنز المال ،باعتباره

العلة األساسية للصد عن سبيل هللا{ :والذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقونها في
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سبيل هللا فبشرهم بعذاب أليم}.
وألجل خطورة األمر ..جاءت اآلية التي بعدها لتناقش فتنة المال بصورة

تفصيلية ونفسية دقيقة للغاية{ :يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم

وجنوبهم وظهورهم هـذا ما كنزتم ألنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون} [التوبة،]35 :

فذكرت اآلية{ :جباههم وجنوبهم وظهورهم}..
ألن داللة « ِّ
الجَباه» :االستعالء..
الجُنوب» :االطمئنان..
وداللة « ُ
وداللة «الظهور» :االعتماد..

والذين يكنزون المال يستعلون به ،ويطمئنون إليه ،ويعتمدون عليه ،ولذلك كان

ج از هم هو الكي في هذه المواضع.

 -وفي سورة يونس تناقش اآليات العالقة بين ادعاء الولد ومتاع الدنيا بأسلوب

يماثل ما جاء في سورة التوبة{ :قالوا اتخذ هللا ولدا سبحانه هو الغني له ما في

السماوات وما في األرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على هللا ما ال

تعلمون* قل إن الذين يفترون على هللا الكذب ال يفلحون* متاع في الدنيا ثم إلينا
مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون} [يونس.]70-68 :

فاآليات تذكر االدعاء ..وال تناقشه بصورة مباشرة ،بل تتجه إلى العلة التي نشأ

عنها االدعاء ..لتكون متاع في الدنيا.

وتاريخ بدعة التثليث يفسر هذه اآلية..

لقد نشأ فى ظل الدولة الرومانية الوثنية التي لم تنتقل إلى المسيحية ،بل هي

التي اختطفت النصرانية ،وحولتها إلى المسيحية األقرب إلى وثنيتها.

وكذلك ارتبطت البدعة بالسلطة الرومانية التي كانت تملك كل الدنيا ،فأصبحت

الدنيا والبدعة حقيقة واحدة ،وأصبح كل من ينتمي إلى البدعة الجديدة ترتمي الدنيا

بين يديه.

وعلى ضوء هذه الحقيقة تكون مراجعة تاريخ ظهور البدعة والصراع حولها

والخالف فيها والتنافس بين القساوسة على إدماج الوثنية الرومانية فيما تبقى من دين
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عيسى.
ولم يتوقف األمر عند النشأة التاريخية ،بل امتد إلى كل المراحل التاريخية

ألصحاب هذا البدعة..

فعندما أرسل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لهرقل يدعوه إلى اإلسالم ،لم يمنعه

من اإليمان إال ثورة أركان حكمه عليه ،وخوفه على سلطته وجاهه..

ولم يجمع باباوات روما رعاع أوربا تحت لواء الحمالت الصليبية التي انهالت

على العالم اإلسالمي واحدة تلو األخرى إال بشعار واحد :إن أرض الشرق تفيض

وعسال..
لبنا
ً
ً
وتاريخ حكم الكنيسة في أوروبا معروف بالتحالف بينها وبين اإلقطاعيين رموز

الثروة والسلطة ،ولذلك كانت شعارات الثورة الفرنسية :اشنقوا آخر إقطاعي ..بأمعاء

آخر قسيس..

وحتى اإلرساليات التنصيرية التي ال تنفك تجوب أرجاء العالم للفتنة ال توجه

احدا :اخلع عنك رداء اإلسالم ..نخلع عنك رداء الجوع
نداء و ً
لذراري المسلمين إال ً
والفقر والمرض..
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الفصل الثالث

شواهد التحريف

أوًال :االبتدا
يقول اإلمام ابن تيمية عما ابتدعه النصارى( :وأما الشرائع التي هم عليها..
فعلما هم يعلمون أن أكثرها ليس عن المسيح عليه السالم ،فالمسيح لم يشرع لهم
الصالة إلى المشرق ،وال صيام الخمسين ،وال جعله في زمن الربيع ،وال عيد الميالد
والغطاس وعيد الصليب ،وغير ذلك من أعيادهم ،بل أكثر ذلك مما ابتدعوه بعد
الحواريين؛ مثل عيد الصليب فإنه مما ابتدعته هيالنة الحرانية أم قسطنطين ،وفي
كثير من دين المسيح والعقائد والشرائع ،فابتدعوا األمانة التي
زمن قسطنطين َغيَّروا ًا

هي عقيدة إيمانهم ،وهي عقيدة لم ينطق بها شيء من كتب األنبياء التي هي
عندهم ،وال هي منقولة عن أحد األنبياء ،وال عن ٍ
أحد من الحواريين الذين صحبوا
المسيح ،بل ابتدعها لهم طائفة من أكابرهم ،قالوا :كانوا ثالثمائة وثمانية عشر،
واستندوا في ذلك إلى ألفاظ متشابهة في الكتب وفي الكتب ألفاظ محكمة تناقض ما
ذكروه كما قد بسط في موضع آخر ،وكذلك عامة شرائعهم التي وضعوها في كتاب
القانون بعضها منقول عن األنبياء ،وبعضها منقول عن الحواريين ،وكثير منها مما
ابتدعوه ليست منقولة عن أحد من األنبياء وال عن الحواريين ،وهم يجوزون ألكابر
جديدا؛ فلهذا كان أكثر
أهل العلم والدين أن يغيروا ما رأوه من الشرائع ،ويضعوا شرًعا ً
كتاب وال شرعه نبي).
شرعهم
ً
مبتدعا لم ينزل به ٌ

ثانيا :التدرج
ً
ومن القواعد السلفية الكاشفة لزوايا االنحراف الصليبي قاعدة( :أن التوحيد ال
يقبل التدرج أو النسخ أو االستثناء) ،فال يجوز التعريف باهلل بصورة مرحلية ،وهذا هو
معنى التدرج.
~~317

والمرحلية فى االنحراف الصليبي لها صورتان:
 صورة متعلقة بتكوين العقيدة المحرفة. وصورة متعلقة بطرح العقيدة المحرفة.أما من حيث الطرح فتلك هي الطامة الكبرى ..إذ إن وقت الطرح الصليبي خالف
الوقت الطبيعي للطرح بصورة كاملة؛ ألن الوقت الطبيعي للطرح كان زمن وقوع
فداء لإلنسان الذي ورث
خطيئة آدم ،حيث تزعم العقيدة الصليبية أن الصلب قد تم ً
خطيئة أبيه دون أن يراه ،فجاء المسيح ِّ
ليكفر عن ابن آدم الخطأ؛ فاستلزم ذلك أن
يكون الطرح بعد الخطيئة مباشرة ،ال بعدها بعشرات القرون!..
وأما من حيث التكوين فهم ال يخجلون من أن يعلنوا أن عقيدتهم مفتوحة ،وكل يوم
يضاف إليها الجديد!..
فيتساءل صاحب كتاب الالهوت النظامي قائال( :كيف َّ
تقدمت الكنيسة في
استجالء الحق اإللهي؟ وأية كنائس َّ
حددت بالتفصيل التعاليم األساسية في التثليث،
وشخص المسيح ،والخطية والنعمة ،والفداء وتخصيصه ..ومتى كان ذلك؟)..
ثم يجيب قائالَّ ( :أدى ما نشأ في الكنيسة من الجدل إلى تقدمها في إد ارك
الحقائق اإللهية ،والتدقيق في تحديدها .وقد دبرت العناية اإللهية أن تستوفي الكنيسة
عصور
جيدا في
ٍ
المعَلن في أسفار الوحي ،وأن يتحدد هذا ً
البحث عن أصول النظام ُ
مختلفة وبين أمم وطوائف كثيرة .وقد اتَّضحت قضايا ذات شأن في هللا والمسيح نتيجة
قانونيا في المجامع
وحكم بها
ًّ
البحث الوافي من أشخاص أكثرهم من األصل اليونانيُ ،
التي التأمت في القرن الرابع وما يتلوه.
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 فتحدد الهوت المسيح ومساواته لآلب في الجوهر في مجمع نيقية سنة 325م. وأقنومية الروح القدس والهوته في المجمع القسطنطيني األول سنة 381م. (وأما لفظة «واالبن» فأضافها الالتينيون في مجمع توليدو سنة 589م).أقر
 ودرس مجمع أفسس (451م) الكريستولوجيا؛ أي :التعليم في المسيح ،و َّعقيدة اتحاد الالهوت والناسوت في شخصه المجيد.
أقر مجمع خلقدونية (451م) أن الطبيعتين بقيتا متميَّزتين.
 و َّأقر المجمع القسطنطيني السادس (860م) أن للمسيح مشيئة بشرية ومشيئة
 و َّإلهية.
ومصلحة -تلك األحكام.
 وقبلت الكنائس -من يونانية وباباوية ولوثرية ُ أما مسائل الخطية والنعمة المتضمنة في قسم األنثروبولوجيا « ِّعلم اإلنسان»فقد بحثها -في بادل األمر على الغالب -الالتينيون ،وحكم بها أوًال حك ًما باتًّا في
جدال أغسطينوس مع بيالجيوس في النصف األول من القرن الخامس.
ستوف البحث في مسائل الفداء وكيفية تخصيصه «السوتيريولوجيا» أي:
 -ولم يُ َ

الفكر الالهوتي في الخالص -إال منذ وقت اإلصالح وما بعده ،فقد بحثه كبار
الالهوتيين األلمان والسويسريين ،مثل لوثر وزوينجلي وكلفن وميالنكثون .وال تزال
الكنيسة إلى يومنا تدرس مسائل كثيرة من «اإلكليسيولوجيا» الفكر الالهوتي عن
الكنيسة).
أيضا( :يتضح من كل ما قيل في الروح القدس
ويقول صاحب الالهوت النظامي ً

في العهد القديم أنه أقنوم ،غير أنه لم يتضح لكنيسة العهد القديم أنه األقنوم الثالث
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من الثالوث األقدس ،كما انجلى لكنيسة العهد الجديد .نعم ،إن هللا ثالثة أقانيم في
جوهر واحد منذ األزل ،غير أن معرفة ذلك أُعلنت للبشر بالتدريج)!!!..
وبدون أي تعليق منا على هذا الكالم ..تتضح صورة التدرج التي تم بها تكوين
عقيدة التثليث ..وهو ما يدفعنا إلى التسا ل ..عن حكم كنيسة العهد القديم التي لم
يثبت لديها األقنوم الثالث..؟!!
هل عرفت اإلله..؟ أم ضلت عنه..؟
وما هو حكم موسى واألنبياء بعده وقبله ..الذين علموا الناس أن هللا إله واحد..
بال أقانيم..؟!
لقد ثبت تاريخيًّا أن الجدل الذي أثير حول عيسى ابن مريم بدأ بفكرة «االبن»
طويال قبل أن تُثار فكرة «الروح القدس» وهل هو داخل
زمنا
ً
وظل األمر على ذلك ً

عاما!..
فى األقانيم أم ال -لمدة ثالثين ً

طويل لتظهر فكرة «األم» حيث بدأ الخالف فيها ودخولها فى مقام
زمن
ثم مر ٌ
ٌ

األلوهية.

وقد تم ذلك من خالل المجامع المعروفة:
 فانعقد المجمع األول في نيقية سنة  325م بدعوة من اإلمبراطور الرومانيقسطنطين ليقرر تأليه المسيح ،ويخترع مشكلة «االبن» ،ويقضي على بقايا دعوة
التوحيد المتمثلة في آريوس وأتباعه..
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عاما (381م)
 ثم انعقد المجمع الثاني في القسطنطينية بعد ستة وخمسين ًليقرر تأليه روح القدس ،وعقيدة التثليث ،ويقضي على مكدونيوس الذي يقول بأن
روح القدس مخلوق مثل جميع المالئكة..
 ثم انعقد المجمع الثالث بعد حوالي خمسين عاما (431م) ليناقش مشكلةدخول مريم في األلوهية ،وهل هي والدة اإلله أم مجرد أم للجسد الذي امتأل فيما بعد
باأللوهية!..
شعار لم يكن معروًفا إال بعد
ًا
وحتى الصليب الذي قرر النصارى عبادته واتخاذه

أكثر من  320سنة بعد ميالد المسيح.
ثال ًثا :التناقض

مناقشا قانون اإليمان المسيحي الذي هو عمدة
يقول اإلمام ابن تيمية ً -
عقيدتهم« :-وقولهم»اإلله واحد ..خالق واحد« ..رب واحد» هو حق في نفسه ..لكن
قد نقضوه بقولهم في عقيدة إيمانهم :نؤمن برب واحد ،يسوع المسيح ،ابن هللا الوحيد،
إله حق ،من إله حق ،من جوهر أبيه ،مساو األب في الجوهر .فأثبتوا هنا إلهين..
إلها ثالثًا ..وقالوا :إنه مسجود له ،فصاروا يثبتون ثالثة آلهة،
ثم أثبتوا روح القدس ً
وجمع بين النقيضين ،بين اإلثبات
ظاهر
تناقض
احدا ،وهو
إلها و ً
ٌ
ٌ
ٌ
ويقولون :إنما نثبت ً
والنفي.

ولهذا قال طائفة من العقالء :إن عامة مقاالت الناس يمكن تصورها إال مقالة
النصارى ،وذلك أن الذين وضعوها لم يتصوروا ما قالوا ،بل تكلموا بجهل ،وجمعوا
في كالمهم بين النقيضين؛ ولهذا قال بعضهم :لو اجتمع عشرة نصارى لتفرقوا عن
أحد عشر قوًال!..
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وقال آخر :لو سألت بعض النصارى وامرأته وابنه عن توحيدهم ،لقال الرجل
قوًال ،وامرأته قوًال آخر ،وابنه قوًال ثالثًا)!..
خالصا لعقيدة التثليث هو نص قانون
والدليل الواضح على أن األمر لم يكن
ً
نصا ،إذ لو أن األقوال
اإليمان المسيحي ،على بطالن األقوال المخالفة وذكرها ًّ
المخالفة لم يكن لها أثر أو وزن أو اعتبار لما اضطر إلى ذكرها في القانون الذي
سيعيش مع الكنائس وتعيش الكنائس به حتى النهاية..
أما الذين يقولون أنه كان زمان لم يوجد فيه..
فيقول النص (و َّ
وأنه لم يكن له وجود قبل أن يولد..
وأنه خلق من العدم..
أو أنه مادة أو جوهر واحد..
أو أن ابن هللا إله مخلوق أو إنه قابل للتغيير أو متغير..
فهم ملعونون من الكنيسة الجامعة الرسولية) ..
ولم يترك التناقض جزًءا من أجزاء دين النصارى إال وأصابه ،حتى أصل
عقيدتهم..
فقد قالوا :إن علة القول بالتجسد هي نفي التغير عن صفات هللا؛ لكي ال يكون
هناك تغير في صفة المحبة هلل قبل الخلق وبعد الخلق ..بينما يمثل ادعاء التجسد
معا!..
ًا
تغيير في ذات هللا وصفاته ً
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فكان التناقض في موضع التسلسل الفكري للعقيدة وفي صلبها ،حيث نفوا التغير
في الصفة ..وأثبتوه في الذات!..
ابعا :الصناعة البشرية
رً
إن المقارنة بين الصيغ الكاثوليكية واألرثوذكسية ..فرصة معقولة إلثبات شواهد
الصناعة البشرية للعقيدة الصليبية..
واألساس في هذه المقارنة هو أن الكاثوليك هم الغرب ،والغرب هم الرومان
الوثنيون.
ولذلك تفوق الصيغ الكاثوليكية مثيلتها األرثوذكسية في جرأتها على مفهوم
«اإلله»..
ودفن)..
صلب ،وماتُ ،
فتذكر أن المسيح -اإلله عندهمُ ( :-
بينما تكتفي األرثوذكسية بأنه( :تأَّلم وقام في اليوم الثالث)..
وكذلك كان االختالف بين الكاثوليك واألرثوذكس في تحديد طبيعة ومشيئة اإلله،
فقال الكاثوليك بطبيعتين ومشيئتين ،وقال األرثوذكس بطبيعة واحدة ،ومشيئة واحدة..
وقول الكاثوليك بطبيعتين إنما كان ألجل نفي الموت عن اإلله؛ ألن الكاثوليك
هم الذين قرروا موت المسيح على الصليب صراحة..
فعندما يقولون :إن المسيح مات؛ يستطيعون القول بأن الطبيعة اإلنسانية هي
التي ماتت ،أما إذا كان هللا له طبيعة واحدة فإن هذا معناه عندهم أن هللا بذاته هو
الذي مات ،وهو ما يفرون منه.
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ظا ،بل قالوا ُقِّب َر وقام منه من
أما األرثوذكس فإنهم لم يصرحوا بالموت لف ً
نازال إلى
األموات ،ولذلك لم يضطروا إلى القول بطبيعتين ،إذ كيف يكون المسيح ً
األرض ألجل الكفارة وإلى األرض ..ثم يبكي ويتوسل إلى هللا أن ينجيه حتى قال:
كما شئت أنت ال كما أرى أنا!..
خامسا :االختزال والتضييع
ً
لما فقد النصارى اإلحكام المنهجي بين قضايا الدين ..بدأت مرحلة اختزال

القضايا ذاتها ،وكانت الصورة المختلقة للمسيح عندهم هي البؤرة التي جمعوا فيها كل
قضايا الدين ليختزلوه ،فأصبح المسيح عندهم هو القيامة ،وهو الطريق ،وهو

اإلنجيل!..

احدا
واستشهدوا على ذلك بقول نسبوه للمسيح ،ورد في سياق قصة ملخصها أن و ً

من أتباع المسيح عليه السالم اسمه «ألعازر» كان قد مرض ثم مات ،وذهب اليهود

ليع زوا أهله ،فزارهم المسيح بعد أربعة أيام من الوفاة ،وقابلته أخته فقالت له( :يا سيد

أيضا أعلم أن كل ما تطلك من هللا يعطيك
لو كنت ههنا لم يمت أخي .لكني اآلن ً
هللا إياه).
موجودا قبل أن تحدث الوفاة ،ودعا
ومقصود هذه المرأة هو أن المسيح لو كان
ً
هللا ألخيها ..لشفاه هللا وما مات ..ألنه مستجاب الدعوة..
فقال لها المسيح عليه السالم( :سيقوم أخوك)..

وهنا ظنت المرأة أن المسيح يقصد القيامة الكبرى ،فقالت له( :أنا أعلم أنه سيقوم

في القيامة في اليوم األخير)..

فقال لها( :أنا هو القيامة والحياة ..من آمن بي ولو مات فسيحيا).

وهنا التقط النصارى الخيط ،فانتزعوا العبارة من سياقها ،ليختزلوا دينهم كله في

قضية واحدة هي اإليمان بفرية البنوة والصلب والفداء..
اء واختزال مخل..
وهذا افتر ٌ
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ِّ
فالدين ..هو المنهج والطريق الذي ارتضاه هللا للبشر ،وأنزله إليهم عن طريق
رسله..
و ِّ
الدين ..هو ج ازء المؤمنين المحسنين ،والكافرين المجرمين ..كل بحسب ما

قدم..

واختزال كل هذه األبعاد في «شخصية المسيح» إهدار لقيمة الدين ..وهدفه في

الحياة.

فاإليمان بالمسيح هو إيمان برسالته واتباع دعوته ..وهو الحياة الحقيقية ،كما

قال هللا عن اإليمان برسوله الخاتم صلى هللا عليه وسلم وأتباعه{ :ياأيها الذين آمنوا

استجيبوا هلل وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن هللا يحول بين المرء وقلبه وأنه

إليه تحشرون} [ألنفال.]24 :

وكما قال سبحانه{ :أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نو ار يمشي به في الناس

كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون}

[األنعام.]122 :

فاإليمان بدين الرسل واتباع منهجهم هو حياة القلوب واألبدان ،وليس مجرد التعلق

باألشخاص ،واإليمان باألوهام والبدع!..

سادسا :زخر القول
ً
مع هذه التناقضات كان البد للنصارى أن يتعاملوا مع الناس بأساليب تحقق

تأثير في نفوسهم دون قناعة عقلية ،وكان أخطر هذه األساليب الصيغ التعبيرية
ًا
المؤثرة رغم فراغها من المعنى المقنع الصحيح.
يقول هللا عز وجل{ :وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين األنس والجن يوحي

بعضهم إلى بعض زخر
[األنعام.]112 :

القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون}

وس ِّمي الذهب زخرًفا ألنه يتزين به
يقول الطاهر بن عاشور( :الزخرف :الزينةُ ،
حليًّا ،وإضافة الزخرف إلى القول من إضافة الصفة إلى الموصوف ،فالقول الزخرف:

أي المزخرف ،وهو من الوصف بالجامد الذي في معنى المشتق إذ كان بمعنى
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الزين .وأَْف َه َم وصف القول بالزخرف أنه محتاج إلى التحسين والزخرفة ،وإنما يحتاج
القول إلى ذلك إذا كان غير مشتمل على ما يكسبه القبول في حد ذاته ،وذلك أنه

ض ٍر يحتاج قائله إلى تزيينه وتحسينه إلخفاء ما فيه من الضر،
كان يفضي إلى ُ
خشية أن ينفر عنه من ُي َس ِّوْله لهم ،فذلك التزيين ترويج يستهوون به النفوس ،كما
تموه للصبيان اللعب باأللوان والتذهيب.

والغرور :الخداع واإلطماع بالنفع؛ لقصد اإلضرار).

وقد مرت بنا أمثلة كثيرة على «زخرف القول» الذي يستعمله النصارى ..ومنه
ال َي ْهلِّ َك ُك ُّل َم ْن ُي ْؤ ِّم ُن ِّب ِّه)
َح َّب هللاُ اْل َعاَل َم َحتَّى َب َذ َل ْابَن ُه اْل َو ِّح َيد؛ لِّ َك ْي َ
قولهمَ :
(هك َذا أ َ
[يوحنا.)232(]16-3 :

سابعا :العقلية التحريفية
ً
المتأمل لعقلية أهل الكتاب يجد أن لها طبيعة تحريفية ،تجعلهم كمن يقف بدينه

المحرف فوق رمال متحركة من الضالل ،كلما حاول التحرك بعقله فوق هذه
َّ
الرمال ..غاص وضل بصورة أشد!..

وتظهر هذه الطبيعة بصورة أكثر وضو ًحا في تعاملهم مع النصوص ،سواء على
مستوى العبارات أو على مستوى القضايا.
فعلى مستوى العبارات ال يقبل عاقل أن تكون البرهنة على ادعاء التثليث من

خالل نص توراتي يقول( :وكلم هللا موسى من العليق قائال :أنا إله إبراهيم وإله

إسحاق وإله يعقوب) ..؛ ألنه لم يقل أنا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب!!

وبهذا الضالل تعاملوا مع النصوص القرآنية ،إلثبات ما هم عليه من خالل

مثال أن( :بسم هللا الرحمن الرحيم) دليل على التثليث،
نصوص القرآن ذاتها ،فقالوا ً
ألن هللا ،الرحمن ،الرحيم ثالثة أسماء!!..
إما أن يكون لتغاير الذوات ،أو لتغاير الصفات،
وجهلوا -أو تجاهلوا -أن التعدد َّ

أو تغاير األفعال ،كقوله تعالى{ :سبح اسم ربك األعلى* الذي خلق فسوى* والذي
( )232راجع :فصل تناقضات الكفارة ،مبحث تناقض الكفارة مع معنى الرحمة.
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قدر فهدى* والذي أخرج المرعى* فجعله غثاء أحوى} [األعلى.]5-1 :
وكذلك قوله سبحانه{ :أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما

تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا

ونحن له مسلمون} [البقرة.]133 :

رجال من المشركين سمع النبي
روى ابن جرير عن ابن عباس ومكحول أن ً

صلى هللا عليه وسلم وهو يقول في سجوده( :يا رحمن يا رحيم) فقال :إنه يزعم أنه

احدا وهو يدعو اثنين !..فأنزل هللا هذه اآلية{ :قل ادعوا هللا أو ادعوا الرحمن
يدعو و ً
أيا ما تدعوا فله األسماء الحسنى} [اإلسراء.]110 :

وبنفس العقلية حاولوا إثبات أصالة شكل الصليب من خالل تشابهه مع مفتاح

الحياة الفرعوني..

أو بالزعم بأنه شكل العمود الذي وضع إبراهيم الخليل الكبش الذي نزل عليه

فداء إلسماعيل..

صحيحا إلثبات العقيدة أو الدين.
أسلوبا
وليس هذا
ً
ً
ويكفي إلظهار هذه الطبيعة التحريفية ..أن تناقش قضية من قضايا التحريف -

مثل قضية موت المسيح -مناقشة عقلية ،ذلك أن النصارى عندما تصوروا أن

صلب ومات على الصليب تصوروا أن موته وقيامته المزعومة من
المسيح ُ
األموات ..انتصار على الموت!..

إن سلسلة التحريف التي اقتضت عند النصارى أن يصلب المسيح ..اقتضت أن

يموت ،ثم جاء زخرف القول -وهو أن القيامة المزعومة انتصار على الموت-
ليغطي على الفاجعة العقلية الرهيبة الناشئة عن موت اإلله !!..

وبمجرد التخلص من هذه األوهام ومناقشة القضية بصورة مجردة يحكم العقل

بأن االنتصار على الموت ليس له إال معنى واحد :هو أال يقع عليه الموت أصال!..
ولو كانت القيامة المزعومة من الموت تعني االنتصار عليه ًّ
حقا لكان إثباتها

على المأل أوجب من إثبات حادثة الصلب الممثلة لمعنى الفداء المزعوم..
الفصل الرابع
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طبيعة التحريف
لقد كان التحريف خطة منهجية لهدم الدين من أساسه؛ لذلك أصاب العقيدة في

جذورها ،وأصاب الشريعة في أركانها..

ففي «العقيدة» ضيع التصور عن ذات هللا ،ومشيئته ،وتفرده بالمغفرة ،وتفرده

بملك مقاليد السموات واألرض..

وفي «الشريعة» ضيع المضامين األساسية للحالل والحرام..

أوال :العقيدة

نقضا ألخص خصائص األلوهية وهي مشيئة
«المشيئة» لقد كان ادعاء الولد ً
هللا الواحدة ،ولذلك َّ
ركز القرآن على إثبات مشيئة واحدة فاعلة في الوجود ،مما يدل

على الذات المتفردة بالمشيئة..

وليس أدل على هذا المعنى من رد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على الرجل

الذي قال له(( :ما شاء هللا وشئت)) بقوله(( :أجعلتني هلل ًّ
ندا ..قل :ما شاء هللا

وحده))(.)233

وكذلك كالم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مع اليهودي :عن قتيلة بن صيفي

الجهيمية قالت :أتى حبر من األحبار لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال :يا

محمد ،نعم القوم أنتم لوال أنكم تشركون قال(( :سبحان هللا ...وما ذاك؟ )).قال:

شيئا ثم قال:
تقولون إذا حلفتم :والكعبة! قالت :فأمهل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ً
إنه قد قال(( :فمن حلف فليحلف برب الكعبة)) قال :يا محمد ،نعم القوم أنتم لوال

أنكم تجعلون هلل ًّندا قال(( :سبحان هللا ...وما ذاك؟ )).قال :تقولون ما شاء هللا

شيئا ثم قال :إنه قد قال ((فمن
وشئت ،قال فأمهل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ً

قال ما شاء هللا فليفصل بينهما ثم شئت)).

ومن هنا كان التناقض الهائل فى قضية التثليث هي ادعاء أن كل أقنوم من

األقانيم له مشيئته ،ويعتبرون تعدد المشيئة هي الشاهد األساسي على تعدد األقانيم؛
( )233أخرجه النسائي في الكبرى بإسناد حسن وابن ماجه.
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ألن األقنوم يعني الذات المستقلة ،والمشيئة هي دليل االستقالل.
ومن هنا كان الربط بين قضية عيسى ابن مريم والمشيئة اإللهية الواحدة ،من

خ الل إثباتها هلل الواحد ،فجاءت سورة آل عمران إلثبات داللة المشيئة الواحدة هلل

على وحدانية ذاته عز وجل ،من خالل معنى «ما كان» ،و «ما يكون» ،و «ما

سيكون» ،و «ما لم يكن إذا كان كيف يكون» ،بينما كان المعنى األساسي لسورة

مريم هو «ما سيكون».

ومن هنا كان الخلل في اإليمان بالقدر عند النصارى
وفادحا قال أبو ذر
خطير
ًا
ً
رضي هللا عنه :قدم وفد نجران من النصارى على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم..
فقالوا :األعمال إلينا واآلجال بيد غيرنا..

فنزلت هذه اآليات إلى قوله{ :إنا كل شيء خلقناه بقدر} [القمر..]49 :

فقالوا :يا محمد َيكتُب علينا الذنب ويعذبنا؟!
فقال صلى هللا عليه وسلم(( :أنتم خصماء هللا يوم القيامة)).
والذي عليه المسلمون أن هللا سبحانه قدر األشياء؛ أيَ :عِّل َم مقاديرها وأحوالها
وأزمانها قبل إيجادها ،ثم أوجد منها ما سبق في علمه أنه يوجده على نحو ما سبق

في علمه ،فال يحدث حدث في العالم العلوي والسفلي إال وهو صادر عن علمه

تعالى وقدرته وإرادته دون خلقه ،وأن الخلق ليس لهم فيها إال نوع اكتساب ومحاولة
ونسبة وإضافة ،وأن ذلك كله إنما حصل لهم بتيسير هللا تعالى وبقدرته وتوفيقه

وإلهامه ،سبحانه ال إله إال هو ،وال خالق غيره؛ كما نص عليه القران والسنة.
هللا.

ولذلك جاء تفسير قول هللا عز وجل{ :ومن يؤمن باهلل يهدي قلبه} يؤمن بقدر
وقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :ذاي طعم اإليمان من رضي باهلل ًّرعا،

نبيا) ،فكان اإليمان باهلل ًّرعا هو اإليمان بقدر هللا عز وجل.
وعاإلسالم ديًنا ،وعمحمد ًّ
ومن هنا كان تحريف عقيدة اإليمان بالقدر عند النصارى هدم لإليمان من
أساسه ،وكان شرط دخول النصارى في اإلسالم اإليمان بالقدر ،بدليل قول رسول

عدي بن
انيا( :-يا
هللا صلى هللا عليه وسلم لعدي بن حاتم -الذي كان نصر ًّ
ّ
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حاتم ..أسلم تسلم؛ تشهد أن ال إله إال هللا وأني رسول هللا ،وتؤمن باألقدار كلها؛

خيرها وشرها ،حلوها ومرها).

«المغفرة» هي أهم خصائ

األ لوهية ،بدليل قول هللا عز وجل{ :فاعلم أنه ال

إله إال هللا واستغفر لذنبك} [محمد ]19 :وقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

((اللهم أنت رعي ،ال إله إال أنت ،خلقتني وأنا عبدك ،وأنا على عهدك ووعدك ما
استطعت ،أعوذ بك من شر ما صنعت.)) ..

ولذلك َّ
رجال قال لرجل :هللا ال يغفر
حدث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :أن ً
علي ،ألغفرن له وألدخلنك أنت
هللا لك ،فقال هللا سبحانه وتعالى :من الذي يتأله َّ
النار)).

وعندما يجعل النصارى هذه الخصيصة لعيسى ابن مريم يكونوا قد أعطوه أخص

خصائص األلوهية ،وقد تبين كيف كان مدخل الشيطان إليهم في هذا االدعاء ،من
خالل قول المسيح للمقعد( :قم غفرت لك) ،فأخذوا من ذلك دليال على ِّ
االدعاء بأن
المسيح يغفر الذنوب ،مما نشأ عنه ادعاء ألوهية المسيح عندهم(.)234

دليال على األلوهية كان تدبير
«المقاليد وتصريف األمور» وكما كانت المغفرة ً
دليال كذلك؛ لقول هللا سبحانه{ :فاطر السماوات واألرض جعل لكم من أنفسكم
األمر ً
أزواجا ومن األنعام أزواجا يذر كم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير* له

مقاليد السماوات واألرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم} [فاطر:
.]12-9

ولعلنا نالح في سياق اآليات ذكر ما يثبت تفرد هللا عن المثيل بقوله سبحانه:

{ليس كمثله شيء}

(.)235

ومن هنا كان الربط القرآني بين مقاليد األمور التي ال تكون إال هلل وبين

الحساب ،فقال سبحانه{ :هللا خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل* له مقاليد

السماوات واألرض والذين كفروا بميات هللا أولئك هم الخاسرون* قل أفغير هللا
( )234راجع مبحث «عامل اللغة» في فصل «عوامل التحريف» بهذا الباب.
( )235راجع مبحث «اسم هللا الوكيل» في فصل «األسماء» بالباب األول.
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تأمروني أعبد أيها الجاهلون* ولقد أوحي إلى ك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت
ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين* بل هللا فاعبد وكن من الشاكرين* وما قدروا

هللا حق قدره واألرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه

وتعالى عما يشركون* ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في األرض
إال من شاء هللا ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون* وأشرقت األرض بنور ربها

ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم ال يظلمون* ووفيت

كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون} [الزمر.]69-62 :

ثانيا :الشريعة
ً
«استحالل الخنزير» عندما يقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في نزول

عيسى في آخر الزمان(( :ويقتل الخنزير)) فإن لهذا الكالم معنى يجب فهمه ،حيث

يأتي قتل الخنزير ضمن أربعة أعمال ،تمثل المهمة األساسية التي سينزل عيسى ابن
مريم في آخر الزمان من أجلها ،حيث قال بعد ذكر هذه العناصر(( :ويصير الدين

ملة واحدة)) ،وهو ما يعني أن عناصر هذه المهمة هي عناصر إقامة الدين في
آخر الزمان..

ومن هنا كان الربط بين الخنزير والشرك في قول هللا سبحانه وتعالى{ :قل هل

أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند هللا من لعنه هللا وغضب عليه وجعل منهم القردة

والخنازير وعبد الطاغوت} [المائدة.]60 :

وكذلك في قول هللا سبحانه { :حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل

لغير هللا به} [المائدة.]3 :

وكان الربط بين تحريم بيع الخنزير واألصنام(( :إن هللا ورسوله حرم بيع الخمر

والميتة والخنزير واألصنام)) (.)236

أيضا كان تحديد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لموانع اإلسالم..
ومن هنا ً
فقد روى قتادة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألسقف نجران(( :يا أبا

( )236صحيح مسلم ( )1207/3رقم (.)1581
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الحارث ..أسلم)) قال :إني مسلم ،قال(( :يا أبا الحارث ..أسلم)) قال :قد أسلمت

قبلك ،فقال نبي هللا صلى هللا عليه وسلم(( :كذبت ...منعك من اإلسالم ثالثة:
ادعا ك هلل ولدا ،وأكلك الخنزير ،وشرعك الخمر)).

وقد يفهم هذا المعنى بصورة واضحة من كسر الصليب باعتباره رمز التحريف

ومضمونه ،وإذا كان الصليب كمضمون للتحريف يمثل الجانب االعتقادي فيه ،فإن
قتل الخنزير يمثل الجانب الشرعي في هذا التحريف ،وباجتماع الصليب والخنزير

ضاع الدين بجانبيه العقدي والشرعي..

وهذا هو الجانب األول في ذكر قتل الخنزير بجانب كسر الصليب..

أما الجانب الثاني فهو أن استحالل الخنزير يمثل أقوى دالالت التحريف في

النصرانية ،وذلك لعدة أسباب:

أوال :أن حكم تحريم الخنزير من األحكام التي ال تقبل النسخ ،بسبب أن علة

تحريمه راجعة إلى طبيعته التي ال تتغير!..

وهناك داللة ثابتة للتعبير القرآني« :لحم الخنزير» وهي أن لحم الخنزير ينفرد
من بين جميع اللحوم المذكورة في آيات التحريم بأنه حرام لذاته؛ أي ِّ
لعلة مستقرة
فيه ،أو وصف الصق به ،أما اللحوم األخرى فهي محرمة ِّ
لعلة عارضة عليها ،فإذا
ذكيت فلحمها حالل طيب وال تحرم إال إذا كانت ميتة أو ذبحت لغير هللا.

جميعا حول معنى «النتن»
وتفسير معنى اسم «الخنزير» ومشتقاته التي تدور
ً
تؤكد هذه الداللة..
فجذر االسم :خنز يخنز إذا أنتن ،ومنه الخنزوان وهو الخنزير ،والخنازير :قروح

صلبة تكون في الرقبة ،والعرب تضرب بالخنزير مثل القبح والخبث ،فيقولون :القبح

ضد الحسن يكون في الصورة كقبوح الخنازير ،ويقولون :السحت هو ما خبث من

المكاسب كثمن الخنزير والجمع أسحات ،كما يقول العرب الخزنزرِّ :
سيئ الخلق،
أيضا الرجل الخبيث،
وأخزر :المرأة البغي ،ويقولون :يعفر ..الخنزير الذكر ،وهو ً
وهذا المعنى هو الوارد في تفسير قول هللا عز وجل{ :حرمت عليكم الميتة والدم ولحم
الخنزير وما أهل لغير هللا به} [المائدة.]3 :
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عن أبي الطفيل قال :نزل آدم بتحريم أربع« :الميتة ،والدم ،ولحم الخنزير ،وما
أهل لغير هللا به» وأن هذه األربعة أشياء لم تحل قط ،فلما كانت بنو إسرائيل ..حرم

هللا عليهم طيبات أحلت لهم بذنوبهم ،فلما بعث هللا عيسى ابن مريم عليه السالم نزل

باألمر األول الذي جاء به آدم ،وأحل لهم ما سوى ذلك ..فكذبوه وعصوه(.)237

حكم قياسي لكل أحكام التحريم ،بدليل قول رسول
ثانيا :أن حكم تحريم الخنزير ٌ
هللا صلى هللا عليه وسلم(( :من لعك بالنردشير فكأنما وضع يده فى لحم خنزير

ودمه))(.)238

وكذلك قياس حكم شرب الخمر بدليل قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :من

استحل بيع الخمر ..فليستحل بيع الخنزير))( ،)239وفي رواية(( :فليكن للخنازير

َق َّصابا)) أي :جزًارا.

وعندما أراد بولس أن يبرهن على ِّح ِّل الخنزير قال( :ليس ما يدخل فم اإلنسان

ينجسه ،ولكن ما يخرج منه) ،وصيغة هذه القاعدة مطلقة ..غير مقيدة بزمان أو

اما في أي وقت مضى! وبالتالي لم يكن
مكان ،مما يعني :أن الخنزير لم يكن حر ً
هناك ضرورة للتحليل أصال!..
«الختان» لكي نفهم بطالن تحريم بولس للختان يجب أن نفهم أوال :ما هو

الختان؟.

ونبدأ ذلك بالنص الوارد في التوراة التي بين يدي الناس( :قال هللا إلبراهيم :وأما

أنت فتحف

عهدي أنت ونسلك من بعدك في أجيالهم * هذا هو عهدي الذي

ختن منكم كل ذكر * َفتُختَنون في
تحفظونه بيني وعينكم وعين نسلك من بعدكُ .ي َ
لحم غرلتكم ،فيكون عالمة عهد بيني وعينكم * ابن ثمانية أيام يختن منكم كل ذكر
في أجيالكم وليد البيت والمبتاع بفضة من كل ابن غريب ليس من نسلك* يختن

( )237تفسير ابن كثير ()8/2
( )238النردشير :هي ألعا ب الميسر التي يستخدم فيها حجر النرد ،والحديث رواه مسلم ( )1770/4رقم
(.)2260
( )239رواه أبو داود في سننه.
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عهدا أبديًّا * وأما الذكر
ختانا وليد بيتك والمبتاع بفضتك فيكون عهدي في لحمكم ً
األغلف الذي ال يختن في لحم غرلته فتقطع تلك النفس من شعبها ..إنه قد نكث

عهدي) [تكوين..]17 :

ونفهم من هذا النص أن الختان عالمة كونية على استحقاق الوالية على البشر،

تماما ،فتناقش سورة البقرة قضية اإلمامة على
وهو ما يتوافق مع المفهوم القرآني ً
الناس في قول هللا سبحانه{ :وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك
للناس إماما قال ومن ذريتي قال ال ينال عهدي الظالمين} [البقرة.]124 :

أيضا هو أن الختان عالمة على استحقاق ذرية إبراهيم
ومضمون هذا النص ً
للوالية على البشر ،حيث أوضحت اآليات أن اإلمامة على الناس كانت إلبراهيم في
االبتداء ،بعد أن أتم إبراهيم الكلمات التي ابتاله هللا بها ،وكان أهم هذه الكلمات التي

ابتلى هللا بها إبراهيم ..هو الختان.

وخمس في الجسد ،في
خمس في الرأس،
قال ابن عباس( :ابتاله هللا بالطهارة
ٌ
ٌ
الرأس :قص الشارب والمضمضة واالستنشاق والسواك وفرق الرأس ،وفي الجسد:
تقليم األظفار وحلق العانة والختان ونتف اإلبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء).

وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال(( :الفطرة

خمس :الختان واالستحداد وق

الشارب وتقليم األظفار ونتف اإلب )).

فمفهوم االبتالء ينطبق أول ما ينطبق بالنسبة إلبراهيم على الختان؛ ألنه أ ِّ
ُمر به

وهو في سن الثمانين من عمره ،وختن نفسه في هذا السن بقدوم من حديد ،فانطبق
مفهوم البالء على الختان بصفة خاصة؛ ألن بقية الكلمات ليست لها صفة الختان
والبالء به .مثل قص األظافر واإلبط والعانة..

ومن هنا قال الفراء في تفسير قول هللا تعالى{ :صبغة هللا ومن أحسن من هللا

صبغة ونحن له عابدون} [البقرة« ]138 :الصبغة :الختان».

ولكن الصفة الجامعة للكلمات نستطيع أن نقول فيها :إنها الصفات المتعلقة

بصورة مباشرة بالعالقة الزوجية ،والمساعدة على إتمام معاشرة زوجية صحيحة،

ليكون الختان هو ضبط الشهوة حتى ال تتجاوز حد الضرورة ..فتتحول إلى غاية في
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ذاتها؛ ولذلك كان ختان المرأة مكرمة لها وتعامل إبراهيم الخليل مع نفسه في الختان
ي ؤكد حدود الضرورة كسياج ،فيختتن وهو في سن الثمانين وبقدوم من حديد! فتشعر

بالضرورة في كل عناصر الحديث الذي أخبر به النبي صلى هللا عليه وسلم:

«السن» «المكان وحساسيته» «األسلوب» «األداة».

ولما كانت ذرية إبراهيم من إسماعيل وإسحاق كانت ذريتهما هي التي تختتن،

والعرب من إسماعيل ،واليهود من إسحاق ،ولم يتوقف ذرية إبراهيم من العرب واليهود
عن الختان ،إال ما حدث من النصارى بعد تحريف بولس.

وقد أثار بولس عدة شبهات حول الختان ،حتى انتهى إلى تحريمه ،فابتدأ كالمه

بقوله( :ألننا نقول إنه حسب إلبراهيم اإليمان برا .فكيف حسب..؟ أهو في الختان أم
أيضا
في الغرلة ..ليكون ًأبا لجميع الذين يؤمنون وهم في الغرلة كي يحسب لهم ً
أيضا يسلكون في خطوات إيمان
البر .و ًأبا للختان للذين ليسوا من الختان فقط بل ً
أبينا إبراهيم الذي كان وهو في الغرلة .فإنه ليس بالناموس كان الوعد إلبراهيم أو

لنسله أن يكون وارثًا للعالم بل ببر اإليمان)..
شيئا ..بل حف
شيئا وليست الغرلة ً
ثم يقول في تناقض متبجح( :ليس الختان ً
وصايا هللا) ..أليس الختان هو وصية هللا وعهده إلى إبراهيم؟ ..أم إنها األهواء التي

تتالعب بأصحابها..؟!

ثم تدرج األمر ليكون المدخل الذي دخل منه بولس إلى النصارى هو أن الختان

من غير إيمان ال ينفع ،وهي فكرة مقنعة إن كان هذا هو المراد ،ولكن بولس يكشف
المراد من العبارة وهو( :إذا كان الختان ال ينفع بغير إيمان؛ فال تختتنوا بل آمنوا).

ثم يرفع بولس درجة الهجوم على الختان فيقولَ ( :هأَنا بولس أقول لكم :إنه إن
أيضا لكل إنسان مختتن أنه ملتزم أن يعمل
اختتنتم ال ينفعكم المسيح .لكن أشهد ً
بكل الناموس .قد تبطلتم عن المسيح أيها الذين تتبررون بالناموس سقطتم من

النعمة .فإننا بالروح من اإليمان نتوقع رجاء بر؛ ألنه في المسيح يسوع ،ال الختان

شيئا وال الغرلة بل اإليمان العامل بالمحبة).
ينفع ً
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وهكذا اصطنع بولس بدعة «النعمة» التي اخترعها ألتباعه ممثلة في الصلب

بديال للعمل بالشريعة التي أنزلها هللا على األنبياء ممثلة في شعيرة الختان.
والفداءً ،
ثم يواصل بولس رفع درجة الهجوم فيقول( :فإنه يوجد كثيرون متمردون يتكلمون

بالباطل ويخدعون العقول وال سيما الذين من الختان).

ثم يبلغ بولس الدرجة النهائية ..فبعد المساواة بين الختان وعدمه ..والتركيز على

قاصدا اليهود:
أهمية اإليمان دون الختان يبدأ في صب اللعن على الختان ،فيقول
ً
(انظروا الكالب ..انظروا فعلة الشر ..انظروا القطع) ..فيسميهم القطع بدال من
المختونين.

فعجبا! يقول( :ألننا نحن الختان
جديدا للختان ..ختان الروح،
مفهوما
ثم ينشئ
ً
ً
ً
أيضا -يقصد
الذين نعبد هللا بالروح ونفتخر بالمسيح يسوع وال نتكل على الجسد ً

نفسه).

أيضا إن ظن
ولتبرئة نفسه من الغرض يقول( :مع أن لي أن أتكل على الجسد ً
واحد آخر أن يتكل على الجسد فأنا باألولى) ألنه كان مختونا.
من جهة الختان :مختون في اليوم الثامن.

من جهة إسرائيل :من سبط بنيامين عبراني من العبرانيين.

من جهة الناموس :فريسي.

من جهة الغيرة :مضطهد الكنيسة.

والحقيقة :أن محاربة بولس للختان كانت رد فعل لتمسك اليهود الشديد بالطقوس
والشعائر ،دون االلتزام بروح الشريعة والناموس ..فجاء ِّ
بكبره وغروره ليقضي على

معا!..
االثنين ً
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الفصل الخامس

تقييم عام «الضالين»

عندما يكون الضالل هو أول وصف يتم تناول النصارى به في كتاب هللا ،كما

قال عز وجل{ :صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وال الضالين}

كامال للنصرانية
تحليال
[الفاتحة ]7 :فإن هذا يعني أن تفسير الضالل يعطينا
ً
ً
المحرفة.
َّ

تفسير الضالل

يدل على معنى
أصل
يقول العالمة ابن فارس( :ضل :الضاد والالم
صحيح ُّ
ٌ
ٌ
ً
ٍ
وذهاب ُه في ِّ
جائر عن القصد ضال..
وكل
ضياع الشيء
غير َح ِّقهُّ ..
واحد ،وهو َ
ُ
ٍ
ضَّلل أي :ال َّ
وبطاال).
يوفق لخير،
ورجل ُم َ
صاحب َغوايات َ
ٌ
ُ
أمر عدمي ،ال يتم تعريفه إال
ومن هذا التعريف اللغوي ندرك أن الضالل ٌ

بالتقابل مع الهدى.

وقد جمع هللا عناصر الهدى في حق المؤمنين في هذه اآلية{ :لقد من هللا على

المؤمنين إذ بعث فيهم رسوال من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب

والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبين} [آل عمران.]164 :
فـ «آيات هللا» هي جانب الن

 ،و«التزكية» هي الجانب اإلنساني في الهداية،

و«تعليم الكتاب» هو جانب الفهم ،و«الحكمة» هي اجتما الن

في الحق..

واإلنسان والفهم

عناصر الضالل ..مقابل عناصر الهدى
«الن

» {ومن الناس من يجادل في هللا بغير علم وال هدى وال كتاب منير}

[الحج ،]8 :العلم :هو الوصول إلى الن

نفسه.

 ،والهدى :فهم الن

 ،والكتاب :هو الن

وبذلك كان الضالل من هذا الجانب هو تحريف النص ،أو تحريف معناه ،أو

الجهل بالعلوم الالزمة لفهم معناه.

«اإلنسان» حيث نالح ارتباط الهدى بطبيعة اإلنسان ،كما في قوله سبحانه:
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{ذلك الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقين} [البقرة ،]2 :وقوله{ :هدى ورحمة

للمحسنين} [لقمان ،]3 :وقوله{ :هدى ورحمة للذين هم لرعهم يرهبون} [األعراف:

{ ،]154هدى وبشرى للمؤمنين} [النمل]2 :؛ ولذلك ربط رسول هللا صلى هللا عليه

اعا ينتزعه من
وسلم بين قبض العلم ،وموت العلماء(( :إن هللا ال يقبض العلم انتز ً
عالما ..اتخذ الناس
يبق
العباد؛ ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ،حتى إذا لم َ
ً

جهاال فسئلوا فأفتوا بغير علم ،فضلوا وأضلوا)).
ءوسا
ً
ر ً
«الفهم» يقول هللا عز وجل{ :ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل

اللب :هو المعنى الوظيفي
الكتاب* هدى وذكرى ألولي األلباب} [غافرُّ ]54 :

الجامع بين العقل والقلب؛ ولذلك كان اللب هو القلب العاقل ،وعندما يقع الضالل

ويغيب الهدى تتعطل الحواس{ :ولقد ذرأنا لجهنم كثي ار من الجن واألنس لهم قلوب ال

يفقهون بها ولهم أعين ال يبصرون بها ولهم آذان ال يسمعون بها أولئك كاألنعام بل
هم أضل أولئك هم الغافلون} [األعراف ..]179 :ويكثر الجدل العقيم:

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه ..إال

أوتوا الجدل)) ثم تال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذه اآلية{ :ما ضربوه لك إال
جدال بل هم قوم خصمون} [الزخرف.]58 :

وقد اجتمعت في النصارى كل عناصر الضالل ،وعحدوث الضالل فيهم ظهرت

أخطر عالماته:

«توهم الحق» ُرِّو َي عن الحسن قال :لما قدم عمر بن الخطاب رضي هللا عنه
اهب شيخ كبير متقهل( )240عليه سواد فلما رآه عمر بكى ،فقيل له :أمير
الشام أتاه ر ٌ
أمر فلم يصبه ،ورجا رجاء فأخطأه،
المؤمنين ..ما يبكيك؟ قال :هذا المسكين طلب ًا
وق أر قول هللا عز وجل{ :وجوه يومئذ خاشعة* عاملة ناصبة} [الغاشية ]3 ،2 :وفي

تفسير هاتين اآليتين يقول البخاري( :قال ابن عباس{ :عاملة ناصبة} :النصارى).

يقول هللا تعالى{ :فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضاللة إنهم اتخذوا الشياطين

( )240التقهل :رثاثة الهيئة ،ورجل متقهل :يابس الجلد سيئ الحال.
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أولياء من دون هللا ويحسبون أنهم مهتدون} [األعراف.]30 :

ويقول سبحانه { :قل هل ننبئكم باألخسرين أعماال* الذين ضل سعيهم في الحياة

الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا} [الكهف.]105 :
«الكفر و ِّ
الصد» وارتباط الضالل بالصد عن سبيل هللا هو أن الصد سبب

أساسي في زيادة الضالل ،يقول هللا سبحانه{ :إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل هللا

قد ضلوا ضالال بعيدا} [النساء.]167 :

ضالال بصده عن سبيل هللا..
وكلمة {ضالال بعيدا} معناها أن الضال يزداد
ً
وتحليل محاوالت إضالل النصارى لغيرهم هو الذي يضع األساس العام في

مواجهة هذه المحاوالت ،وأهم عناصر هذا التحليل أن محاولة النصارى إضالل

غيرهم يكون تثبيتًا لهم هم أنفسهم على الضالل ،كما قال تعالى{ :ودت طائفة من
أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إال أنفسهم وما يشعرون* يا أهل الكتاب لم
تكفرون بميات هللا وأنتم تشهدون* يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون
الحق وأنتم تعلمون* وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا

وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون* وال تؤمنوا إال لمن تبع دينكم قل إن الهدى
هدى هللا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم} [آل عمران.]72-69 :

وهذه الر بة النصرانية في إضالل المسلمين تفسر ظواهر خطيرة في واقع

المواجهة النصرانية مع اإلسالم؛ فالحرمان من الثبات العقدي واالطمئنان الوجداني
والوضوح الفكري الذي يتمتع به المسلمون -يجعل النصارى ال يطيقون ذلك،
فيحاولون إضالل المسلمين عن دينهم دون النظر إلى ممل هذه المحاوالت!..
وهذه الظاهرة تكشف حقيقة الدافع الشيطاني المحرك لهؤالء الناس!..
كما تكشف آية آل عمران حقيقة هامة ،وهي أن محاولة إضالل المسلمين تجعل
النصارى يزدادون تشبثًا بضاللهم ،حتى يمكن القول بأن ضالل النصارى راجع في
جهدا في إثبات صحة ما هم عليه من
استم ارره إلى تلك المحاوالت؛ ألنها تتطلب ً
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ضالل ،وهو في حد ذاته زيادة في الضالل!..
جهدا في إثبات بطالن ما عليه المسلمون من الحق ،وهو نوع
كما أنها تتطلب ً

آخر م ن الزيادة في الضالل؛ لذلك نستطيع القول بأن النصرانية ال تبقى إال بمحاربة
اإلسالم!..
وبعد أن أثبت سياق آل عمران ر بة أهل الكتاب في إضالل المسلمين عاد
ليحدد األسلوب العملي الذي يسعون من خالله لتنفيذ هذه الر بة{ :يا أهل الكتاب لم
تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون* وقالت طمئفة من أهل الكتاب
آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون}
وهنا تنشأ ضرورة حماية اإلسالم ..بالتلويح بحد الردة..
{وال تؤمنوا إال لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى هللا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم
أو يحمجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد هللا يؤتيه من يشاء وهللا واسع عليم* يختص
برحمته من يشاء وهللا ذو الفضل العظيم} [آل عمران.]74-73 :
وهذه اآلية تحدد التفسير القدري لكل الحقائق المتعلقة بأمة اإلسالم وطوائف
المشركين من أهل الكتاب ،فأمة اإلسالم :موضع اختصاص برحمة هللا ..وج از هم:
هبة من فضل عطائه..
وباإلضافة إلى ما سبق :إن محاولة إضالل أهل الحق ستكون بنفس طريق

الضالل الذي ضلوا به{ :قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤالء الذين أغوينا

أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون} [القصص.]63 :

«الكثرة» والحكم القرآني على النصارى بكونهم ضالين له في الواقع شواهد

ونتائج دالة عليه ،وأهم ذلك الكثرة العددية ،فرغم وثنية العقيدة النصرانية ونفور العقل
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البشري منها تجد كثرة بشرية تنتمي إليها ،وتحليل ظاهرة الكثرة هو الذي يكشف
أسباب هذا الضالل..

وفي إطار تفسير الكثرة النصرانية تأتي كل عوامل التحريف السابق ذكرها

كأسباب مباشرة لهذه الكثرة ،وأخطر هذه العوامل« :األصل الوثني»..

فقد امتدت النصرانية بامتداد الوثنيات التي كانت قائمة قبلها..
ومع أن الوثنية تُصادم العقل اإلنساني والفطرة التي ُف ِّط َر الناس عليها فقد
استطاعت النصرانية التحايل على هذا التصادم بوضع التثليث في قالب الوحدانية..

احدا »..وهو ما أطلقوا
إلها و ً
بما اشتهر عندهم «باسم اآلب ،واالبن ،والروح القدسً ..
عليه« :الوحدانية الجامعة»!!..
فكانت معالجة النفور العقلي من الوثنية من أهم أسباب كثافة هذا االنتماء

الشاذ..

ويدخل في إطار معالجة النفور العقلي من العقيدة النصرانية المحرفة عوامل

التأثير النفسية إلحداث القناعة الوهمية ومن أخطر هذه المؤثرات« :التصاوير»

و«الموسيقي» التي تكاد تكون األسلوب األساسي في التأثير ،وأشهر هذه الصور

الصورة المزعومة لمريم وهي تحمل عيسي بما في الصورة من استثارة عاطفية نحو

العذراء األم وهي تحمل «اإلله» المولود!..

وكذلك «الموسيقي» التي تختلف طبيعتها بحسب البيئة ،لتكون الموسيقى في

الكنائس الغربية مختلفة عنها في الكنائس الشرقية ،مما يدل على هدف التأثير

النفسي دون النظر إلى الموضوع أو الفكر أو العقيدة.

«والسحر» بما يمثله من فرض للهيمنة والسيطرة على القلوب من خالل الخوف

من المجهول..

وكذلك معالجة الر بة الطبيعية في التحرر من القيود والتكليف والمسئولية ،وهذا

ما تعاملت النصرانية باعتباره مع اإلنسان فألغت الشريعة الناموس والتكليف والحالل

والحرام..

ومن أخطر عناصر هذه المعالجة بدعة «االعتراف» وإلغاء المسئولية ،وهي من
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أسرار الكنيسة السبعة.
لكن أكثر أسباب انسياق الناس بغير عقل وراء النصرانية المحرفة هي تحريم

التفكير في العقيدة على عوام النصارى ،وقد كشف ابن تيمية في كتاب «درء تعارض
العقل مع النقل» وابن حزم في «الملل والنحل» عن هذه الحقيقة بقول واحد( :أن كل

شيئا ..يقول في نفسه :أنه هو المخطئ ،وأن هناك شيء لم يفهمه هو،
من ال يفهم ً
ولم يبلغه عقله)!..
«نموذج سلفي للتقييم» والمحصلة النهائية لتقييم واقع النصارى هو أن يستقر

نموذجا
في عقل المسلم تصور سلفي كامل لهذا الواقع ،وقد أعطى اإلمام ابن تيمية
ً

لهذا التصور حين قال( :فإن ما ذم هللا به اليهود والنصارى في كتابه مثل تكذيب

الحق المخالف للهوى..

واالستكبار عن قبوله وحسد أهله والبغي عليهم..

واتباع سبيل الغي والبخل والجبن وقسوة القلوب..

ووصف هللا سبحانه وتعالى بمثل عيوب المخلوقين ونقائصهم..

وجحد ما وصف به نفسه من صفات الكمال المختصة به التي ال يماثله فيها

مخلوق..

وبمثل الغلو في األنبياء والصالحين ،واإلشراك في العبادة لرب العالمين..
والقول بالحلول واالتحاد الذي يجعل العبد المخلوق هو رب العباد..
والخروج في أعمال الدين عن شرائع األنبياء والمرسلين..

والعمل بمجرد هوى القلب وذوقه ووجده في الدين ،من غير اتباع العلم الذي

أنزله هللا في كتابه المبين..

بابا يتبعون فيما يبتدعونه من الدين المخالف
واتخاذ أكابر العلماء والعباد أر ً
لألنبياء عليهم السالم ،كما قال تعالى{ :وقالت اليهود عزير ابن هللا وقالت النصارى
المسيح ابن هللا ذلك قولهم بأفواههم يضاهؤون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم هللا
أنى يؤفكون* اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون هللا والمسيح ابن مريم وما أمروا

إال ليعبدوا إلـها واحدا ال إلـه إال هو سبحانه عما يشركون* يريدون أن يطفؤوا نور هللا
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بأفواههم ويأبى هللا إال أن يتم نوره ولو كره الكافرون* هو الذي أرسل رسوله بالهدى
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون} [التوبة.]33 -30 :

ومخالفة صريح المعقول وصحيح المنقول بما يظن أنه من ُّ
التنزالت اإللهية

والفتوحات القدسية مع كونه من وساوس اللعين ،حتى يكون صاحبها ممن قال هللا

فيه{ :وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير} [الملك{ ،]10 :ولقد
ذرأنا لجهنم كثي ار من الجن واألنس لهم قلوب ال يفقهون بها ولهم أعين ال يبصرون

بها ولهم آذان ال يسمعون بها أولئك كاألنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون}
[األعراف.]179 :

إلى غير ذلك من أنواع البدع والضالالت التي ذم هللا بها أهل الكتابين ،فإنها

مما حذر هللا منه هذه األمة األخيار ،وجعل ما حل بها عبرة ألولي األبصار).

«جزاء الضالل» وفًقا لقاعدة التجانس بين العمل والجزاء يوم القيامة يكون
ضالل الجزاء بعد ضالل السعي{ :مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به

الريح في يوم عاصف ال يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضالل البعيد}

[إبراهيم.]18 :

مما يمكننا تحديد تصور عام للنصرانية المحرفة؛ ذلك أن يوم القيامة سيكون

شرا ،وأن هذه الصورة ستبلغ درجة
صورة جزائية ألعمال جميع البشر واألمم ًا
خير أو ًّ
متناهية من الدقة ،تظهر بها حقيقة هذه األعمال ،مثل :جزاء المنافقين ،حيث

سيكونون في اآلخرة مع المؤمنين عند مرور الناس من فوق الصراط ،مثلما كانوا
معهم في الدنيا ،ثم يضرب بينهم السور ،وهذا دليل الدقة المتناهية في صور الجزاء

يوم القيامة {فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب}
[الحديد.]16 :

ومثلما يكون المتكبرون مثل الذر ،يطؤهم الناس..

وعلى أساس هذه القاعدة يمكن تقييم موقف النصارى بهذه الدقة من خالل

حرفة هو االبتدا ؛
جزائهم في هذا اليوم ،والعنصر األساسي في تقييم النصرانية الم َّ

دليال على هذا العمل؛ ألن العطش
ولذلك كان ج از هم هو العطش ،وكان هذا الجزاء ً
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يوم القيامة هو جزاء االبتداع ،باعتبار أن الماء هو المثل الكوني للهدى ،ومن هنا
جاءت أحاديث الحوض الدالة على هذه الحقيقة..

عن أبي هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال:

((السالم عليكم دار قوم مؤمنين ،وهنا إن شاء هللا بكم الحقون ،وددت أني قد رأيت
إخواننا)) فقالوا :يا رسول هللا ،ألسنا بإخوانك؟ قال(( :بل أنتم أصحابي ،وهخواننا
الذين لم يأتوا بعد ،وأنا فرطهم( )241على الحو )) فقالوا :يا رسول هللا ،كيف

غر محجلة في
تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال(( :أرأيت لو كان لرجل خيل و

دهم ُب ْه ٍم ..أال يعر خيله؟)) قالوا :بلى يا رسول هللا! قال(( :فإنهم يأتون يوم
ٍ
خيل ٍ
ذاد َّن رجال عن
القيامة ًّا
غر محجلين من الوضوء ،وأنا فرطهم على الحو  ،فال ُي َ
حوضي كما يذاد البعير ال ضال ،أناديهم ..أال هلم ،أال هلم ،أال هلم ،فيقال :إنهم قد

فسحقا).
فسحقا..
فسحقا..
بدلوا بعدك ..فأقول:
ً
ً
ً
ومن هنا كان عطش اليهود والنصارى يوم القيامة :عن أبي سعيد الخدري

رضي هللا عنه :أن أناسا في زمن النبي صلى هللا عليه وسلم قالوا :يا رسول هللا،

هل نرى رعنا يوم القيامة؟ قال النبي صلى هللا عليه وسلم(( :نعم ،هل تضارون في
ر ية الشمس بالظهيرة ضوء ليس فيها سحاب؟)) قالوا :ال .قال(( :وهل تضارون

في ر ية القمر ليلة البدر ضوء ليس فيها سحاب؟)) قالوا :ال .قال النبي صلى هللا

عليه وسلم(( :ما تضارون في ر ية هللا عز وجل يوم القيامة إال كما تضارون في
ر ية أحدهما ،إذا كان يوم القيامة أ ََّذ َن ُمؤِّذن :تتبع كل أمة ما كانت تعبد ،فال
يبقى من كان يعبد غير هللا من األصنام واألنصاب إال يتساقطون في النار ،حتى

يبق إال من كان يعبد هللا بر أو فاجر وغبرات أهل الكتاب ،فيدعى اليهود
إذا لم َ
فيقال لهم :ما كنتم تعبدون؟ قالوا :كنا نعبد عزيرا ابن هللا ..فيقال لهم :كذبتم ..ما
اتخذ هللا من صاحبة وال ولد ،فماذا تبغون؟ فقالوا :عطشنا رعنا فاسقناَ ،فُيشار..

بعضا ،فيتساقطون
أال َت ِرُدون؟ َفُيحشرون إلى النار ..كأنها سراب يحطم بعضها ً
( )241فَ َرطُ ُهم :سابقهم.
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دعى النصارى فيقال لهم :ما كنتم تعبدون؟ قالوا :كنا نعبد المسيح
في النار ..ثم ُي َ
ابن هللا ،فيقال لهم :كذبتم ..ما اتخذ هللا من صاحبة وال ولد ،فيقال لهم ما تبغون؟

فكذلك مثل األول ))..الحديث.

فكما كان العطش جزا ًء على التحريف كان األسلوب الذي يكون به العطش ً
دليَل آخر في تفسير العقوبة(( :نَيُشار..
أال ت َِردُو ؟ ..ككنها سراب)).

وكما كان الضالل توهم للحق ،وتوغل في الباطل ..كان ج از هم توهم للماء،

وتوغل في النار..

تمهيد:

الباب الرابع

تصحيح التحريف

بعد تحليل التحريف النصراني وكشف بطالن النصرانية المحرفة..

وبع ــد إثب ــات ص ــدورها ع ــن إبل ــيس ،وبط ــالن الكف ــارة بتناقض ــاتها ،والص ــليب وأص ــله

الـ ــوثني ،وتحريـ ــف التـ ــوراة واإلنجيـ ــل ،وكشـ ــف دور بـ ــولس ،وأثـ ــر اليهـ ــود والفلسـ ــفة ف ـ ــي

التحريف..

وبعد كشف زوايا التحريف وشواهده ،وتقييمه ،وكشف التناقض بين النصرانية المحرفة وأصل الدين الصحي ..

 ..ننتقل في هذا القسـم إلـى تصـحيح التحريـف ،مـن خـالل رد القضـية إلـى الـدين

الصحيح بخصائصه الربانية..
 -في التلقي والمعرفة.

 وفي المضمون والوحي. -وفي الواقع واألمة.

مع طرح نموذج إنساني لعملية التصحيح.

ففي «التلقي والمعرن » تكون العَلقة بين هللا واإلنسان من خَلل العقل والقلب الفطرة..
وفي «المضمو والوحي» يكون التصور الصحي لدين المسي من خَلل العقيدة واألحكام والنصوص..
وفددي «الواقوو ،واألم و » يكددون تقيدديم واقدد األمددة النصددرانية «واق د االنحددراف» واألمددة اإلسددَلمية «واق د التصددحي »
باعتبارهما طرفي الصراع والمواجهة ،ثم تقييم التاريخ باعتباره المسار الزمني المستمر للصراع.
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الفصل األول
الخصائص الرباني للدي ني التلقي والمعرن

هللا واإلنسان

قضية التعريف باهلل عند الخالئـق قضـية نسـبية ،ينـال منهـا كـل نـوع مـن الخالئـق

قدر إمكاناته ،وينال منها كل فرد من أنواع الخالئق قدر طاقته..

وهــذا هدهــد ســليمان يعـ ِّـرف هللا فيقــول { :أال يســجدوا هلل الــذي يخــرج الخــبء فــي

السماوات واألرض} ،فلمـا كـان الهدهـد مـن أهـدى الحيـوان وأبصـره بمواقـع المـاء تحـت

غيره -جاء تعريفه باهلل وفًقا لطبيعته ،فكما يستخرج هو خبء الطعام
األرض ،ال يراه ُ
من األرض قال في تعريفه باهلل{ :الذي يخرج الخبء في السماوات واألرض}.
أما مـن حيـث النـوع اإلنسـاني فـإن التعريـف بـاهلل يكـون مـن خـالل قضـية األسـماء

والصفات واألفعال ،وبالطبيعة اإلنسانية الصحيحة التي تتلقى نصوص هذا التعريف.

والقـرآن يثبـت إمكانيــة وصـول اإلنسـان لمعرفــة هللا بهـذه الطبيعـة ،وذلــك فـي آيــات

سورة األنعام{ :وكذلك نـري إبـراهيم ملكـوت السـماوات واألرض وليكـون مـن المـوقنين*

فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هـذا ربي فلما أفل قال ال أحـب اآلفلـين* فلمـا رأى

القمر بازغا قال هـذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي ألكونن من القوم الضالين*

فلما رأى الشمس بازغة قال هـذا ربي هـذا أكبـر فلمـا أفلـت قـال يـا قـوم إنـي بـريء ممـا

تش ــركون* إن ــي وجه ــت وجه ــي لل ــذي فط ــر الس ــماوات واألرض حنيف ــا وم ــا أن ــا م ــن
المشركين} [األنعام.]79-75 :

حيث ارتكز في كالمه معهم على عدة حقائق فطرية هي:

 -أنه مركوز في الفطرة أن هللا فوي الخلق ..فنظر في السماء..

 -ومركوز في الفطرة أن هللا ال يغيك ..فرفض الكوكب بعد أن أفل..

 -ومركوز في الفطرة أن هللا أكبر ..فاتجه إلى القمر؛ ألنه أكبر من الكوكب..

 -ومركوز في الفطرة أن العبادة غاية الحك ..فكان يرفض هذه الظـواهر بقولـه:

{ال أحب اآلفلين}.

وكلم ــة{ :ال أحـ ــب اآلفلـ ــين} تمثـ ــل فـ ــي معنـ ــى اإليمـ ــان ،وفـ ــي مواجهـ ــة التحريـ ــف
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النصراني حقيقة هامة ًّ
جدا؛ ذلك أن النصارى يقولون :إن الطريق األساسي للفهم هـو
متحدا مع الشيء الـذي
أن تصير كالمحبوب؛ ألن المرء ال يفهم إال بمقدار ما يصبح
ً
يحبه(.)242
ويعن ــون ب ــذلك ش ــرط الح ــب دون االقتن ــاع العقل ــي ف ــي تحقي ــق اإليم ــان ،وه ــو م ــا

يتطـابق مـع نظريـة الكشـف ،ومضـمونها إمكانيــة الوصـول إلـى اإليمـان بمجـرد الحــب،

دون االقتناع ،ولكن النص القرآني يثبت شرط القناعة العقلية ليستقر الحق فـي القلـب

بالحــب ،فيتحقــق االطمئنــان باجتمــاع العقــل مــع الوجــدان الــذي يكــون بــه االطمئنــان..

وهو معنى اإليمان.

منهج معرن هللا

وفي قول هللا{ :هللا ندور السدماوا واألرض مثدل ندوره كمشدكاة فيهدا مصدبا المصدبا فدي زجاجدة الزجاجدة كأنهدا
كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة ال شرقية وال غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهددي
هللا لنوره من يشاء ويضرب هللا األمثال للناس وهللا بكل شيء عليم } [النور ،]35 :يقول اإلمام ابن القيم( :هذا مثَل لنوره في
قلب عبده المؤمن..
وهذا النور يضاف إلى هللا تعالى إذ هو معطيه لعبده وواهبه إياه..
ويضاف إلى العبد إذ هو محله وقابله..
فيضاف إلى الفاعل والقابل..
ولهذا النور فاعل وقابل ومحل وحال ومادة..
وقد تضمن اآلية ذكر هذه األمور كلها على وجه التفصيل..
فالفاعل :هو هللا تعالى مفيض األنوار ..الهادي لنوره من يشاء..
والقابل :العبد المؤمن..
والمحل :قلبه..
والحال :همته وعزيمته وإرادته..
والمادة :قوله وعمله..
وهذا التشبيه العجيب الذي تضمنته اآلية فيه من األسرار والمعاني وإظهار تمام نعمته على عبده المؤمن بما أناله من ندوره
ما تَقَر به عيون أهله وتبتهج به قلوبهم..

( )242تراجع :فلسفة «كير كجور» في باب :تحليل التحريف ،فصل :الفلسفة اليونانية.
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فتأمل صفة المشكاة ،وهي ُك َّدوة تنفدذ لتكدون أجمد للضدوء ،قدد وضد فيهدا المصدبا  ،وذلدك المصدبا داخدل زجاجدة تشدبه
الكوكب الدري في صفائها و ُحسنها ،ومادته من أصفى األدهان وأتمها وقودًا ،مدن زيد شدجرة فدي وسدط القَ َدرا ( ،)243ال شدرقية
وال غربية ،بحي تصيبها الشمس في أحد طرفي النهار ..بل هي في وسط القَ َرا محمية بأطرافه ،تصيبها الشمس أعدل إصدابة،
واآلفا إلى األطراف دونها ،فمن شدة إضاءة زيتها وصفائها وحسنها يكاد يضيء من غير أن تمسه نار..
فهذا المجموع المركب هو مثل نور هللا تعالى الذي وضعه في قلب عبده المؤمن وخصه به..
فـ«المشكاة» صدر المؤمن ،و«الزجاجة» قلبه ،شبه قلبه بالزجاجة لرقتها وصفائها وصَلبتها؛ وذلك قلب المؤمن ،فإنده قدد
جم األوصاف الثَلثة..
فهو بـ«رقته» ..يَر َحم ويُحسن ويَت َحنَّن ويُشفقُ على الخلق..
وبـ«صفائه» ..تتجلى فيده صدور الحقدائق والعلدوم علدى مدا هدي عليده ،ويباعدد الكددر والددرن والوسدخ بحسدب مدا فيده مدن
الصفاء..
وبـ«صَلبته» ..يتشدد في أمر هللا ،ويتصلب في ذا هللا تعالى ،ويغلظ على أعداء هللا تعالى ،ويقوم بالحق.
وقددد جعددل هللا تعددالى القلددوب كاآلنيددة ،كمددا قددال بعددض السددلف( :القلددوب آنيددة هللا فددي أرضدده ،فأحبهددا إليدده :أرقهددا وأصددلبها
وأصفاها)..
و«المصبا » هو نور اإليمان في قلبه ..و«الشجرة المباركة» هي شجرة الوحي المتضمنة للهدى وديدن الحدق وهدي مدادة
المصبا التي يتقد منها..
و«النور على النور» نور الفطرة الصحيحة واإلدراك الصحي  ،ونور الوحي والكتاب..
نورا على نور..
فينضاف أحد النورين إلى اآلخر فيزداد العبد ً
ولهذا يكاد ينطق بالحق والحكمة قبل أن يسم ما فيه بداألثر ،ثدم يبلغده األثدر بمثدل مدا وقد فدي قلبده ونطدق بده؛ فيتفدق عندده
شاهد العقل والشرع والفطرة والوحي ،فيريه عقله وفطرته وذوقه الذي جاء به الرسول هو الحق ،ال يتعارض عنده العقدل والنقدل
البتة ،بل يتصادقان ويتوافقان ..فهذا عَلمة النور على النور ،عكس من تَلطم في قلبه أمواج الشدبه الباطلدة والخيداال الفاسددة
من الظنون والجهاال كما قدال تعدالى عدنهم{ :أو كظلمدا فدي بحدر لجدي يغشداه مدوج مدن فوقده مدوج مدن فوقده سدحاب ظلمدا
بعضها فوي بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل هللا له نورا فما له من نور} [النور.]40 :
فانظر كيف تضمن هذه اآليا طرائق بني آدم أت َّم انتظام ،واشتمل عليه أكمل اشتمال.

وبعد أن ذكر اإلمام ابن القيم نموذج الطبيعـة اإلنسـانية الصـحيحة فـي معرفـة هللا
واإليمان به يذكر أقسام الناس تجاه هذا النموذج..
أقسا الناس تجاه منهج المعرن

(والناس بالنسبة لنور هللا قسمان:

( )243القَ َراح :أرض منبسطة مخصصة للزرع ليس عليها بناء ،والقراح الخالص من كل شيء.
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القسم األول« :أهل الهدى والبصائر» الذين عرفوا أن الحق فيما جاء به الرسول
عن هللا سبحانه وتعالى ،وأن كل ما عارضه فشبهات يشـتبه علـى مـن ق َّـل نصـيبه مـن
ـيئا لـه حاصــل ينتفـع بــه وهــي{ :كسـراب بقيعــة يحســبه
العقـل والســمع أمرهـا ،فيظنهــا شـ ً
ـيئا ووج ـد هللا عنــده فوفــاه حســابه وهللا س ـريع
الظمــمن مــاء حتــى إذا جــاءه لــم يجــده شـ ً
الحساب} [النور.]39 :
وهؤالء هم أهل الهدى ودين الحق ،أصحاب العلم النافع والعمل الصالح..
الذين صدقوا الرسول في أخباره ولم يعارضوها بالشبهات..
وأطاعوه في أوامره ولم يضيعوها بالشهوات..
الخرصـين الـذين هـم فـي غمـرة سـاهون ،وال
فال هم فـي علمهـم مـن أهـل الخـوض َّا
بخالقهــم ،الــذين حبطــت أعمــالهم فــي الــدنيا واآلخ ـرة،
هــم فــي عملهــم مــن المســتمتعين َ
وأولئك هم الخاسرون..

أضــاء لهــم نــور الــوحي المبــين ف ـ أروا فــي نــوره أهــل الظلمــات فــي ظلمــات آرائهــم
يعمه ــون ،وف ــي ض ــاللتهم يتهوك ــون ،وف ــي ري ــبهم يت ــرددون ،مغتـ ـرين بظ ــاهر السـ ـراب،
ممحلــين مجــدبين ممــا بعــث هللا تعــالى بــه رســوله مــن الحكمــة وفصــل الخطــاب ،إن
عنـدهم إال ُنخالــة األفكــار وزبالــة األذهـان ،التــي قــد رضـوا بهـا واطمــأنوا إليهــا وقــدموها

على السنة والقرآن ،إن فـي صـدورهم إال كبـر مـا هـم ببال*يـه ،أوجبـه لهـم اتبـاع الهـوى
ونخوة الشيطان ،وهم ألجله يجادلون في آيات هللا بغير سلطان..
أيضا:
والقسم الثاني« :هم أهل الجهل والظلم والظلمات» وهم نوعان ً
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النو األول« :أهل الجهل والظلم» الـذين جمعـوا بـين الجهـل بمـا جـاء بـه ،والظلـم
باتبــاع أه ـوائهم ،الــذين قــال هللا تعــالى فــيهم{ :إن يتبعــون إال الظــن ومــا تهــوى األنفــس
ولقد جاءهم من ربهم الهدى} [النجم ..]23 :الذين يحسبون أنهم على علم وهدى وهم
أهل الجهل والضالل ،فهؤالء هم أهـل الجهـل المركـب الـذين يجهلـون الحـق ،ويعادونـه
ويعــادون أهلــه ،وينصــرون الباطــل ويوالــون أهلــه ،وهــم يحســبون أنهــم علــى شــيء ،أال
أنهــم ه ــم الك ــاذبون ،فهــم العتق ــادهم الش ــيء علــى خ ــالف م ــا هــو علي ــه بمنزل ــة ارئ ــي
ـيئا ،وهك ــذا هـ ـؤالء..
الس ـراب ،ال ــذي يحس ــبه الظم ــمن م ــاء حت ــى إذا ج ــاءه ل ــم يج ــده ش ـ ً

أعمالهم وعلومهم بمنزلة السـراب الـذي يخـون صـاحبه أحـوج مـا هـو إليـه ،ولـم يقتصـر

على مجرد الخيبة والحرمان كما هو حـال مـن َّأم السـراب فلـم يجـده مـاء ،بـل انضـاف
فحس َب لـه مـا
إلى ذلك أنه وجد عنده أحكم الحاكمين وأعدل العادلين سبحانه وتعالىَ ،
عنـده مــن العلــم والعمـلَّ ،
فوفــاه إيــاه بمثاقيـل الــذر ،وقـ ِّـدم إلـى مــا عمــل مـن عمــل يرجــو
خالصا لوجهـه وال علـى سـنة رسـول هللا ،وصـارت
منثورا ،إذ لم يكن
هباء
ً
ً
نفعه فجعله ً
منثورا ،فصارت أعمالـه
هباء
تلك الشبهات الباطلة التي كان يظنها
ً
ً
علوما نافعة كذلك ً
وعلومه حسرات عليه.

و«السراب» ما يرى في الفـالة المنبسـطة مـن ضـوء الشـمس وقـت الظهيـرة يسـرب
على وجه األرض ،كأنه ماء يجري ،و«القيعة» القاع :هو المنبسط من األرض الـذي
ال جبل فيه ،وال فيه واد.
فشبه علوم من لم يأخـذ علومـه وأعمالـه مـن الـوحي بسـراب يـراه المسـافر فـي شـدة
ـار تلظــى ،فهكــذا علــوم أهــل الباطــل وأعمــالهم ،إذا
فيؤ َّمــه فيخيــب ظنــه ويجــده نـ ًا
الحــر ُ
ُحشر الناس واشتد بهم العطش بدت لهم كالسراب ،فيحسبونه ماء ،فإذا أتوه وجدوا هللا
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حميم ــا فقط ــع
فس ــقوا م ــاء
ً
عن ــده ،فأخ ــذتهم زباني ــة الع ــذاب فعتل ــوهم إل ــى ن ــار الجح ــيمُ ،
أمعاءهم.
وذلك المـاء الـذي سـقوه هـو تلـك العلـوم التـي ال تنفـع ،واألعمـال التـي كانـت لغيـر
حميما سقاهم إياه ،كما أن طعـامهم مـن ضـريع ،ال ُيسـمن
هللا تعالى صيرها هللا تعالى
ً
وال ُيغني من جوع ،وهو تلك العلـوم واألعمـال الباطلـة التـي كانـت فـي الـدنيا ،كـذلك ال

ُيسمن وال ُيغني من جوع ،وهؤالء هـم الـذين قـال هللا فـيهم{ :قـل هـل ننبـئكم باألخسـرين
أعمــاال الــذين ضــل ســعيهم فــي الحيــاة الــدنيا وهــم يحســبون أنهــم يحســنون صــنعا} وهــم
الــذين عنــى بقولــه{ :وقــدمنا إلــى مــا عمل ـوا مــن عمــل فجعلنــاه هبــاء منثــو ار} وهــم الــذين
عنــى بقولــه تعــالى{ :كــذلك ي ـريهم هللا أعمــالهم حس ـرات علــيهم ومــا هــم بخــارجين مــن
النار}.
والنو الثاني« :هم أصحاب الظلمات» المنغمسـون فـي الجهـل ،بحيـث قـد أحـاط
بهم من كل وجه ،فهم بمنزلة األنعام بل هم أضل سبيال ،فهؤالء أعمالهم التي عملوها
على غير بصيرة ،بل بمجرد التقليد واتباع اآلباء ،من غير نور من هللا تعالى..
{أو كظلمـات فـي بحـر لجـي يغشـاه مـوج مــن فوقـه مـوج مـن فوقـه سـحاب ظلمــات
بعضـها فـوق بعـض إذا أخـرج يـده لـم يكـد ي ارهـا ومـن لـم يجعـل هللا لـه نـو ار فمـا لـه مـن
نور} [النور.]40 :
{كظلمات} جمع ظلمـة ،وهـي ظلمـة الجهـل ،وظلمـة الكفـر ،وظلمـة الظلـم ،واتبـاع
الهوى ،وظلمـة الشـك والريـب ،وظلمـة اإلعـراض عـن الحـق ،الـذي بعـث هللا تعـالى بـه
رســله صــلوات هللا وســالمه علــيهم ،والنــور الــذي أنزلــه معهــم ُليخرج ـوا بــه النــاس مــن
الظلمــات إلــى النــور ،فــإن المعــرض عمــا بعــث هللا تعــالى بــه محمـ ًـدا مــن الهــدى وديــن
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لمـة ،ومخرجـه
لمة ،ومدخلـه ُ
لمة ،وعمله ُ
الحق يتقلب في خمس ظلمات ..فقوله ُ
ظَ
ظَ
ظَ
لمة ،وقلبه ُمظلم ،ووجهه ُمظلم ،وكالمه ُمظلم ،وحاله ُمظلم.
لمة ،ومصيره إلى ال ُ
ُ
ظَ
ظَ
وإذا قابلـت بصــيرته الخفاشــية مــا بعـث هللا بــه محمـ ًـدا مــن النـورَ ..جـ َّـد فــي الهــرب

منـه ،وكــاد نـور الــوحي يخطـف بصـره ،فهـرب إلــى ظلمـات اآلراء التــي هـي بــه أنســب
وأولى ،كما قيل:
خفافيش أعشاها النهار بضوئه
ووافقها قطع من الليل مظلم
فــإذا جــاء إلــى زبالــة األفكــار ونخالــة األذهــان ..جــال ومــال ،وأبــدى وأعــاد ،وقعقــع
وفرقع
فإذا طلع نور الوحي وشمس الرسالة ..انحجر في حجرة الحشرات!..
وأمــا قولــه تعــالى{ :فــي بحــر لجــي} « ُّ
الل ِّجـ ُّـي» العميــق ،منســوب إلــى لجــة البحــر وهــو
معظمه..
وقولــه تعــالى{ :يغشــاه مــوج مــن فوقــه مــوج مــن فوقــه ســحاب} تصــوير لحــال هــذا
المعرض عن وحيه ،فشبَّه تالطم أمواج الشـبه والباطـل فـي صـدره بـتالطم أمـواج ذلـك
ُ
البحر ،وأنها أمواج بعضها فوق بعض..
اجع إلى البحر ،والضمير الثاني في قوله {من
والضمير األول في قوله {يغشاه} ر ٌ

عائد إلى الموج ،ثم إن تلك األمواج مغشاة بسحاب..
فوقه} ٌ

فهاهنما ظلممات :ظلمـة البحـر اللجـي ،وظلمـة المـوج الـذي فوقـه ،وظلمـة السـحاب
الذي فوق ذلك كله ..إذا أخرج من في هذا البحر يده لم يكد يراها.
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والمقصود من قولـه{ :لـم يكـد ي ارهـا} إمـا أنـه يـدل علـى أنـه ال يقـارب ر يتهـا لشـدة
الظلمة وهو األظهر ،فإذا كان ال ُيقارب ر يتها فكيف يراها..؟
َف َشــبَّه ســبحانه أعمــالهم «أوًال» فــي ف ـوات نفعهــا وحصــول ضــررها علــيهم بس ـراب
خداع ،يخدع رائيه من بعيد ،فإذا جاءه وجد عنده عكس ما أمله ورجاه..
ثاني ــا» ف ــي ظلمته ــا وسـ ـوادها لكونه ــا باطل ــة خالي ــة ع ــن ن ــور اإليم ــان
وش ــبهها « ً

بظلمــات متراكمــة فــي لجــج البحــر المــتالطم األم ـواج ،الــذي قــد غشــيه الســحاب مــن
فوقه..
تشبيها ما أبدعه ،وأشد مطابقته بحال أهل البدع والضالل ،وحال مـن عبـد
فيا له
ً
هللا سبحانه وتعالى على خالف ما بعـث بـه رسـوله وأنـزل بـه كتابـه ،وهـذا التشـبيه هـو
تشــبيه ألعمــالهم الباطلــة بالمطابقــة والتص ـريح ،ولعلــومهم وعقائــدهم الفاســدة بــاللزوم،
وك ــل واح ــد م ــن السـ ـراب والظلم ــات مث ــل لمجم ــوع عل ــومهم وأعم ــالهم ،فه ــي سـ ـراب ال
حاصــل لهــا ،وظلمــات ال نــور فيهــا ،وهــذا عكــس مثــل أعمــال المــؤمن وعلومــه التــي
تلقاهــا مــن مشــكاة النبــوة ،فإنهــا مثــل الغيــث الــذي بــه حيــاة الــبالد والعبــاد ،ومثــل النــور
الذي به انتفاع أهل الدنيا واآلخرة(.)244
الع ق بي الطبيع اإلنساني ومعرن هللا
وبذلك يكون اإليمان بتوافق وفاعلية المعرفة الصحيحة م الطبيعة اإلنسانية الصحيحة.
والتوافق بين المعرفة اإللهية والطبيعة اإلنسانية الصحيحة يتم من حي
طر هذه القضايا..

القضدايا العقديدة ذاتهدا ..ومدن حيد

أسدلوب

ولنضرب لذلك ً
مثَل..
ففي جانب إثبا القدرة اإللهية على البع كدان اإلثبدا مدن خدَلل حقيقدة عقليدة تقدول :إن إعدادة الشديء أهدون مدن
بدايته{ :وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهدو أهدون عليده ولده المثدل األعلدى فدي السدماوا واألرض وهدو العزيدز الحكديم}
[الروم.]27 :

( )244بتصرف :من «اجتماع الجيوش اإلسالمية».
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وأن هذه الحقيقة تمثل قانونًا عقلياا يُحتج به؛ ولذلك كان التعقيب على هذه الحقيقة هو قول هللا{ :وله المثل األعلى في
السددماوا واألرض وهددو العزيددز الحكدديم} لددنفهم أن مراعدداة الطبيعددة البشددرية فدي التعريددف بدداهلل هددي فقددط حقيقددة منهجي دة
لتعريف اإلنسان باهلل وفق طبيعته العقلية ،وأن هذه المراعداة ال تعندي قيدام هللا ذاتده بتلدك القدوانين{ :ولده المثول األعلوى فدي
السماوا واألرض}.
وألن هللا بقدرته ليس عنده صعب وسهل في البدء أو اإلعدادة{ :وهدو العزيدز الحكديم} فدالعزة تمدام القددرة ،والحكمدة
تمام العلم{ :إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون} [يس{ ،]82 :إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون}
[النحل.]40 :
ويفسر ابن القيم هذه الفاعلية بقوله( :القرآن كَلم هللا ،وقد تجلى هللا فيه لعباده بصفاته ،فتدارة يتجلدى بدـ«صدفا الهيبدة
والعظمة والجَلل» ..فتخض األعناي ،وتنكسر النفوس ،وتخش األصوا  ،ويذوب الكب ُر ،كما يذوب المل في الماء..
وتارة يتجلى بـ«صفا الجمال والكمال» وهو كمال األسدماء ،وجمدال الصدفا  ،وجمدال األفعدال الددال علدى كمدال
الذا  ..فيستنفد حبه من قلب العبد قوة الحب كلها ،بحسب ما عرفه من صفا جماله ،ونعدو كمالده ،فيصدب فدؤاد عبدده
فار ً
غا إال من محبته ،فإذا أراد منه الغير أن يعلق تلك المحبة به أبى قلبه وأحشاؤه ذلك كل اإلباء..
فتبقى المحبة له طبعًا ال تكلفًا..
وإذا تجلى بصفا «الرحمة والبر واللطف واإلحسان» ..انبعث قوة الرجاء من العبد ،وانبسط أمله ،وقوي طمعه،
وسار إلى ربه وحادي الرجاء يحدو ركاب سيره ،وكلما قوي الرجاء َج َّد في العمل..
وإذا تجلى بصفا «العدل واالنتقام والغضب والسخط والعقوبة» ..انقمع النفس األ َّمارة ،وبطل أو ضعف قواها
من الشهوة والغضب واللهو واللعب والحرص على المحرما  ،وانقبض أعنَّة رعوناتهدا ،فأحضدر المطيدة حظهدا مدن
الخوف والخشية والحذر.
وإذا تجلى بصفا «األمر والنهي والعهد والوصية وإرسال الرسل وإنزال الكتب وشدرع الشدرائ » ..انبعثد منهدا
قدوة االمتثدال ،والتنفيدذ ألوامدره ،والتبليدغ لهدا ،والتواصدي بهدا ،وذكرهدا وتدذكرها ،والتصدديق بدالخبر ،واالمتثدال للطلدب،
واالجتناب للنهي.
وإذا تجلى بصفا «السم والبصر والعلم» ..انبعث من العبد قوة الحياء ،فيستحي من ربه أن يراه على ما يكدره،
أو يسم منه ما يكره ،أو يُخفي في سريرته ما يمقته عليه ،فتبقى حركاته وأقواله وخواطره موزونة بميدزان الشدرع ،غيدر
مهملة وال مرسلة تح حكم الطبيعة والهوى..
وإذا تجلى بصفا «الكفاية والحسب ،والقيام بمصال العباد ،وسوي أرزاقهم إليهم ،ودف المصائب عنهم ،ونصدره
ألوليائه ،وحمايته لهم ،ومعيته الخاصة بهم» ..انبعث من العبد قوة التوكل عليه ،والتفويض إليه ،والرضا بده فدي كدل مدا
يُجريه على عبده ،ويقيمه فيه مما يرضى به هو سدبحانه ..والتوكدل معندى يلتدئم مدن علدم العبدد بكفايدة هللا ،وحسدن اختيداره
لعبده ،وثقته به ،ورضاه بما يفعله ويختاره له.
وإذا تجلى بصفا «العز والكبرياء» ..أعط نفسه المطمئنة ما وصل إليه مدن الدذل لعظمتده ،واالنكسدار لعزتده،
والخضوع لكبريائه ،وخشوع القلب والجوار له ،فتعلوه السكينة والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه وسمته ،ويذهب طيشه
وقوته وحدَّته.
وجماع ذلك :أنه سبحانه يتعرف إلدى العبدد بصدفا «إلهيتده» تدارة ،وبصدفا «ربوبيتده» تدارة ،فيوجدب لده شدهود
«صفا اإللهية» المحبة الخاصة ،والشوي إلى لقائه ،واألنس والفر به ،والسرور بخدمته ،والمنافسة في قربه ،والتدودد
إليه بطاعته ،واللهج بذكره ،والفرار من الخلق إليه ،ويصير هو وحده همه دون ما سواه.
ويوجب له شهود «صفا

الربوبية» التوكل عليه ،واالفتقار إليه ،واالستعانة به ،والذل والخضوع واالنكسار له.
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وكمال ذلك أن يشهد ربوبيته في إلهيته ،وإلهيته في ربوبيته ،وحمده في ملكه ،وعزه في عفدوه ،وحكمتده فدي قضدائه
وقدره ،ونعمته في بَلئه ،وعطاءه في منعه ،وبره ولطفه وإحسانه ورحمته في قيوميته ،وعدله في انتقامه ،وجوده وكرمده
في مغفرته وستره وتجاوزه ،ويشهد حكمته ونعمته في أمره ونهيه ،وعزه في رضاه وغضبه ،وحلمده فدي إمهالده ،وكرمده
في إقباله ،وغناه في إعراضه.
ومن هنا كان الربط بين األسماء الحسنى وهذه الطبيعة كما قدال ابدن القديم( :وأكمول النواس عبوديو  :المتعبدد بجميد
األسماء والصفا التي يطل عليها البشر ،فَل تحجبه عبودية اسم عن عبودية اسم آخر ،فَل يحجبه التعبد باسمه «القدير»
عن التعبد باسمه «الحلديم الدرحيم» أو يحجبده اسدمه «المعطدي» عدن عبوديدة اسدمه «المدان » أو عبوديدة اسدمه «الدرحيم
والعفو والغفور» عدن التعبدد باسدمه «العلديم والبدر» وأسدماء اللطدف واإلحسدان عدن أسدماء «العددل والجبدرو والعظمدة
والكبرياء» ونحو ذلك.
وهذه طريقة ال ُك َّمل من السائرين إلى هللا ،وهي طريقة مشتقة من قلب القرآن ،قال هللا تعدالى{ :وهلل األسدماء الحسدنى
فادعوه بها} والدعاء بها يتناول دعاء المسألة ودعاء الثناء ودعاء التعبد ،وهو سبحانه يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسدمائه
وصفاته ويثنوا عليه بها ،ويأخذوا بحظهم من عبوديتها).
وهذا هو كمال العبودية المحقق لكمال اإلنسانية ،هذا الكمال الذي يوجب الحمد هلل..
وفي المقابل كان الخلل في قضية التعريف باهلل ال يعني إال الخلل فدي الطبيعدة اإلنسدانية ،إلدى الحدد الدذي يصدل إلدى
المسخ ،ومن هنا جاء في سورة األعراف{ :ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن واألنس لهم قلوب ال يفقهون بها ولهم أعين ال
يبصرون بها ولهم آذان ال يسمعون بها أولئك كاألنعام بل هم أضل أولئك هم الغدافلون* وهلل األسدماء الحسدنى فدادعوه بهدا
وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون} [األعراف.]179-180 :
فذكر اآليا الطبيعة المعوجة العاطلة الممسوخة في مقابل منهج تحقيق الطبيعة المستقيمة بالفهم الصحي ألسماء
هللا الحسنى ،حتى تبلغ هذه الطبيعة الغاية في االستقامة والكمال في العبودية.

العقل ،والقلك ،والفطرة
إذن ،فاإليمان يقوم على مرتكزات العقل والقلب والفطرة..

جميع ــا ف ــي تحقي ــق
وتفس ــير العالق ــة ب ــين ه ــذه المرتكـ ـزات ه ــو ال ــذي يفس ــر أثره ــا
ً
اإليمان..
ونبدأ بعالقة العقل بالقلب؛ ألنها أساس هذا التفسير..

ـرور بالصـدر الـذي
فعندما يصدق العقل بالحقيقـة ..يرسـلها إلـى القلـب لتسـتقر ،م ًا

ينشرح لها فال تَحيك فيه ،فإذا استقرت الحقيقة في القلب يكـون االطمئنـان واإليمـان..
ألن اإليمان هو االطمئنان.
وليكون أول مقتضيات ذلك ..التسليم العقلي بكل موجبات اإليمان.

ثم يكون عمل الجوارح بمقتضى سلطان القلب عليها ..وبذلك تكون عالقـة العقـل

ـاء ..ف ــال يك ــون تس ــليم بغي ــر قناع ــة ف ــي
ـداء ..والتس ــليم انته ـ ً
باإليم ــان ه ــي القناع ــة ابت ـ ً
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االبتداء ..وال تشترط القناعة بعد التسليم في االنتهاء..
وهنــاك حــد فاصــل بــين قناعــة االبتــداء وتســليم االنتهــاء ،والخلــط بــين األم ـرين خطــر

عظيم ..ألن هذا الحد هو حد التعريف باهلل ،وهو ما يقتضي القناعة وما تستلزمه من
تفكر وتدبر ..ثم التسليم وما يصحبه من اطمئنان ويقين؛ ومن ثم تتحقق العبودية.
وهذا التصور تدخل فيه عدة اعتبارات:

«االعتبمممار األول» أن مرحل ــة التس ــليم ف ــي االنته ــاء ال يج ــب أن يك ــون فيه ــا م ــا

مختصــا بمــا ال يبلغــه العقــل ،مثــل الغيبيــات واألحكــام
ُينــاقض العقــل ،فيكــون التســليم
ًّ
التي لم تبلغ العقول إدراك الحكمة منها.
«االعتبممار الثمماني» أن يكــون التســليم أمــام نصــوص شــرعية ص ـريحة ،وال يكــون

أمام أقوال أو اجتهادات بشرية؛ ألن العقل من حقه رد االجتهاد العقلي لآلخرين.

وبهذين االعتبارين تكلم ابن تيمية في العالقة بـين العقـل واالعتقـاد عنـد النصـارى

فقال( :معلوم عندهم -يقصد النصارى -وعند سائر أهل الملل أن هللا موجود حي عليم
قــدير مــتكلم ،ال تخــتص صــفاته بثالثــة ،وال يعبــر عــن ثالثــة منهــا بعبــارة ال تــدل علــى
ذلك ،وهو لف اآلب واالبن وروح القدس ،فإن هذه األلفاظ ال تدل على ما فسروها به

في لغة أحد من األمم ،وال يوجد في كالم األنبياء أنه عبر بهذه األلفاظ عما ذكروه من
المعاني ،بل إثبات ما ادعوه من التثليث ،والتعبير عنه بهذه األلفاظ هـو ممـا ابتـدعوه،

لم يدل عليه ال شـرع وال عقـل ،وهـم يـدعون أن التثليـث والحلـول واالتحـاد إنمـا صـاروا

إليــه مــن جهــة الشــرع -وهــو نصــوص األنبيــاء والكتــب المنزلــة -ال مــن جهــة العقــل،

عقليـا
وزعموا أن الكتب اإللهية نطقت بذلك ،ثم تكلفوا لمـا ظنـوه مـدلول الكتـاب طريقـا ًّ

ـائز فـي العقـل؛ ولهـذا نجـد النصـارى ال يلجئـون فـي التثليـث
ـير ظنـوه ج ًا
فسروه بهـا تفس ًا
واالتح ــاد إال إل ــى الكت ــب ،وه ــم يج ــدون نفـ ـرة عق ــولهم وقل ــوبهم ع ــن التثلي ــث واالتح ــاد

والحلول.

فإن فطرة هللا التي فطر الناس عليها وما جعله هللا في قلوب النـاس مـن المعـارف

ناموسا عقليًّا طبيعيًّا -يدفع ذلك وينفيـه وينفـر عنـه ،ولكـنهم
العقلية -التي قد يسمونها
ً
يزعمــون أن الكتــب اإللهيــة جــاءت بــذلك ،وأن ذلــك أمـ ٌـر يفــوق العقــل ،وأن هــذا الكــالم
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طــور وراء طــور العقــل ،فينقلونــه لظــنهم أن الكتــب اإللهيــة أخبــرت بــه ،ال ألن العقــول
دلت عليه ،مع أنه لـيس فـي الكتـب اإللهيـة مـا يـدل علـى ذلـك ،بـل فيهـا مـا يـدل علـى

نقيضه.

وال ُي ِّ
ميزون بين ما يحيله العقل ويبطله ويعلم أنه ممتنع ،وبين ما يعجز عنه

العقل فال يعرفه وال يحكم فيه بنفي وال إثبات ..فالرسل قد أخبرت بالنوع الثاني ،وال
يجوز أن تخبر بالنوع األول ،فلم يفرقوا بين محاالت العقول ومحارات العقول ،وقد

ضاهوا في ذلك من قبلهم من المشركين الذين جعلوا هلل ولدا شريكا ،قال تعالى:

{وقالت اليهود عزير ابن هللا وقالت النصارى المسيح ابن هللا ذلك قولهم بأفواههم
يضاهؤون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم هللا أنى يؤفكون} [التوبة.]30 :

ولما كان مستند النصارى هو ما ينقلونه إما عن األنبياء وإما عن غيرهم ممن

يوجبون اتباعه ،كانوا إذا أوردوا على علمائهم ما يقتضي امتناع ذلك قالوا( :هكذا في
الكتاب) ..و(بهذا نطق الكتاب) ..و(هذه الكتب جاءت بها الرسل) ..يعنون المؤيَّدين

مذكور في
ًا
بالمعجزات ،ويعنون بالرسل الحواريين ،فاعتصامهم بها إنما هو لما ظنوه
مخالفا لصريح المعقول؛ ولهذا ينهون جمهورهم عن البحث
الكتب اإللهية وإن رأوه
ً

والمناظرة في ذلك ،لعلمهم بأن العقل الصريح متى تصور دينهم علم أنه باطل،

فدعوى المدعين َّأنا إنما قلنا :أب وابن وروح قدس؛ لتصحيح القول بأن هللا حي

كذب ظاهر ..وهم يعلمون أنه كذب.
ناطقٌ -
وتصحيح القول بأن هللا حي متكلم ال يقف علـى هـذه العبـارة ،بـل يمكنـه تصـحيح

ذلــك باألدل ــة الش ــرعية والســمعية والعقلي ــة ،والتعبي ــر عن ــه بالعبــارات البين ــة كم ــا يقول ــه

المسلمون وغيرهم ..بدون قولنا :أب وابن وروح قدس!..

وإذا جـاز عـدم بحـث اإللهيـات بالعقـل لقـال كـل مبطـل مـن الباطـل ،ومـا هـو فــوق

سألت النصارى :هل تفقهون وتعقلون وتتصورون ما تقولون؟
العقل ،فإذا
َ
فــإن قــالوا :ال !..قلنــا لهــم :أنــتم تقولــون علـى هللا مــا ال تعلمــون ،ومــا لــيس لكــم بــه

علم..

وإن ق ــالوا :نفق ــه ونعق ــل ونتص ــور !..قلن ــا له ــم :بين ــوه لغي ــركم حت ــى يفقه ــه ويعقل ــه
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ويتصوره!..
وألف ــاظ األنبي ــاء وح ــدها ه ــي الت ــي تُق ــال وتُنق ــل ،حت ــى ول ــو ل ــم تُفه ــم ،أم ــا ألف ــاظ
النصارى فهي من عند أنفسهم ..المجامع وقوانين اإليمان..
أما إذا قلتم :إنها في التوراة واإلنجيل؛ قلنا :فلم كانت المجـامع..؟! وعنـدكم قـانون

اإليمان هو األساس في محاولة إثبات العقيدة المسيحية.

وباعتبار أن النصوص الواردة عنهم ليست نصوص إنجيلية فيلزم أن تكـون قابلـة

للفهم؛ ألنها من قـول النـاس ،إذ إن النصـوص الكتابيـة هـي التـي يمكـن االحتجـاج بهـا

دون الوصول إلى معناها)..

وفي العالقة بين العقل واإليمان يدعي النصارى أن هللا حقيقـة مطلقـة ال تفهـم إال

طا لها!..
بصورة مطلقة ،ليس العقل شر ً

ونحن نتفق على استحالة استيعاب حقيقة الذات اإللهية بالعقل ،ولكن الذي

يجب استيعابه عقليًّا هو القدر الذي نبلم به حد اإليمان المحقق للتوحيد ،وهو معنى
ال إله إال هللا ،والعقل أساس في الوصول إلى هذا الحد.

وقـد ســاهمت الفلســفة فــي إنشــاء موقــف التنــاقض مــع العقــل ،فــتم تبريــر المســيحية

«ذات األصل الوثني» فلسفيًّا في العصر الحديث على يد كل من:

«هيجل» الذي قال بتأسيس العالم على فكرة التثليث عن طريـق اسـتنباط األشـياء

بعضها من بعض على أسـاس :الفكـرة ،ونقيضـها ،والمركـب منهمـا العائـد علـى الفكـرة

والتي هي عودة االبن إلى األب!..

و«كانط» الذي برر عدم اعتماد المسيحية على العقل بدعوى أن العقل نفسه مـن

حيث هو عقل قاصر!..

و«كيركجور» :الذي قرر أن الحقيقة ليست هي انطباق العقل مع الواقع ،بل هي

انفتاح الذات على األشياء ،وهي –أي :الحقيقة -متجاوزة للعقل بطبيعتها!..

وكمــا كــان التنــاقض بــين النص ـرانية وبــين العقــل والقلــب كــذلك كــان التنــاقض بــين

النص ـرانية والفط ـرة ،فكــان للتناقضــات ومحــاالت العقــول عنــد النصــارى أثـ ٌـر فــي فســاد
الفطرة وضياع االطمئنان القلبي في العقيدة.
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فاأللوهية هي المقام الذي يتجه إليه العبد بكليته ..يتجه إليه وحده ،فال شيء فـي

العبد خارج هذا التوجه ،وال جهة أخرى إال هذا االتجاه..

فكيف يكون
إحساس بابن هللا..؟!
إحساس باهلل و
ٌ
ٌ
مــن منهم ــا ص ــاحب مق ــام األلوهي ـة ال ــذي س ــأتجه إلي ــه بكيــاني كل ــه ..وأتج ــه إلي ــه

وحده..؟!

ـاس فـردي نفســي قـال هللا{ :قــل}
وألجـل أن إحســاس التوجـه إلــى هللا الواحـد ..إحسـ ٌ
بصيغة مفردة { ..وقل الحمـد هلل الـذي لـم يتخـذ ولـدا ولـم يكـن لـه شـريك فـي الملـك ولـم
يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا} [اإلسراء.]111 :

فه ــم مق ــام األلوهي ــة إال ب ــه؛ ألن نف ــي الول ــد ه ــو ال ــذي
وق ــول هللا{ :الحم ــد هلل} ال ُي َ
يحقق وحده ..التوجه الوجداني هلل الواحد ..وهي نعمة نفسية عظيمة تقتضي الحمد..
{ولم يكن له شريك في الملك} ِّ
فادعـاء الولـد شـرك فـي الـذات ..يماثلـه الشـرك فـي

الملك..

فال يكون هلل شريك في ذاته ..وال في ُملكه..

{ولــم يكــن لــه ولــي مــن الــذل} فيكــون المنطلــق الوجــداني نحــو هللا ..باســمه الواحــد

والملك والعزيز ..ليكون اإلكبار{ ..وكبره تكبيرا}.

وبذلك تكون النجاة من التشتت بين األقانيم الثالثة كما عند النصارى..

فنجـ ــدهم باالعتبـ ــار النفسـ ــي والقلبـ ــي ..يعيشـ ــون فك ـ ـرة «االبـ ــن» أكثـ ــر مـ ــن فك ـ ـرة

«األب»..

وال يذكرون فكرة «روح القدس» إال في مجال المناظرة؛ ألنهم يعيشونها كموضوع

يابــا
جـدل باعتبـار أن مشـكلة «االبـن» هـي األكثـر مج ً
ـاال فـي المناقشـة؛ ولـذلك تجـد ً
عجيبا «للروح القدس»!..
عقليًّا وقلبيًّا ونفسيًّا
ً
حتــى لــو قــالوا :إن الثالثــة إلـ ٌـه واحــد ..إذ كيــف يكــون التوجــه واالنشــغال القلبــي
والوجداني باألب واالبن في لحظة واحدة..؟!

وهــذه المشــكلة النفســية لــم تظهــر مــن خــالل الص ـراع الجــدلي فقــط ،بــل بــدأت مــع

بداية االبتداع..
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يخي ــا أن الج ــدل ال ــذي ب ــدأ ُيث ــار ح ــول عيس ــى اب ــن مـ ـريم ب ــدأ بفكـ ـرة
وق ــد ثب ــت تار ًّ
ـويال قبـل أن تثــار فكـرة «الــروح القـدس» وهــل
زمنـا طـ ً
«االبـن» وظـل األمــر علـى ذلــك ً
هو داخل في األقانيم أم ال..

حيث ظلت العقيدة المبتدعة بغير ذكر لـ«الروح القدس» فترة زمنية طويلة..

ثم مر زمن طويل لتظهر فكـرة «األم» حيـث بـدأ الخـالف فيهـا ودخولهـا فـي مقـام

األلوهية!..

وقد تم ذلك من خالل المجامع المعروفـة ،فكـان المجمـع األول سـنة  325ونـاقش

مشكلة «االبن»!..

عاما وناقش مشكلة «روح القدس»!..
ثم كان المجمع الثاني بعد ثمانية وخمسين ً
عامـا ونــاقش مشــكلة دخـول مـريم فــي
ثـم كــان المجمـع الثالــث بعــد واحـد وخمســين ً

مشكلة األلوهية!..

وحتـى الصـليب الـذي قـرر النصـارى عبادتــه لـم يظهـر إال بعـد ثالثمائـة وعشــرون

سنة بعد ميالد المسيح!!..

ولما كان أصحاب بدعة الولد يعانون معاناة شـديدة مـن فقـدان االطمئنـان العقـدي

فقـد كانــت لهــم محــاوالت تاريخيــة فــي معالجــة فقــد هــذا االطمئنــان مــن خــالل المجــامع

وقوانين اإليمان المذكورة ،وكان أهمها إثبات أن األقانيم إله واحد..

ولكــنهم فشــلوا ..فلــم ُيجــدي قــولهم بــأن اآلب هــو االبــن ..ألن مجــرد ظهــور لف ـ
تلقائيــا نحــو هــذا اللف ـ ،
توجهــا وجــدانيًّا
«االبــن» فــي مصــطلحات العقيــدة سيقتضــي
ًّ
ً
وعندئذ يكون التشتت الوجداني بين األقانيم!..

إن ادعاء الولد هو أكبر أزمة إنسانية نفسية ،والواقع النفسي للنصارى دليـل علـى

إحساس خاص باإلله!!..
هذه األزمة؛ ألن كل فرد من أفراد األمة النصرانية ..له
ٌ
إحساس ناشئٌ عن التعامل الشخصي مع عقيدته..
ٌ

فمنهم من يختلف إحساسه بـ«األب» ..عن اإلحساس بـ«االبن» ..عـن اإلحسـاس

بـ«روح القدس» عن اإلحساس بـ«مريم»!!..

كما يختلف إحساسه بالشكل النهائي للعالقة بين هـذه العناصـر ..إذا اسـتطاع أن
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يصل إلى هذا الشكل!! ..

كثير على ما يسمونه باالختبارات الشخصية ،وهي مجموع الخبرات
لذلك يركزون ًا
الشخصية لكل فرد في كيفية إحساسه باهلل!..

فالعقيدة الصليبية نشأت مرتبطة بالعقيدة الوثنية الرومانيـة ،فكانـت الحالـة النفسـية

الرومانية تجاه اآللهة ..هي نفسها الحالة التي تشكلت بها النفسية النصرانية.

وظــاهرة الهزيمــة النفســية أمــام الرومــان واالمت ـزاج النفســي معهــم دليــل علــى هــذه

النتيجة ،والدراسة النفسية للنصارى تثبت هذه الحقيقة..

شاهدا على ذلك..
وليست أسطورة «البطل الروماني» إال
ً
وكــذلك األســماء النصـرانية الدالــة علــى فقــدان الشخصــية ،حيــث ن ارهــا مشــتتة بــين

األسماء الرومانية:

والفرعونية« :مينا» و«رمسيس»..

والغربية« :مارك» و«مايكل»..

ـب الحمــد هلل علــى نعمــة اإلســالم وكلمــة اإلخــالص كمــا فــي
ولــذلك كلــه كــان واجـ ُ
اآلية{ :وقل الحمد هلل الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي

من الذل وكبره تكبيرا}.

وك ـ ــان واج ـ ــب الحم ـ ــد عل ـ ــي الوض ـ ــوح والبس ـ ــاطة ..والكم ـ ــال والتـ ـ ـوازن ..واليق ـ ــين

واالطمئنان باإلسالم.
أنه:

وها ُهم أصـحاب التصـور اإلسـالمي فـي قضـية التعريـف بـاهلل ..يؤمنـون ويعلنـون
خبر صحيح وال ِّحس صحيح..
 ما ُعلم بالعقل الصريح ال يخالفه قط ٌصحيح وال ِّحس صحيح..
عقل
ٌ
 وما ُعلم بالخبر الصحيح ال يخالفه قط ٌصحيح وال خبر صحيح..
عقل
ٌ
 وما ُعلم بالحس الصحيح ال يخالفه قط ٌ -فالعقل والخبر والحس ال يتناقضون إذا صحوا..

ول ــذلك يق ــوم التص ــور اإلس ــالمي ف ــي قض ــية التعري ــف ب ــاهلل عل ــى أس ــاس عقل ــي

مستقيم ،واطمئنان قلبي كامل ،ومن هنـا كـان طلـب المسـلمين مـن النصـارى المالعنـة
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والمباهلة على العقيدة ،كما قال هللا سبحانه{ :فمن حاجـك فيـه مـن بعـد مـا جـاءك مـن
العلــم فقــل تعــالوا نــدع أبناءنــا وأبنــاءكم ونســاءنا ونســاءكم وأنفســنا وأنفس ـكم ثــم نبتهــل

فنجعل لعنة هللا على الكاذبين} [آل عمران.]61 :

ومن هنا كان تراجع أصحاب النصرانية المحرفة..

ووفــد نج ـران كــانوا مــن الــذين لــم يســلموا؛ ولكــن مــوقفهم أعطــى داللــة علــى موقــف

النصارى في مرحلة بعثة الرسول عليه الصالة والسالم.

وقد ثبت في الصحاح حديث وفد نجران؛ ففي البخاري ومسلم عن حذيفة وأخرجه

مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال :لمـا نزلـت هـذه اآليـة [سـورة آل عمـران اآليـة ]61

وحسينا فقـال(( :اللهم همؤالء
وحسنا
دعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عليًّا وفاطمة
ً
ً
أهلي)).
وفي البخاري عن حذيفة بن اليمـان قـال :جـاء السـيد والعاقـب صـاحبا نجـران إلـى

رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم يريــدان أن يالعنــاه فقــال أحــدهما لصــاحبه :ال تفعــل،
نبيــا فالعننــا ال نفلــح نحــن وال عقبنــا مــن بعــدنا ،قــاال :إنمــا نعطيــك مــا
ف ـ هللا لــئن كــان ًّ

أمينــا ،قــال(( :ألبعممثن معكممم رجم ًمال
أمينــا وال تبعــث معنــا إال ً
ســألتنا ،وابعــث معنــا رجـ ًـال ً
أميًنا حق أمين)).

فاالبته ــال ه ــو ال ــذي يج ــرد الموق ــف النصـ ـراني م ــن عوام ــل التحري ــف والتزيي ــف

والتضــليل؛ ألن االبتهــال سيضــع حــب األبنــاء والنســاء واألنفــس أمــام مــا فــي قلــوبهم

وعقولهم من التحريف.

«األذكار» :والتوافق بين التعريف باهلل من خالل قضية األسماء والصفات

امتداد واقعي هام ..وهو أن
والطبيعة اإلنسانية السوية التي تتلقى هذا التعريف له
ٌ
اإلنسان الذي يتلقى التعريف باهلل بطبيعته السوية يجب أن يعيش قضية األسماء

والصفات بعد تلقيها ..بكل حياته ..بلحظاتها ومواقفها وأحوالها{ :واصطنعتك

لنفسي* اذهب أنت وأخوك بمياتي وال تنيا في ذكري} [طه.]42-41 :
فالذكر هو المحقق للعالقة بين صنع هللا للعبد ..لنفسه سبحانه.

واألذكار هي األسلوب العملي المحقق لالرتباط بين البرنامج الحياتي اليومي
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لإلنسان المسلم وحقائق األسماء والصفات..

اديا :سبحان هللا..
وعندما يقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا هبط و ً
وباعتبار أن نفي الولد عن هللا كان القاعدة األساسية لحقائق األسماء والصفات

كانت هذه الحقيقة هي أساس األذكار.

فيتلو المسلم {قل هو هللا أحد} في الصباح والمساء وعند النوم وعقب صالتي

المغرب والفجر..

وهذا معناه :أن تنزيه هللا قضية حياة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خاصة..

والمؤمنين عامة.

ومن السلوك اليومي ..إلى ُرقية العالج من السقم والضر..
أخرج أبو يعلى وابن السني ،عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :خرجت أنا

ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويدي في يده ،فأتى على رجل رث الهيئة فقال:

((أي فالن ،ما بلم بك ما أرى؟)) قال :السقم والضر .قال(( :أال أعلمك كلمات

تذهك عنك السقم والضر ...قل :توكلت على الحي الذي ال يموت ،و{الحمد هلل
الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره

تكبيرا})) فأتى عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد حسنت حالته ،فقال:

((مهيم؟)) فقال :لم أزل أقول الكلمات التي علمتني.

وفي النهاية ..تصبح قضية نفي الولد عن هللا هي قضية األمة التي تعيشها

ويربى عليها الغلمان..
األجيالُ ،
آية العز اإللهي الذي تستمد منه األمة عزها{ :وال يحزنك قولهم إن العزة هلل

جميعا هو السميع العليم* أال إن هلل من في السماوات ومن في األرض وما يتبع
الذين يدعون من دون هللا شركاء إن يتبعون إال الظن وإن هم إال يخرصون* هو
الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبص ار إن في ذلك آليات لقوم يسمعون*

قالوا اتخذ هللا ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في األرض إن عندكم

من سلطان بهـذا أتقولون على هللا ما ال تعلمون* قل إن الذين يفترون على هللا
الكذب ال يفلحون* متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا
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يكفرون}.
وهي آية العز التي تشهد هلل بالتنزه عن الولد..

وأخرج ابن أبي شيبة عن عمرو بن شعيب رضي هللا عنه قال :كان الغالم إذا

أفصح من بني عبد المطلب علمه النبي صلى هللا عليه وسلم هذه اآلية سبع مرات:

{الحمد هلل الذي لم يتخذ ولدا} اآلية.

وأخرج ابن السني عن عثمان ابن عفان رضي هللا عنه قال :مرضت فكان رسول

يوما ،فقال (بسم هللا الرحمن الرحيم ،أعيذك
هللا صلي هللا عليه وسلم يعودني فعوذني ً
باهلل األحد الصمد ،الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد من شر ما تجد ،فلما

قائما قال :يا عثمان ،تعوذ بهما فما تعوذتم
استقل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ً
بمثلها).
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الفصل الثاني

دين المسيح

الخصائ

الرعانية للدين في المضمون والوحي

ومن هنا كان مـن المتفـق عليـه أن الـدين عنـد هللا هـو اإلسـالم ،وأنـه ديـن الرسـل،

وأن عيسى عليه الصالة والسالم رسول هللا..

فســر النبــي صــلى هللا عليــه وســلم قولــه تعــالى{ :إن الــدين عنــد هللا اإلســالم }
وقــد َّ

[آل عمـران ]19 :بقولــه(( :إن الممدين عنممد هللا الحنيفيممة ..ال اليهوديمة وال النصمرانية

وال المجوسية))(..)245

ولكننــا نعنــي بـ ـ«ديــن المســيح» مفهــوم اإلســالم فــي رســالة عيســى عليــه الصــالة

والسالم..

وهو الوارد في قول هللا سبحانه{ :فلما أحس عيسى منهم الكفـر قـال مـن أنصـاري

إلى هللا قال الحواريـون نحـن أنصـار هللا آمنـا بـاهلل واشـهد بأنـا مسـلمون* ربنـا آمنـا بمـا
أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين} [آل عمران.]52-51 :

وقد أثبت القرآن المعـالم األساسـية لـدين اإلسـالم بالنسـبة لبنـي إسـرائيل مـن خـالل

هذه اآليات{ :وإذ أخـذنا ميثـاق بنـي إسـرائيل ال تعبـدون إال هللا وبالوالـدين إحسـانا وذي

القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة ثم توليتم إال

قليال منكم وأنتم معرضون} [البقرة.]83 :

وكذلك بالنسبة للمسيح عليه السالم{ :قال إني عبد هللا آتاني الكتاب وجعلني

نبيا* وجعلني مباركا أين ما كنت وأوصاني بالصالة والزكاة ما دمت حيا* وب ار
بوالدتي ولم يجعلني جبا ار شقيا} [مريم.]31 :
ويأتي حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ..الجامع في الداللة على أصول دين
ِ
َمَر َي ْحَيى ْب َن َزَك ِرَّيا
المسيح عليه السالم ،والذي يقول فيه(( :إ َّن َّ َ
ه سبحانه وتعالى أ َ
ِ
َن يعمل ِبها ،ويأ ِ ِ ِ
ِب َخ ْم ِ
ئ
س َكلِ َم ٍ
َن َي ْع َمُلوا ِب َهاَ ،و َّأن ُه َك َاد أ ْ
يل أ ْ
َن ُيْبط َ
ْمَر َبني إ ْسَرائ َ
ات؛ أ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ُ
245
زر عن أ ُ َبي.
( ) أورده القرطبي في التفسير عن شعبة عن عاصم عن ٍ
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ِب َهاَ ،فَقال َل ُه ِع َ ِ
ه أَمَر َك ِب َخ ْم ِ
ات لِ َت ْع َم َل
س َكلِ َم ٍ
َ
يسى :إ َّن َّ َ َ
ال َي ْحَيى:
ْمَرُه ْم َوه َّ
ِما أ ْ
َي ْع َمُلوا ِب َهاَ ،فِإ َّما أ ْ
آمَرُه ْمَ ،فَق َ
َن ُ
َن َتأ ُ

ُع َّذ َب.
ُي ْخ َس َ
ف ِبي َوأ َ

َف َجم َع َي ْحَيى َّ
اس ِفي َبْي ِت
الن َ
َ
َفَق ِ
َمَرِني
ال :إ َّن َّ َ
َ
ه تبارك وتعالى أ َ
ِب ِه َّن:

ِبها وَتأ ِ ِ ِ
َن
يل أ ْ
ْمَر َبني إ ْسَرائ َ
َ َ ُ
َن
أْ
َخ َشى ِإ ْن َسَبْق َت ِني ِب َها أ ْ

اْلمْق ِد ِ
قع ُدوا َعَلى الشَر ِ ،
ام َت َألَ اْل َم ْس ِج ُد َو َ
سَ ،ف ْ
َ
ِب َخ ْم ِ
َن َت ْع َمُلوا
س َكلِ َم ٍ
آمَرُك ْم أ ْ
ات؛ أ ْ
َن أ ْ
َع َمَل ُه َّن َو ُ

ه َوَال ُت ْش ِرُكوا ِب ِه
أ ََّوُل ُه َّن :أ ْ
َن َت ْعُب ُدوا َّ َ
اش َتَرى َعْب ًدا ِم ْن َخالِ ِ َمالِ ِه ِب َذ َه ٍك أ َْو
ْ
ِِ
ِ
ِ
َن َي ُكو َن َعْب ُد ُه
ان َي ْع َم ُل َوُي َؤّدي ِإَلى َغْي ِر َسِّيدهَ ،فأَي ُك ْم َيْر َضى أ ْ
َف ْ
اع َم ْل َوأَّد ِإَل َّي؛ َف َك َ
َك َذلِ َك؟..
َشرك ِب َّ ِ
اهلل َك َمَث ِل َر ُج ٍل
َشْيًئاَ ،فِإ َّن َمَث َل َم ْن أ ْ َ َ
ال َل ُهَ :ه ِذ ِه َدارِي َو َه َذا َع َملِي،
َو ِر ٍيَ ،فَق َ

ِ
الص َال ِةَ ،فِإ َذا َّ
ِ
ه َيْن ِص ُك َو ْج َه ُه لِ َو ْج ِه
َوه َّ
َمَرُك ْم ِب َّ
َ
صلْي ُت ْم َف َال َتْل َتف ُتواَ ،فإ َّن َّ َ
ِن َّ َ
ه أَ
َعْب ِد ِه ِفي َص َال ِت ِه َما َل ْم َيْل َت ِف ْت.
آمُرُك ْم
َو ُ

َف ُكل ُه ْم َي ْع َج ُك

ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يها ِم ْسك،
صَّرة ف َ
ِب ّ
الصَيامَِ ،فِإ َّن َمَث َل َذل َك َك َمَثل َر ُج ٍل في ع َص َابةٍَ ،م َع ُه ُ
الص ِائمِ أَ ْطيك ِعْند َّ ِ
يح اْل ِم ْس ِك.
يح ُهَ ،وه َّ
ه ِم ْن ِر ِ
يح َّ
َُ َ
ِن ِر َ
أ َْو ُي ْع ِجُب ُه ِر ُ

وآمرُكم ِب َّ ِ
ِ
َسَرُه اْل َع ُدو َفأ َْوَثُقوا َي َدْي ِه ِإَلى ُعُن ِق ِه
الص َد َقةَ ،فِإ َّن َمَث َل َذل َك َمَث ُل َر ُج ٍل أ َ
َ ُُ ْ
وه لَِي ْض ِرُعوا ُعُنَق ُهَ ،فَقال :أََنا أَ ْف َت ِدي ِمْن ُكم ِباْلَقلِ ِ
يل َواْل َك ِث ِ
يرَ ،ف َف َدى َن ْف َس ُه ِمْن ُه ْم.
َوَقَّد ُم ُ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
اعا،
أْ
هَ ،فِإ َّن َمَث َل َذل َك َك َمَث ِل َر ُج ٍل َخَر َج اْل َع ُدو في أَ َث ِِره سَر ً
َن َت ْذ ُكُروا َّ َ
َحَرَز َن ْف َس ُه ِمْن ُه ْمَ ،ك َذلِ َك اْل َعْب ُد َال ُي ْح ِرُز َن ْف َسهُ ِم ْن
َعَلى ِح ْص ٍن َح ِص ٍ
ين َفأ ْ

آمُرُك ْم
َو ُ
َحَّتى ِإ َذا أ ََتى
ان إَِّال ِب ِذ ْك ِر َّ ِ
طِ
َّ
ه َت َعاَلى.
الشْي َ
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َمَرِني ِب ِه َّن:
آمُرُك ْم ِب َخ ْم ٍ
سُ َّ ،
ه أَ
قال النبي صلى هللا عليه وسلمَ :وأََنا ُ
السم ُع ،و َّ
اعةَُ ،واْل ِج َه ُادَ ،واْل ِه ْجَرُة،
الط َ
َّ ْ َ
ِشْب ٍر َف َق ْد َخَل َع ِرْعَق َة ِْ
اإل ْس َالمِ ِم ْن ُعُن ِق ِه ِإَّال
َفِإَّن ُه ِم ْن ُج َثا(َ )246ج َهَّن َم)).

يد
اع َة ِق َ
اعةَُ ،فِإَّن ُه َم ْن َف َار َي اْل َج َم َ
َواْل َج َم َ
أَن يراجع ،ومن َّادعى دعوى اْلج ِ
اهلَِّي ِة
َ
ْ َُ َ َ َ ْ َ َ ْ َ

فقــال رجــل :يــا رســول هللا ،وإن صــلى وصــام؟ قــال(( :وه ْ َّ
ماد ُعوا
مامَ ،فم ْ
َ
ِن َصمملى َو َصم َ
اكم اْلمسلِ ِمين اْلم ْؤ ِم ِنين ِعباد َّ ِ
ِبدعوى َّ ِ َّ ِ
ه))..
َ ََ
َ َْ
ه ،الذي َس َّم ُ ْ ُ ْ َ ُ
األحكام التفصيلية

وال يتوقف إثبات مضمون اإلسالم في دين المسيح عند مسـتوى العقيـدة والمفـاهيم

األساسية عن هللا والكون والحياة واإلنسان ،بل يستمر في ذات األركـان الخمسـة التـي

يقوم عليها اإلسالم كما جاء به محمد صلى هللا عليه وسلم.

ففي «الوضوء» جاء ما يثبت حكمه على وجه العموم عند النصارى في سياق

قصة جريج الراهب ((فتوضأ وصلى ثم أتى الغالم ،فقال :من أبوك يا غالم؟ قال:
الراعي.)) ..

والشاهد :أن جريج كان من أتباع عيسى عليه الصالة والسالم بدليل لقب

«الراهب»..

وعلى وجه التفصيل روى أنس بن مالك قال( :دعا رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم َبوضوء ،فغسل وجهه مرة ،ويديه مرة ،ورجليه مرة ،وقال(( :هذا وضوء ال يقبل
هللا عز وجل الصالة إال به)) ثم دعا بوضوء فتوضأ مرتين مرتين ،وقال(( :هذا

وضوء من يضاعف هللا له األجر مرتين)) ثم دعا بوضوء فتوضأ ثالثًا ،وقال:
((هكذا وضوء نبيكم صلى هللا عليه وسلم والنبيين قبله))(.)247
((إن أ َّ ِ
ِ
ن
ام ِة ُغًّار
ويقول الحاف ابن حجر في شرحه لحديثَّ :
ُمتي ُي ْد َع ْو َ َي ْوَم القَي َ

( )246جثا :جمع ُجثوة :الشيء المجموع ،وقيل :الجثوة هي الحجارة المجموعة ،وقيل معنى (من جثاء جهنم) من
جماعتها (فيض القدير-بتصرف).

( )247صححه األلباني ،السلسلة الصحيحة ،رقم (.)261
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ِ
ضِ
وء)( :استدل الحليمي بهذا الحديث على أن الوضوء من
ين ِم ْن آثَ ِار اْل ُو ُ
ُم َح َّجل َ
خ صائ هذه األمة ،وفيه نظر؛ ألنه ثبت عند المصنف في قصة سارة رضي هللا
هم الملك بالدنو منها قامت
عنها مع الملك الذي أعطاها
هاجر أن سارة لما َّ
َ
أيضا أنه قام فتوضأ وصلى ،ثم َّ
كلم
تتوضأ وتصلي ،وفي قصة جريج الراهك ً
الغالم ،فالظاهر :أن الذي اختصت به هذه األمة هو الغرة والتحجيل ،ال أصل

أيضا مرفوعا قال..(( :
الوضوء ،وقد صرح بذلك في رواية لمسلم عن أبي هريرة ً
سيما ليست ألحد غيركم)).
وفي «كيفية الصالة ومواقيتها» جاء تذكير جبريل لرسول هللا صلى هللا عليه

وسلم بأن هذه الصالة بمواقيتها وحركاتها ..كانت هي هي صالة األنبياء..

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :أتاني جبريل حين زاغت الشمس ،فقال:
فصلَّ ،
ِ
ِ
فصل،
فصلى بي الظهر ،ثم جاء حين كان ظل كل شيء مثله ،فقالُ :قم
ُقم
ّ
ّ
فصلَّ ،
َّ
ِ
فصلى
فصلى بي العصر ،ثم جاء حين غابت الشمس ودخل الليل فقالُ :قم
ّ
فصلَّ ،
ِ
فصلى بي العشاء ،ثم جاء
بي المغرب ،ثم جاء حين غاب الشفق فقالُ :قم
ّ
فصلَّ ،
ِ
فصلى بي الفجر ،ثم جاء الغد حين كان ظل كل
حين أضاء الفجر فقالُ :قم
ّ

فصلَّ ،
ِ
فصلى بي الظهر ،ثم جاء حين كان ظل كل شيء
شيء مثله ،فقال :قم
ّ
فصلَّ ،
ِ
فصلى بي العصر ،ثم جاء حين غابت الشمس ودخل الليل
مثليه ،فقالُ :قم
ّ
فصلَّ ،
ِ
ِ
فصل،
فصلى بي المغرب ،ثم جاء حين ذهك ثلث الليل ،فقالُ :قم
فقال :قم
ّ
ّ
فصلَّ ،
َّ
ِ
فصلى بي الفجر ،ثم قال:
فصلى بي العشاء ،ثم جاء حين أسفر فقالُ :قم
ّ
هذه صالة النبيين قبلك فالزم)).

وحتى «عدد ركعات الصالة وهيئاتها» ..فقد جاء في رواية الطبراني لحديث

َّ
((فصلى ركعتين ،ثم انتهى حتى مشى إلى الشجرة فأخذ منها
جريج الراهب:

غصًنا ،ثم أتى الغالم وهو في مهده فضرعه بذلك الغصن ،وقال :يا بن الطاغية.
من أبوك؟ قال :أبي فالن الراعي)).

وفيه دليل على أن الصالة كانت ركعات كما هي في اإلسالم..

كما جاءت األدلة على التوافق في «الكيفيات التفصيلية» ومنها قوله صلى عليه
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وسلم(( :إنا معشر األنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصالة))(.)248

وال زالت هناك آثار باقية تدل على صالة األنبياء في واقع النصارى

ونصوصهم..

فمن جهة النصوص يذكر إنجيل متى أن المسيح عليه السالم في الساعات
ِّ ِّ
َّ
أمك َن يا أبي ،فْلتَعبُْر
عنهم َق ً
إن َ
قالْ :
ليال واَرتَمى على وجهه وصلىَ ،ف َ
األخيرةَ( :ابتَ َع َد ُ
عني ِّ
ِّ
تماما هيئة صالة
هذِّه
الكأس .ولكن ال كما أنا أُر ُيد ،بل كما َ
ُ
أنت تُر ُيد) ..وهي ً
المسلمين..

ضرب
ومن بين شعائر االحتفال بعيد القيامة عند النصارى ما ُي َّ
سمى بـ« َ
ِّ
ِّ
(ويؤدي الشعب ميطانيات طيلة اليوم :قبل وبعد
ط ِّانيَّات» ..وهي بهذه الكيفية:
المي َ
كل ساعة صالة ،وقبل أداء الميطانية إما يرفع المصلِّي يديه على كتفيه ،أو ُيصلِّب
ذراعيه على صدره ،أو يقرع على صدره ،ثم يلقي بكل جسده على األرض بركبتيه

وجبهته ،ثم ُيعلن الشماس بدء كل ساعة صالة بأن يمر حول الكنيسة وهو يقرع
صغيرا)(.)249
جرسا
ً
ً
وهو ما يدل على ما بلغه التحريف من طمس لهيئة العبادة ،بعد نسيان

المعبود..

بـل حتـى « ِ
القبلمة ويمموم الجمعمة» أصـبحا مـن أدلــة االنحـراف عـن أصـل العبــادة،

وذلــك قــول رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم(( :إنهممم –أي :اليهمممود والنصمممارى -لمممم
يحسدونا علمى شميء كمما حسمدونا علمى الجمعمة التمي همدانا هللا لهما وضملوا عنهما،

وعلى القبلة التي هدانا هللا لها وضلوا عنها ،وعلى قولنا خلف اإلمام :آمين)).

ويقـول الرسـول صـلى هللا عليـه وسـلم(( :نحممن اآلخمرون السمابقون يموم القيامممة،

بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه ممن بعمدهم ،ثمم همذا يمومهم المذي فمر

هللا

عليهم فاختلفوا فيه ،فهدانا هللا له ،فالناس لنا فيه تبع ،اليهود غمدا والنصمارى بعمد

( )248أحمد وأبو داود بسند صحيح  -حديث رقم ( )2286في صحيح الجامع
( )249وهذا بحسب ما ورد في كتابby Tradition, The Ethiopian Orthodox, Tewahedo Church,
Christine Chaillot, Paris, 2002
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غد).

وعالنسبة للركن الثالث وهو «الصوم» ،فقد قال هللا عز وجل{ :ياأيها الذين

آمنوا كتك عليكم الصيام كما كتك على الذين من قبلكم لعلكم تتقون} [البقرة:

.]183

كما جاءت األدلة على التوافق في الكيفيات التفصيلية ،ومنها قوله صلى هللا
ونؤخر سحورنا))..
نعجل إفطارنا
ِّ
عليه وسلم(( :إنا معشر األنبياء أمرنا أن ِّ
وعن عمرو بن العاص رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:

ضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أَ ْكَل ُة السحر)) رواه مسلم وأبو داود
(( َف ُ
والترمذي والنسائي وابن خزيمة.

ويقـول اإلمــام ابــن تيميــة عــن حمايــة فريضـة الصــوم مــن التحريــف الــذي وقــع فيــه

اليهــود والنصــارى( :روى غيــر واحــد مــن أهــل العلــم أن أهــل الكتــابين قبلنــا إنمــا أمــروا

أيضــا فــي صــومهم وعبــادتهم ،وتــأولوا علــى ذلــك قولــه تعــالى{ :كتــب علــيكم
بالر يــة ً
الصــيام كمــا كتــب علــى الــذين مــن قــبلكم} [البق ـرة ]183 :ولكــن أهــل الكتــابين بــدلوا..
وله ــذا نه ــى النب ــي ص ــلى هللا علي ــه وس ــلم ع ــن تق ــدم رمض ــان ب ــاليوم والي ــومينَّ ،
وعل ــل
الفقهاء ذلك بما ُيخـاف مـن أن يـزاد فـي الصـوم المفـروض مـا لـيس منـه كمـا زاده أهـل
الكتــاب مــن النصــارى ،فــإنهم زادوا فــي صــومهم ،وجعلــوه فيمــا بــين الشــتاء والصــيف،
وجعلوا له طريقة من الحساب يتعرفونه بها).

أما الركن الخامس «الحج» ..فقد جاء عن النبي صلى هللا عليه وسلم ما يؤكد

أن معظم األنبياء والمرسلين قد َّأدوه بكيفية تماثل الكيفية التي تؤديه بها أمة محمد

صلى هللا عليه وسلم ..فعن ابن عباس رضي هللا عنهما قال :كنا مع النبي صلى هللا
عليه وسلم بين مكة والمدينة ،فمررنا بو ٍاد فقال(( :أي واد هذا؟)) فقالوا :هذا وادي

()250
طا من الثنية وله
األزرق  ،قال(( :كأني أنظر إلى موسى عليه السالم هاب ً
جؤار( )251إلى هللا بالتلبية)) ثم أتى ثنية هرشى ،فقال(( :أي َث ِنَّي ٍة هذه؟ )).قالوا:

( )250وادي األزرق بالحجاز .ماء في طريق حجاج الشام.
( )251صوت عال.
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ثنية هرشى( .)252قال(( :كأني أنظر إلى يونس بن َّ
متى عليه السالم على ناقة

حمراء جعدة مكتنزة اللحم عليه جبة من صو  ،خطام ناقته خلبة وزمام ناقته من

ليف وهو يلبي)).

نبيا
وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :صلى في مسجد الخيف سبعون ًّ

منهم موسى صلى هللا عليه وسلم ،كأني أنظر إليه وعليه عباءتان قطوانيتان وهو

ِ
بعير من إبل شنوءة ،مخطوم بخطام ليف له ضفيرتان).
محرم على ٍ
وحتى عيسى ابن مريم الذي لم يستطع أن يحج في الفترة األولى من حياته
على األر  ،سيحج عندما ينزل في آخر الزمان..

رجال
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :أراني الليلة عند الكعبة ،فرأيت ً

اء من أُدم الرجال ،له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم ،قد
آدم ،كأحسن ما أنت ر ٍ
رجلها ،فهي تقطر ماء ،متكئا على رجلين ،أو على عواتق رجلين ،يطو

فسألت :من هذا؟ فقيل :المسيح ابن مريم).

بالبيت،

بل إنه أقسم على ذلك صلى هللا عليه وسلم فقال(( :والذي نفسي بيدهَ ..لُي ِهَّلن

معتمر أو ليثنينهما)).
ًا
حاجا أو
الرْوحاء ًّ
ابن مريم ب َف ِّج َّ
«التقويم القمري» ومن أهم القواعد المثبتة لألصل الصحيح للنص ارنية قبل

التحريف ..التقويم القمري ،ذلك أن هذا التقويم هو حساب الزمن عند هللا سبحانه

وتعالى منذ خلق هللا السموات واألرض{ :إن عدة الشهور عند هللا اثنا عشر شه ار في
كتاب هللا يوم خلق السماوات واألرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فال تظلموا

فيهن أنفسكم} [التوبة.]36 :

ومن اإلشارات التي وردت في كتاب هللا للتقويم المتبع عند األنبياء في العقود

والمعامالت قول الرجل الصالح لموسى عليه السالم{ :إني أريد أن أنكحك إحدى

ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عش ار فمن عندك وما أريد أن
أشق عليك ستجدني إن شاء هللا من الصالحين} [القصص.]27 :

(

252

) الثنية :ما ارتفع من األرض .وهرشى بسكون الراء والقصر آخرها ،وهي ثنية في طريق مكة قريبة من

الجحفةُ ،يرى منها البحر.
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دليال على أن التقويم المتبع كان وفق أشهر الحج القمرية..
ً
متبعا من قبل األنبياء وأتباعهم كذلك أن
ومما ُّ
يدل على أن التقويم القمري كان ً

يوم عاشوراء ..العاشر من المحرم –وهو توقيت قمري– كانت اليهود تصومه ،فسئلوا

عن ذلك فقالوا( :هذا اليوم الذي أظهر هللا فيه موسى على فرعون ونحن نصومه

تعظيما له) فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :نحن أولى بموسى منكم)) وأمر
ً
بصيامه.
والتوراة التي بين يدي الناس تُثبت التقويم القمري بصورة تفصيلية ،ففي سفر
العدد (هتاف بوق للكفارة باكورة الشهر السابع للكفارة) «شهر رجب» ،فتحسب ابتداء

من رجب فيكون الشهر السابع من رجب هو شهر المحرم -وتحديدا اليوم العاشر

من شهر المحرم -ليكون هو اليوم الذي نجى هللا فيه موسى من فرعون ،وكانت

اليهود تصومه حتى وقت هجرة الرسول صلى هللا عليه وسلم إلى المدينة فسألهم...

الحديث.

قائال :هذا َّ
الشهر
جاء في سفر (وكلم ُّ
الرب موسى وهارون في أرض مصر ً
يكون لكم رأس ُّ
كل
السنة ،أخبر جميع بني إسرائيل أن يأخذ ُّ
الشهور و َّأول شهور َّ
احدا عن أهل بيته).
واحد منهم في العاشر من هذا الشهر خروًفا و ً
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الفصل الثالث

الخصائ

تمهيد

الرعانية للدين في الواقع واألمة

وكما كانت الخصائص الربانية للدين في التلقي والمعرفة من خالل العقل والقلب

والفطرة..

وكانت الخصائص الربانية للدين في المضمون والوحي من خالل العقيدة

واألحكام..

تأتي الخصائص الربانية للدين في واقع األمة من خالل معنى الحكمة ..وهي

أخص خصائص الربانية في واقع الدين؛ لذا كان ال بد من تحديد المقصود

بـ«الواقع» في هذا السياق ..وهو داللته على الحق كداللة النصوص التي تقوم بها
الحجة في إثبات هذا الحق ،وذلك من خالل شواهد الصواب في الواقع.

وقد كانت هذه الشواهد معروفة عند النصارى ،حتى إن هرقل ملك الروم قد

عرف بها صدق نبوة النبي صلى هللا عليه وسلم ،عندما سأل أبا سفيان عن شواهد

واقعية محددة ،ثم شهد بعدها بنبوته صلى هللا عليه وسلم.

احدا ،وهو ما يثبت
وكانت هذه الشواهد كافية عنده دون أن يناقش ًّ
نصا قرآنيًّا و ً
قيمة الواقع في إثبات صواب المنهج.
فقد روى عبد هللا بـن عبـاس أن أبـا سـفيان بـن حـرب أخبـره :أن هرقـل أرسـل إليـه

ـار بالشــام ،فــي المــدة التــي كــان رســول هللا صــلى هللا
فــي ركــب مــن ق ـريش ،وكــانوا تجـ ًا

عليــه وســلم مـ َّ
ـاد

()253

فيهــا أبــا ســفيان وكفــار قـريش ،فــأتوه وهــم بإيليــاء))( ،)254فــدعاهم

في مجلسه ،وحوله عظماء الروم ،ثم دعاهم ودعا بترجمانه..
نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟
فقال :أيكم أقرب ً
نسبا..
فقال أبو سفيان :فقلت :أنا أقربهم ً

فقال :أدنوه مني ،وَق ِّربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره..

( )253مادَّ :أي أعطاه مدة للهدنة وعدم القتال ،وهي فترة صلح الحديبية.
( )254إيلياء :اسم مدينة القدس قبل الفتح اإلسالمي.
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ثم قال لترجمانه :قل لهم :إني سائل عن هذا الرجل ،فإن َك َذبني ِّ
فكذبوه.
َ
ٌ
ـذبا لكــذبت عنــه ..ثــم كــان أول مــا ســألني
فـ هللا لـوال الحيــاء مــن أن يــأثروا علـ َّ
ـي كـ ً

عنه ..أن قال :كيف نسبه فيكم؟ قلت :هو فينا ذو نسب..

قال :فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت :ال!..

قال :فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت :ال..

قال :فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفا هم؟ فقلت :بل ضعفا هم..
قال :أيزيدون أم ينقصون؟ قلت :بل يزيدون..

قال :فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت :ال..

قال :فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت :ال..

قال :فهل يغدر؟ قلت :ال ..ونحن منه في مدة ال ندري ما هو فاعل فيها.

شيئا غير هذه الكلمة!..
قال -أي أبو سفيان :-ولم تمكني كلمة أُدخل فيها ً
قال :فهل قاتلتموه؟
قلت :نعم!..

قال :فكيف كان قتالكم إياه؟

قلت :الحرب بيننا وبينه سجال ،ينال منا وننال منه.

قال :ماذا يأمركم؟

شيئا ،واتركوا مـا يقـول آبـا كم ،ويأمرنـا
قلت :يقول :اعبدوا هللا وحده وال تشركوا به ً
بالصالة والصدق والعفاف والصلة.

فقــال للترجمــان :قــل لــه :ســألتك عــن نســبه ،فــذكرت :أنــه فــيكم ذو نســب ،فكــذلك

الرسل تبعث في نسب قومها.

وسألتك :هل قال أحد مـنكم هـذا القـول؟ فـذكرت :أن ال ،فقلـت :لـو كـان أحـد قـال

هذا القول قبله لقلت :رجل يأتسي بقول قيل قبله.

وسـألتك :هــل كــان مــن آبائــه مــن ملــك ،فــذكرت :أن ال ،قلــت :فلــو كــان مــن آبائــه

من ملك قلت :رجل يطلب ُملك أبيه.
وســألتك :هــل كنــتم تتهمونــه بالكــذب قبــل أن يقــول مــا قــال ،فــذكرت :أن ال ،فقــد
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أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على هللا.
وســألتك :أشـراف النــاس اتبعــوه أم ضــعفا هم ،فــذكرت :أن ضــعفاءهم اتبعــوه ،وهــم

أتباع الرسل.
يتم.

وســألتك :أيزيــدون أم ينقصــون ،فــذكرت :أنهــم يزيــدون ،وكــذلك أمــر اإليمــان حتــى

وس ــألتك :أيرت ــد أح ـ ٌـد س ــخطة لدين ــه بع ــد أن ي ــدخل في ــه ،ف ــذكرت :أن ال ،وك ــذلك
اإليمان حين تخالط بشاشته القلوب.
وسألتك :هل يغدر ،فذكرت :أن ال ،وكذلك الرسل ال تغدر.

ـيئا،
وس ــألتك :بم ــا ي ــأمركم؟ ف ــذكرت :أن ــه ي ــأمركم أن تعب ــدوا هللا وال تش ــركوا ب ــه ش ـ ً

وينهاكم عن عبادة األوثان ،ويأمركم بالصالة والصدق والعفاف..
فإن كان ما تقول ًّ
حقا فسيملك موضع قدمي هاتين ،وقد كنت أعلـم أنـه خـارج ،لـم

أكن أظن أنه منكم ،فلـو أنـي أعلـم حتـى أُخلـص إليـه لتجشـمت لقـاءه ،ولـو كنـت عنـده

لغسلت عن قدمه.

ثــم دعــا بكتــاب رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم الــذي بعــث بــه دحيــة إلــى عظــيم

بصرى ،فدفعـه إلـى هرقـل ،فقـرأه ،فـإذا فيـه( :بسـم هللا الـرحمن الـرحيم ،مـن محمـد عبـد

سالم على من اتبع الهدى ،أما بعد :فإني أدعوك
هللا ورسوله إلى هرقل عظيم الروم:
ٌ
بدعاي ــة اإلس ــالم ،أس ــلم تس ــلم ،يؤت ــك هللا أج ــرك مـ ـرتين ،ف ــإن تولي ــت ف ــإن علي ــك إث ــم

األريسيين ،و{قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سـواء بيننـا وبيـنكم أال نعبـد إال هللا وال

شيئا وال يتخذ بعضنا بعضـا أربابـا مـن دون هللا فـإن تولـوا فقولـوا اشـهدوا بأنـا
نشرك به ً
مسلمون} [آل عمران.]64 :

قــال أبــو ســفيان :فلمــا قــال مــا قــال ،وفــرغ مــن ق ـراءة الكتــاب كثــر عنــده الصــخب
وارتفعت األصوات وأخرجنا ،فقلت ألصحابي حين أخرجنا :لقد أ ِّ
َم َر( )255أمر ابن أبي
كبشة ،إنه يخافه ملِّ ُك بني األصفر.
( )255أَم َِّر :بفتح الهمزة وكسر الميم أي :عظم ،وابن أبى كبشة أراد به النبى صلى هللا عليه وسلم.
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علي اإلسالم(.)256
وقنا أنه سيظهر حتى أدخل هللا َّ
فما زلت م ً
وبعد تفسير المقصود بحجية الواقع في إثبات الحق نعرض لهذا المفهوم في كال

األمتين؛ لتأتي بعد ذلك المقارنة المنهجية بين واقع األمتين :النصرانية واإلسالمية..

وليتبين بتلك المقارنة الفارق الجوهري بين األمتين ،من حيث خصائص الربانية الدالة

على صحة الدين.

حجية واقع األمة اإلسالمية

والمقارنة بين الرهبانية والجهاد هي الدليل على حجية واقع األمة اإلسالمية ،ذلك

أن توجه النصارى إلى الرهبانية مقابل توجه أصحاب الحق في األمة اإلسالمية إلى

الجهاد ..هو أساس المقارنة؛ ألن الحجة تقوم بالجهاد ..ال بالرهبنة ،ومن هنا كانت
المقابلة بين الرهبنة والجهاد في قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألبي سعيد

الخدري(( :أوصيك بتقوى هللا تعالى ..فإنه رأس كل شيء ،وعليك بالجهاد ..فإنه
رهبانية اإلسالم ،وعليك بذكر هللا تعالى وتالوة القرآن ..فإنه روحك في السماء

وذكرك في األر )..

وفي إطار استمرارية حجية الواقع اإلسالمي ينبغي التأكيد على أنه قد يصيك

األمة اإلسالمية ما أصاب األمم السابقة من االختال

والتفري ..كما في

الصحيحين عن أبي هريرة رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال:

((لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة ،حتى لو دخلوا في جحر ضك
لدخلتموه)) قالوا :يا رسول هللا ،اليهود والنصارى؟! قال(( :فمن؟.)).

أيضـا عـن أبـي سـعيد رضـي هللا عنـه عـن النبـي صـلى هللا عليـه
وفي الصحيحين ً
اعا بمذرا )) قـالوا :يـا
وسلم أنه قال(( :لتأخذ أمتي مأخذ األمم قبلها ً ،ا
شبر بشبر ،وذر ً

رسول هللا ،فارس والروم؟! قال(( :فمن الناس إال أولئك؟.).

ولعلنا نالحظ في قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :لتتبعن َسَن َن ممن كمان

( )256البخاري في اإليمان ( ) 1/31وقد استدل البخاري بتعليقات هرقل على إجابات أبي سفيان في أبواب كثيرة،
مثال ذلك :باب قوله هللا تعالي{ :هل ترعصون بنا إال إحدى الحسنيين} والحرب سجال ،وباب من استعان

بالضعفة الصالحين في الحرب وغيره.
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قمممبلكم)) أن متابعــة األم ــة لم ــن كــان قبله ــا ســتكون متابع ــة كامل ــة ..فــي حرك ــة األم ــة

اعا بذرا ))..
ومسافة هذه الحركة ومجال هذه الحركة..
((شبرا بشبر ،وذر ً
ً
وقوله صلى هللا عليه وسلم(( :حتى لو دخلوا ُج ْحَر َض ٍّك)) يدل على المتابعة في

مواضع الحركة والتوافق في موضوعها.

ورغم هذه المتابعة وهذا التشبه ..إال أن حجية الواقع وعياريته تبقى ثابتة ،وذلك

لقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
((إن هللا أجاركم من ثالث ِخالل:

جميعا..
أن ال يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا
ْ
ً
وأن ال يظهر أهل الباطل على أهل الحق..

وأن ال تجتمعوا على ضاللة)).

والمالحظة األساسية في الخالل الثالث :أنها التسلسل الطبيعي وفق سنن هللا

انتهاء باستحقاقهم للهالك
ابتداء بدعوة
إلهالك األمم..
ِّ
النبي على قومه ..و ً
ً
باجتماعهم على الضاللة..
وكذلك قوله صلى هللا عليه وسلم(( :ال تزال طائفة من أمتي يقاتلون على

الحق ،ظاهرين على من ناوأهم ،حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال)).

وفي رواية(( :ال تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ،ظاهرين إلى يوم

ِ
صل لنا ..فيقول :ال ..إن
تعال ّ
القيامة ،فينزل عيسى ابن مريم ،فيقول أميرهمَ :
بعضكم على بعض أمراء ،تكرمة هللا هذه األمة)).
والمالحظة األساسية في هذا النص أن امتداد الطائفة سيبقى حتى قتال الدجال

مع عيسى ابن مريم ..ليتحدد بذلك المعيار التاريخي للحق من خالل الصراع بين
عيسى ابن مريم والدجال ،وليتأكد بذلك قيام األمة بحجة هللا على البشر بالجهاد.

وكذلك قوله صلى هللا عليه وسلم(( :افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة،

فواحدة في الجنة وسبعون في النار ،وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة،

فإحدى وسبعون في النار وواحدة في الجنة ،والذي نفس محمد بيده ..لتفترقن
أمتي على ثالث وسبعين فرقة ..فواحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار)).
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والمالحظة األساسية في هذا النص هي معيارية الجنة والنار وداللتهما على

الحق والباطل ،وضياع هذا المعيار عند اليهود والنصارى بجحودهم للتصور

الصحيح عن الجنة والنار.

ومع أن هذه النصوص تثبت بقاء الحجية في الطائفة القائمة علي الحق ..إال

أنها في الوقت ذاته تؤكد على أن الحجية تبقى كاملة غير منقوصة بقدر هللا سبحانه

وتعالى..

حجية الواقع في األمة النصرانية

أما قيام الحجة في واقع األمة النصرانية ففيه تفصيل..

فقد قامت حجة هللا بهذه األمة حتى كان التبديل والتحريف ،حيث افتقدت األمة

النصرانية -في انحرافها -المعايير التي ُيرجع إليها في عملية التصحيح ،وذلك
بسبب اتجاه الطائفة المتمسكة بالحق إلى الرهبانية منعزلة عن واقع الناس..

يقول ابن عباس رضي هللا عنه في تفسير قوله تعالى{ :ورهبانية ابتدعوها}

ملوك بعد عيسى بدلوا التوراة واإلنجيل ،وكان فيهم مؤمنون
[الحديد( :]27 :كانت
ٌ
يقرءون التوراة واإلنجيل ويدعون إلى دين هللا تعالى ،فقال أناس لملكهم :لو قتلت هذه
الطائفة! .فقال المؤمنون :نحن نكفيكم أنفسنا ،فطائفة قالت :ابنوا لنا أسطوانة ارفعونا

شيئا نرفع به طعامنا وشرابنا وال نرد عليكم .وقالت طائفة :دعونا
فيها ،وأعطونا ً
نهيم في األر ونسيح ،ونشرب كما تشرب الوحوش في البرية ،فإذا قدرتم علينا

دور في الفيافي ،ونحفر اآلبار ونحرث البقول فال
فاقتلونا .وطائفة قالت :ابنوا لنا ًا
تروننا .وليس أحد من هؤالء إال وله حميم منهم ،ففعلوا ،فمضى أولئك على منهاج
عيسى ،وخلف قوم من بعدهم ممن قد َغيَّر الكتاب فقالوا :نسيح ونتعبد كما تعبد
أولئك ،وهم على شركهم ،ال علم لهم بإيمان من تقدم من الذين اقتدوا بهم ،فذلك قوله

تعالى{ :ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إال ابتغاء رضوان هللا} يقول :ابتدعها
هؤالء الصالحون {فما رعوها} المتأخرون {حق رعايتها} {فمتينا الذين آمنوا منهم أجرهم}

يعني الذين ابتدعوها أوًال ورعوها { وكثير منهم فاسقون} يعني المتأخرين ،فلما بعث
يبق منهم إال قليل ،جاءوا من الكهوف والصوامع
هللا محمدا صلى هللا عليه وسلم ولم َ
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والغيران

()257

فممنوا بمحمد صلى هللا عليه وسلم).

وهكذا كان الواقع في األرض قبل بعثة محمد صلى هللا عليه وسلم..

ويخبرنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن تلك المرحلة فيقول صلى هللا عليه

وسلم:

ِ
ُعّل َم ُك ْم َما َج ِهْل ُت ْم ِم ّما َعّل َم ِنيَ ،ي ْو ِمي َه َذا..
َمَرِني أ ْ
َن أ َ
((أَ َال إ ّن َرّعي أ َ
ال ل..
ُك ّل َم ٍ
ال َن َحْل ُت ُه َعْب ًداَ ،ح َ
ِ ِ
اء ُكّل ُه ْم..
َوِهّني َخَلْق ُت عَبادي ُحَن َف َ
وِهّنهم أ ََت ْتهم ّ ِ
اطين َفاج َتاَل ْتهم ع ْن ِد ِ
ين ِه ْم..
الشَي ُ ْ ُ ْ َ
َ ُْ ُُ
طاًنا..
َن ُي ْش ِرُكوا ِبي َما َل ْم أُْن ِز ْل ِب ِه ُسْل َ
َمَرْت ُه ْم أ ْ
َو َحّرَم ْت َعَلْي ِه ْم َما أ ْ
َحَلْل ُت َل ُه ْمَ ،وأ َ
َهم ِ
َهم ِ
ممل
وهِن ه نظممر ِإلم
ممن أ ْ
ممى أ ْ
ممل األَْر ِ َف َمَقم َممت ُه ْمَ ،ع َممرَع ُه ْم َو َع َج َم ُهم ْممم ،إالّ َبَق َايممما ِمم ْ
َ ّ َّ َ َ َ َ َ
اْل ِك َت ِ
اب)).

هذا الحديث يعطينا نظرة شاملة لمرحلة ما قبل البعثـة وبدايـة األمـر فيهـا ،وإثبـات

األصل الذي كان عليه الواقع البشري ،ومعايير الحق التي ُي ُّ
رد إليها هذا الواقع..
((كممل مممال نحلتممه عبم ًمدا حممالل))(( ..وهنممي خلقممت عبممادي حنفمماء كلهممم))(( ..إن
رعي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم))..

هــذه مقدمــة ضــرورية للحــديث؛ ألن الحــديث يثبــت أهميــة النبــي صــلى هللا عليــه

وسلم بصورة خطيرة..

جميعا إلى الرسالة..
صورة افتقار البشر
ً
مما تقتضي إثبات افتقاره هو صلى هللا عليه وسلم في رسالته إلى ربه..

أمر وعلم..
والرسالة من هللاٌ ..
واألمر من هللا(( :إن هللا أمرني))..

والعلم من هللا(( :أن أعلمكم ما جهلتم)).

والعلم يوم بيوم(( :ما علمني يومي هذا)).
( )257الغيران هي المغارات ،كهوف تكون في الجبال.
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يوما بيوم..
ليس لي علم إال ما علمنيه ربي ،وليس لي علم مسبق ،إنما أتعلم ً
وهذه هي المقدمة:

ـانا ،فاألصـل
((كل مال نحلته ً
عبدا حالل)) ..والمال رمـز لكـل شـيء آتـاه هللا إنس ً
في عطاء هللا ِّ
الحل..

((وهنممي خلقممت عبممادي حنفمماء كلهممم)) ..فكــل مولــود يولــد علــى الفطـرة ،واألشــياء
على ِّحلها ما لم تحرم..
ثم جاءت الشياطين(( :فاجتالتهم عن دينهم))..

واجتالت الشياطين الدين ..ومألت األرض بالحرام..

فكانت النصرانية المحرفة هي أبرز مثال ألثر الشياطين فـي تضـييع معنـى الـدين

الحق ،وإبعاد الناس عنه..

ونشـأ الحـرام(( :وحرمممت علميهم ممما أحللمت لهممم)) ..وكـان تحـريم الحـالل وتحليــل
الحرام من ِّقَبل األحبار والرهبان ..هو أبرز صور التحريف ألحكام الدين..
((وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاًنا))..
((وهن هللا نظر إلى أهل األر فمقتهم عرعهم وعجمهم)).
والمقت أشد الغضب..

((إال بقايممما ممممن أهمممل الكتممماب)) المتمس ــكون ب ــدينهم الحــق م ــن غي ــر تحري ــف وال

تبديل.

ومنــذ هــذه المرحلــة ظلــت البقايــا المتمســكة بــدين المســيح هــي الــدليل الوحيــد علــى

الحـق فـي هــذا الـدين ،كمــا بقيـت األحاديــث المتعلقـة ببقايــا أتبـاع المســيح عليـه الســالم

ـاهدا علــى تلــك الحقبــة
الــذين أدرك ـوا اإلســالم وآمن ـوا برســوله صــلى هللا عليــه وســلم شـ ً
التاريخية ،حتى كانت أهم وأقوى اآلثار السلفية الواردة في هذا األمر.
اكبــا لمرحلــة
والعظــيم فــي األمــر ..أن كــل موقــف مــن مواقــف هــذه البقايــا يــأتي مو ً
بارزة في تاريخ الدعوة اإلسالمية وتكوين أمة الحق.
البقايا

«ورقة ابن نوفل ..مرحلة الوحي» نزل الوحي على رسول هللا صلى هللا عليه
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وسلم بقوله سبحانه{ :اق أر باسم ربك الذي خلق* خلق اإلنسان من علق* اق أر وربك
األكرم* الذي علم بالقلم} [العلق ،]4-1 :فرجع بها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

يرجف فؤاده ،فدخل على خديجة بنت خويلد فقال(( :زملوني زملوني)) فزملوه حتى
ذهب عنه الروع ،فقال لخديجة وأخبرها الخبر(( :لقد خشيت على نفسي)) فقالت

الك َّل ،وتُكسب
أبدا؛ إنك لتصل الرحم ،وتحمل َ
خديجة :كال !..وهللا ما يخزيك هللا ً
المعدوم ،وتُقري الضيف ،وتعين على نوائب الحق.

فانطلقـت بـه خديجــة حتـى أتـت ورقــة بـن نوفـل بــن أسـد بـن عبــد العـزى -ابـن عــم

خديجة -وكان ام أًر قد تنصر في الجاهلية ،وكان يكتب الكتاب العب ارنـي( ،)258فيكتـب
كبير قد عمي.
شيخا ًا
من اإلنجيل بالعبرانية ما شاء هللا أن يكتب ،وكان ً
فقالت له خديجة :يا ابن عم !..اسمع من ابن أخيك.

فقال له ورقة :يا بن أخي ،ماذا ترى؟ فأخبره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خبر

ما رأى ،فقال له ورقة :هذا الناموس الـذي أنـزل هللا علـى موسـى ،يـا ليتنـي أكـون فيهـا

جذعا ،يا ليتني أكون فيها حيًّا إذ يخرجك قومك(.)259
ً
فقــال رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم(( :أو مخرجممي هممم؟)) قــال :نعــم ،لــم يــأت
رجل قط بمثل ما جئت به إال عودي ،وإن يدركني يومك أنصرك نصـ ار مـؤزرا .ثـم لـم

ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي.

«النجاشممي ..مرحلممة االستضممعا » روى ابــن إســحاق عــن أم ســلمة زوج النبــي

صــلى هللا عليــه وســلم أنهــا قالــت :لمــا ضــاقت علينــا مكــة ،وأوذي أصــحاب رســول هللا
صلى هللا عليه وسلم وفتنوا ،و أروا ما يصيبهم من البالء والفتنة فـي ديـنهم ،وأن رسـول
هللا صلى هللا عليه وسلم ال يستطيع دفـع ذلـك عـنهم ،وكـان رسـول هللا صـلى هللا عليـه
وسلم في منعة من قومه ،وعمه ال يصل إليه شيء مما يكره مما ينال أصـحابه ،فقـال

ملكما ال ُيظلمم أحمد عنمده،
لهم رسول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم(( :إن بمأر الحبشمة ً
ـاال
فرجا
ومخرجا مما أنتم فيمه)) فخرجنـا إليهـا أرس ً
ً
فالحقوا ببالده حتى يجعل هللا لكم ً
( )258يراجع ما قيل عن العبرانية :اللغة األصلية لإلنجيل في فصل :عوامل التحريف ،باب :تحليل التحريف.
(

259

) تراجع البشارات الواردة في سفر أشعياء في كتاب «نبي أرض الجنوب» للعميد /جمال.

~~381

ـش منــه
أمنــا علــى ديننــا ،ولــم نخـ َ
حتــى اجتمعنــا بهــا ،فنزلنــا بخيــر دار إلــى خيــر جــارً ،
ظلما.
ً

أمنـا أجمعـوا علـى أن يبعثـوا إليـه فينـا ليخرجنـا
فلما رأت قـريش أن قـد أصـبنا ًا
دار و ً
من بالده وليردنـا علـيهم ،فبعثـوا عمـرو بـن العـاص ،وعبـد هللا بـن أبـي ربيعـة ،فجمعـوا
هيــأوا لــه هديــة علــى ذي حــدة ،وقــالوا
لــه هــدايا ولبطارقتــه ،فلــم يــدعوا مــنهم رجـ ًـال إال َّ

لهمــا :ادفعــا إلــى كــل بطريــق هديتــه قبــل أن تكلم ـوا فــيهم ،ثــم ادفع ـوا إليــه هــداياه ،وإن

استطعتم أن يردهم عليكما قبل أن يكلمهم فافعال.

يبق بطريق من بطارقته إال قدموا له هديتـه وكلمـوه وقـالوا لـه :إنـا
فقدما عليه ،فلم َ
قدمنا على هذا الملك في سفهاء من سفهائنا ،فارقوا أقوامهم في ديـنهم ولـم يـدخلوا فـي

ديــنكم ،فبعثنــا قــومهم فــيهم ليــردهم الملــك علــيهم ،فــإذا نحــن كلمنــاه فأشــيروا عليــه بــأن

يفعل ،فقا لوا :نفعل ،ثم قدما إلى النجاشي هداياه ،وكـان أحـب مـا يهـدى إليـه مـن مكـة
األدم.

فلما أدخلوا عليه هداياه قالوا له :أيها الملك إن فتية منا سفهاء فارقوا دين قـومهم،

ولم يدخلوا في دينك ،وجاءوا بدين مبتدع ال نعرفه ،وقد لجئوا إلى بالدك ،فبعثَنـا إليـك
عينا.
فيهم عشائرهم :آبا هم ،وأعمامهم ،وقومهم لتردهم عليهم ،فهم أعلى بهم ً
عينــا،
فقالــت بطارقتــه :صــدقوا أيهــا الملــك لــو رددتهــم علــيهم كــانوا هــم أعلــى بهــم ً

فإنهم لم يدخلوا في دينك فتمنعهم بذلك.

فغضــب ثــم قــال :ال لعمــر هللا ال أردهــم علــيهم حتــى أدعــوهم وأكلمهــم وأنظــر مــا

أمرهم ،قوم لجئوا إلى بالدي واختاروا جواري على جوار غيري ،فإن كانوا كما يقولون
رددتهـم علــيهم ،وإن كـانوا علــى غيــر ذلـك منعــتهم ولـم أُخــل بيــنهم وبيـنهم ،ولــم أنعمهــم

عينا.
ً

فأرسل إليهم النجاشي فجمعهم ولم يكن شيء أبغض إلى عمرو بن العاص وعبد

هللا بــن أبــي ربيعــة مــن أن يســمع كالمهــم ،فلمــا جــاءهم رســول النجاشــي اجتمــع القــوم

فقالوا :ماذا تقولون..؟ فقالوا :وماذا نقول..؟! نقول وهللا ما نعرف ،وما نحن عليه مـن
أمر ديننا ،وما جاء به نبينا كائن في ذلك ما كان.
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فلما دخلوا عليه كان الذي يكلمـه مـنهم جعفـر بـن أبـي طالـب ،فقـال لـه النجاشـي:
ما هذا الدين الذي أنتم عليه ،فارقتم دين قومكم ،ولـم تـدخلوا فـي يهوديـة وال نصـرانية،
فما هذا الدين..؟

قومــا علــى الشــرك :نعبــد األوثــان ،ونأكــل الميتــة،
فقــال جعفــر :أيهــا الملــك !..كنــا ً
ونسيء الجوار ،ونستحل المحارم بعضنا من بعض في سفك الـدماء وغيرهـا ،ال نحـل

شيئا وال نحرمه ،فبعث هللا إلينا نبيًّا مـن أنفسـنا ،نعـرف وفـاءه وصـدقه وأمانتـه ،فـدعانا
ً
إلى أن نعبد هللا وحده ال شريك له ،ونصل الـرحم ،ونحسـن الجـوار ،ونصـلي ونصـوم،
وال نعبـد غيـره ،فقـال :هـل معـك شـيء ممــا جـاء بـه -وقـد دعـا أسـاقفته فـأمرهم فنشــروا

المصاحف حوله..

ـدر مـن كهـيعص
علي ما جـاء بـه ،فقـ أر عليـه ص ًا
فاتل َّ
فقال جعفر :نعم ،قال :هلم ُ
فبكى وهللا النجاشي حتى أخضل لحيته ،وبكت أساقفته حتـى أخضـلوا مصـاحفهم ،ثـم

قــال :إن هــذا الكــالم ليخــرج مــن المشــكاة الــذي جــاء بهــا موســى ،انطلق ـوا ارشــدين ،ال

عينا.
وهللا ال أردهم عليكم وال أنعمكم ً

فخرجا من عنده ،وكان أتقى الرجلين فينا عبد هللا بـن أبـي ربيعـة ،فقـال لـه عمـرو

بــن العــاص :وهللا آلتينــه غـ ًـدا بمــا أستأصــل بــه خض ـراءهم ،ألخبرنــه أنهــم يزعمــون أن
إلهــه الــذي يعبــد -عيســى ابــن م ـريم -عبـ ٌـد ،فقــال لــه عبــد هللا بــن ربيعــة :ال تفعــل!..
فـإنهم وإن كــانوا خالفونــا فـإن لهــم رحمــا ولهـم ًّ
حقــا ،فقــال :وهللا ألفعلـن .فلمــا كــان الغــد
ً
عظيما ،فأرسـل إلـيهم فسـلهم
دخل عليه فقال :أيها الملك ،إنهم يقولون في عيسى قوًال
ً
عنــه ،فبعــث إلــيهم ،ولــم ينــزل بنــا مثلهــا ،فقــال بعضــنا لــبعض :مــاذا تقولــون لــه فــي
عيسى إن هو سألكم عنه..؟!

فقــالوا :نقــول وهللا الــذي قالــه فيــه ،والــذي أمرنــا نبينــا أن نقولــه فيــه ،فــدخلوا عليــه،

وعنده بطارقته ،فقـال :مـا تقولـون فـي عيسـى ابـن مـريم..؟ فقـال لـه جعفـر :نقـول :هـو
عبد هللا ورسوله وكلمته وروحه ألقاها إلى مريم العذراء البتولَّ ،
فدلى النجاشي يده إلى

عويدا بين أصبعيه.
األرض فأخذ ً
فقال :ما عدا عيسى ابن مريم مما قلت هذا العود ،فتناخرت بطارقتـه ،فقـال :وإن
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تنــاخرتم وهللا ،اذهبـوا فــأنتم شــيوم بأرضــي ،والشــيوم :اآلمنــون ،ومــن ســبَّكم ُغــرم ،ومــن
ســبَّكم غــرم ،ومــن ســبَّكم غــرم ،ثالثًــا ،مــا أحــب أن لــي دبيـ ًـرا ،وأنــي آذيــت رجـ ًـال مــنكم،
ـي ملكــي ،فمخــذ
والــدبير بلســانهم الــذهب ،ف ـ هللا مــا أخــذ هللا منــي الرشــوة حــين رد علـ َّ
ـي فـأطيع النـاس فيـه ،ردوا عليهمـا هـداياهما ،فـال حاجـة
الرشوة فيه ،وال أطاع الناس ف َّ
لنا بها ،واخرجا من بالدي ،فخرجا مقبوحين مردود عليهما ما جاءا به.

فأقمنــا مــع خيــر جــار فــي خيــر دار ،فلــم ينشــب أن خــرج عليــه رجــل مــن الحبشــة

ينازعه في ملكـه ،فـ هللا مـا علمنـا حزًنـا قـط كـان أشـد منـهَ ،ف َرًقـا أن يظهـر ذلـك الملـك
عليــه ،فيــأتي ملــك ال يعــرف مــن حقنــا مــا كــان يعــرف ،فجعلنــا نــدعو هللا ونستنص ـره

ـائرا ،فقــال أصــحاب رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم بعضــهم
للنجاشــي ،فخــرج إليــه سـ ً
لبعضَ :من رجل يخرج فيحضر الوقعة حتى ينظر على من تكـون..؟ فقـال الزبيـر -

وكــان مــن أحــدثهم سـ ًّـنا :-أنــا !..فنفخ ـوا لــه قربــة ،فجعلهــا فــي صــدره ،ثــم خــرج يســبح
عليهـا فـي النيـل حتـى خـرج مـن شـقه اآلخـر إلـى حيـث التقـى النـاس ،فحضـر الوقعــة،

فهــزم هللا ذلــك الملــك وقتلــه ،وظهــر النجاشــي عليــه ،فجاءنــا الزبيــر فجعــل يلــيح إلينــا

بردائــه ويقــول :أال أبشــروا فقــد أظهــر هللا النجاشــي ،ف ـ هللا مــا علمنــا فرحنــا بشــيء قــط

اجعـا إلـى مكـة ،وأقـام
فرحنا بظهور النجاشي ،ثم أقمنا عنده حتى خرج من خـرج منـا ر ً
من أقام.
وعــن عائشــة رضــي هللا عنهــا قالــت :لمــا مــات النجاشــي كنــا ُنتحـ َّـدث أنــه ال ي ـزال

نور.
ُيرى على قبره ٌ
«سمملمان الفارسممي ..مرحلممة الجهمماد والتمكممين» عــن ســلمان الفارســي قــال :كنــت
رج ـ ًـال فارس ــيًّا م ــن أه ــل أص ــبهان ،فم ــررت بكنيس ــة م ــن كن ــائس النص ــارى ،فس ــمعت
أص ـواتهم فيهــا وهــم يصــلون ،فلمــا أريــتهم أعجبتنــي صــالتهم ورغبــت فــي أمــرهم فقلــت
لهم :أين أصل هذا الدين؟ قالوا :بالشام.

ق ــال :وبعث ــت إل ــى النص ــارى وقل ــت له ــم :إذا ق ــدم عل ــيهم م ــن الش ــام تج ــار م ــن

النصارى فأخ بروني بهم ،ثم خرجـت معهـم حتـى الشـام ،فلمـا قـدمتها قلـت :مـن أفضـل
أهل هذا الدين؟ قالوا :األسقف في الكنيسة .قال :فجئته فقلت :إني قد رغبـت فـي هـذا
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الــدين وأحببــت أن أكــون معــك فــي كنيســتك أخــدمك فــي كنيســتك وأتعلــم منــك وأصــلي
معــك ،قــال :ادخــل ،فــدخلت معــه .قــال :فكــان رجــل ســوء ،يــأمرهم بالصــدقة ويــرغبهم
شيئا اكتنزه لنفسه ولم ِّ
يعط المساكين ،حتى جمع سبع قـالل مـن
فيها ،فإذا جمعوا فيها ً

ـديدا لمــا رأيتــه يصــنع ،ثــم مــات فاجتمعــت إليــه
بغضــا شـ ً
ذهــب وورق .قــال :وأبغضــته ً
النصارى ليدفنوه ،فقلت لهم :إن هذا كان رجـل سـوء ،يـأمركم بالصـدقة ويـر بكم فيهـا،
ـيئا،
فــإذا جمعــتم لــه منهــا أشــياء جئتمــوه بهــا اكتنزهــا لنفســه ولــم يعـ ِّـط المســاكين منهــا شـ ً

قــالوا :ومــا علمــك بــذلك؟ قلــت :أنــا أدلكــم علــى كن ـزه ،قــالوا :فــدلنا عليــه ،قــال :فــأريتهم

ذهبا وورًقا ،فلما رأوها قالوا :وهللا ال ندفنه
موضعه ،فاستخرجوا منه سبع قالل مملوءة ً
أبدا ،قال :فصلبوه ثم رجموه بالحجارة ،ثم جاءوا برجل آخر فجعلوه بمكانه.
ً
رجال يصـلي الخمـس أرى أنـه أفضـل منـه ،وال أزهـد
قال :يقول سلمان :قلما رأيت ً
ونهار منه.
ًا
ليال
في الدنيا وال أرغب في اآلخرة ،وال أدأب ً

زمانـا ،ثـم حضـرته الوفـاة ،فقلـت
قال :فأحببته حبًّا لم أحبـه مـن قبلـه ،فأقمـت معـه ً
حبـا لـم أحبـه أح ًـدا قبلـك ،وقـد حضـرك مـا تـرى
له :يا فـالن ،إنـي كنـت معـك وأحببتـك ًّ

أي ُبَنـي !..وهللا مـا أعلـم أح ًـدا
من أمر هللا ،فإلى مـن توصـي بـي؟ ومـا تـأمرني؟ قـالْ :
اليوم على ما كنت عليـه ،لقـد هلـك النـاس وبـدلوا وتركـوا أكثـر مـا كـانوا عليـه إال رجـل

فالحق به.
بالموصل ،وهو فالن ،فهو على ما كنت عليه
ْ
قــال :فلمــا مــات ِّ
فالنــا
وغيــب لحقــت بصــاحب الموصــل فقلــت لــه :يــا فــالن ،إن ً
أوصاني عند موته أن ألحق بك ،وأخبرني أنك على مثل أمره.

قال :فقال :أقم عندي ،فأقمـت عنـده فوجدتـه خيـر رجـل ،فلـم يلبـث أن مـات ،فلمـا

فالنا أوصاني إليك وقد أمرنـي بـاللحوق بـك ،وقـد
حضرته الوفاة قلت له :يا فالن ،إن ً
أي ُبَنــي!..
حضــرك مــن أمــر هللا مــا تــرى ،فــإلى مــن توصــي بــي؟ ومــا تــأمرني؟ قــالْ :

وهللا مـا أعلــم رجـ ًـال علــى مثـل مــا كنــا عليــه إال رج ًـال بنصــيبين .فجئتــه فأخبرتــه خبــري
وما أمرني به صاحبي ،قال :أقم عندي ،فوجدته على أمر صاحبيه ،فأقمـت مـع خيـر
فالنــا كــان
رجــل ،ف ـ هللا مــا لبــث أن نــزل بــه المــوت ،فلمــا حضــر قلــت :يــا فــالن إن ً
أوصى بي إلى فالن ،ثم أوصـى بـي فـالن إليـك ،فـإلى مـن توصـي بـي؟ ومـا تـأمرني؟
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أحدا بقي على أمرنـا آمـرك أن تأتيـه إال رج ًـال بعموريـة؛
أي ُبَني !..وهللا ما أعلم ً
قالْ :
فإنه على مثل ما نحن عليه ،فإن أحببت فائته فإنه على مثل أمرنا.

وغيب لحقت بصاحب عمورية ،فأخبرتـه خبـري فقـال :أقـم عنـدي،
قال :فلما مات ُ
فأقم ــت م ــع رج ــل عل ــى أم ــر أص ــحابه وه ــديهم ،واكتس ــبت حت ــى ص ــارت ل ــي بقيـ ـرات

وغنيمة.

قال :ثم نزل به أمر هللا عز وجل.

قال :فلما حضر قلت له :يا فالن ،إني كنت مع فالن وإنه أوصـى بـي إلـى فـالن

وأوصــى إلــى فــالن وأوصــى إلــى فــالن ،وأوصــاني فــالن إلــى فــالن إليــك ،فــإلى مــن

توصــي بــي؟ ومــا تــأمرني؟ قــال :يــا بنــي ،وهللا مــا أعلــم أحـ ًـدا علــى مــا كنــا عليــه مــن
النــاس آمــرك أن تأتيــه ،ولكــن قــد أظلــك زمــان نبــي هــو مبعــوث بــدين إب ـراهيم يخــرج
بــأرض العــرب ،مهــاجره إلــى أ ٍ
رض بــين ح ـرتين بينهمــا نخــل ،بــه عالمــات ال تخفــى:

يأكــل الهديــة وال يأكــل الصــدقة بــين كتفيــه خــاتم النبــوة ،فــإن اســتطعت أن تلحــق بتلــك

البالد فافعل.

قال :ثم مات وغيب ،فمكثت بعموريـة مـا شـاء هللا أن أمكـث ،ثـم مـر بـي نفـر مـن

كلــب تجــار ،فقلــت لهــم :تحملــوني إلــى أرض العــرب وأعطــيكم بق ارتــي هــذه وغنيمتــي

هــذه؟ فقــالوا :نعــم ،فأعطيتهموهــا فحملــوني حتــى إذا قــدموا بــي وادي القــرى ظلمــوني

فباعوني من رجل من يهود ،وكنت عنده ،ورأيت النخل ،ورجوت أن يكون البلـد الـذي
وصــف لــي صــاحبي ولــم َي ِّحــق فــي نفســي ،فبينــا أنــا عنــده قــدم عليــه ابــن عــم لــه مــن
المدينة من بني قريظة ،فابتاعني منه فحملني إلى المدينة ،ف هللا مـا هـو إال أن رأيتهـا
فعرفتهــا بصــفة صــاحبي ،فأقمــت بهــا ،وبعــث هللا رســوله صــلى هللا عليــه وســلم فأقــام

بمكة ،ال أسمع له بذكر مع ما أنـا فيـه مـن شـغل الـرق ،ثـم هـاجر إلـى المدينـة ،فـ هللا

إني لفي رأس عذق لسيدي أعمل فيه بعض العمل ،وسيدي جالس إذ أقبل ابن عم له

حتـى وقـف عليـه فقــال :فـالن قاتـل هللا بنـي قيلــة ،وهللا إنهـم اآلن مجتمعـون عنـد رجــل

قدم من مكة اليوم يزعم أنه نبي.

ـرواء -ب ــرد الحم ــى -حت ــى ظنن ــت سأس ــقط عل ــى
ق ــال :فلم ــا س ــمعتها أخ ــذتني ُ
الع ـ َ
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سيدي.
قال :ونزلت عن النخلة وجعلت أقول البن عمه :ماذا تقـول؟ مـاذا تقـول؟ فغضـب

سيدي فلكمني لكمة شديدة ،ثم قال :ما لك ولهذا؟ أقبل على عملك.

قــال :قل ــت :ال شــيء ،إنم ــا أردت أن أس ــتثبته عمــا ق ــال .وك ــان عنــدي ش ــيء ق ــد

جمعتــه ،فلمــا أمســيت أخذتــه ثــم ذهبــت بــه إلــى رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم وهــو

بقباء ،فدخلت عليه فقلت له :إنـه بلغنـي أنـك رجـل صـالح ومعـك أصـحاب لـك غربـاء
ذو حاجــة ،وهــذا شــيء كــان عنــدي للصــدقة ف ـرأيتكم أحــق بــه مــن غيــركم ،فقربتــه إليــه

فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألصحابه« :كلوا» .وأمسك يده فلم يأكل.

شيئا ،وتحـول رسـول
قال :فقلت في نفسي :هذه واحدة .ثم انصرفت عنه فجمعت ً
هللا صلى هللا عليه وسلم إلى المدينة ،ثم جئته فقلت :إني رأيتك ال تأكل الصدقة وهذه
هدية أكرمتك بها.

قال :فأكل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منها وأمر أصحابه فأكلوا معه.
قال :فقلت في نفسي :هذه اثنتان.

قال :ثم جئت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو ببقيع الغرقد وقد تبع جنازة من

أصحابه ،عليه شملتان له ،وهو جالس في أصـحابه ،فسـلمت عليـه ثـم اسـتدرت أنظـر
إلى ظهره :هل أرى الخاتم الذي وصف لي صـاحبي؟ فلمـا رآنـي رسـول هللا صـلى هللا

عليه وسلم استدبرته عرف أني أستثبت في شيء قد ُوصف لي.
قــال :فــألقى رداءه عــن ظه ـره ،فنظــرت إلــى الخــاتم وعرفتــه ،فانكببــت عليــه أَقِّبلــه
((تحمول ))...فتحولـت ،فقصصــت
وأبكـي ،فقـال لـي رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم:
َّ
عليه حديثي -كما حدثتك يا بن عباس -فأعجب رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم أن

يسمع ذلك أصحابه.

وشغل سلمان الرق حتى فاته مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بدر وأُحد.
ِ
((كات ْك يما سملمان ))...فكاتبـت
قال :ثم قال لي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
صاحبي على ثالثمائة نخلة أحييها له بالعفير ،وبأربعين أوقية ،فقال رسول هللا صـلى

هللا عليـه وسـلم ألصــحابه(( :أعينموا أخماكم)) فأعــانوني بالنخـل ،الرجــل بثالثـين وديــة،
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والرجل بعشرين ودية ،والرجـل بخمـس عشـرة وديـة ،والرجـل بعشـر ،يعـين الرجـل بقـدر
ما عنـده ،حتـى إذا اجتمعـت إلـي ثالثمائـة وديـة قـال رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم:

((إذا فرغت فائتني فأكون أنا أضعها بيدي)).

قــال :فعفــرت لهــا وأعــانني أصــحابي ،حتــى إذا فرغــت منهــا جئتــه فأخبرتــه ،فخــرج

رسـول هللا صـلى هللا عليـه وســلم معـي إليهـا ،فجعلنـا نقــرب إليـه الـودي ويضـعه رســول

هللا صــلى هللا عليــه وســلم بيــده ،فوالــذي نفــس ســلمان بيــده مــا مــات منهــا وديــة واحــدة،
فأديــت النخــل وبقــي علــى المــال ،فــأتي رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم بمثــل بيضــة
دجاجة من ذهب من بعض المعادن فقال(( :ما فعل الفارسي المكاتك؟)).
قال :فدعيت له فقال(( :خذ هذه ِّ
فأد بها ما عليك يا سلمان)).

قال :قلت :وأين تقع هذه يا رسول هللا مما علي؟ قال(( :خمذها ،فمإن هللا سميؤدي

بها عنك)).

قــال :فأخــذتها فوزنــت لهــم منهــا ،والــذي نفــس ســلمان بيــده أربعــين أوقيــة ،فــأوفيتهم

حقهم وعتقت ،فشهدت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسـلم الخنـدق ،ثـم لـم يفتنـي معـه

مشهد.

ولعلنا نالح في قصة إسالم سلمان عدة أمور:

األول :قلة عدد البقايا التي كانت على الحق.

الثاني :وجود الصالحين من الرهبان أصحاب الصوامع.

الثالث :وجود المفسدين من الرهبان الذين يأكلون أمـوال النـاس بالباطـل ويكنـزون

الذهب والفضة.

الرابمممع :عل ــم الرهب ــان التفص ــيلي ب ــأمر الرس ــول علي ــه الص ــالة والس ــالم :ال يأك ــل

الصدقة ،ويقبل الهدية ،وفي ظهره خـاتم النبـوة ،ووصـف دار هجـرة الرسـول صـلى هللا

عليه وسلم.

الخامس :الصلوات الخمس.

مقارنة منهجية بين األمة النصرانية واإلسالمية

وفــي إطــار المقارنــة المنهجيــة بــين األمــة النص ـرانية واإلســالمية يقــول اإلمــام ابــن
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تيمية:

(فإن ما ذم هللا به اليهود والنصارى في كتابه مثل:

تكذيب الحق المخالف للهوى ،واالستكبار عن قبوله ،وحسد أهله ،والبغي عليهم.
واتباع سبيل الغي ،والبخل والجبن وقسوة القلوب..

ووصف هللا سبحانه وتعالى بمثل عيوب المخلوقين ونقائصهم ،وجحد ما وصف

به نفسه من صفات الكمال المختصة به التي ال يماثله فيها مخلوق..

وبمثل الغلو في األنبياء والصالحين ،واإلشراك في العبادة لرب العالمين ،والقول

بالحلول واالتحاد الذي يجعل العبد المخلوق هو رب العباد..

والخروج في أعمال الدين عن شرائع األنبياء والمرسلين ،والعمل بمجرد هوى

القلب وذوقه ووجده في الدين من غير اتباع العلم الذي أنزله هللا في كتابه المبين،

واتخاذ أكابر العلماء والعباد أربابا ُيتََّبعون فيما يبتدعونه من الدين المخالف لألنبياء
عليهم السالم ،كما قال تعالى{ :اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون هللا والمسيح
ابن مريم وما أمروا إال ليعبدوا إلها واحدا ال إله إال هو سبحانه عما يشركون} [التوبة:

..]31

ومخالفة صريح المعقول وصحيح المنقول بما يظن أنه من التنزالت اإللهية

والفتوحات القدسية مع كونه من وساوس اللعين ،حتى يكون صاحبها ممن قال هللا

فيه{ :وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير} [الملك ،]10 :وقال

تعالى{ :ولقد ذرأنا لجهنم كثي ار من الجن واألنس لهم قلوب ال يفقهون بها ولهم أعين

ال يبصرون بها ولهم آذان ال يسمعون بها أولئك كاألنعام بل هم أضل أولئك هم
الغافلون} [ألعراف..]179 :

إلى غ ير ذلك من أنواع البدع والضالالت التي ذم هللا بها أهل الكتابين ،فإنها

مما حذر هللا منه هذه األمة األخيار ،وجعل ما حل بها عبرة ألولي األبصار ،وقد
أخبر النبي صلى هللا عليه وسلم أنه ال بد من وقوعها في بعض هذه األمة ،وإن كان

قد أخبر صلى هللا عليه وسلم أنه ال يزال في أمته أمة قائمة على الحق ال يضرهم

من خالفهم وال من خذلهم حتى تقوم الساعة ،وأن أمته ال تجتمع على ضاللة ،وال
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يغلبها من سواها من األمم ،بل ال تزال منصورة متبعة لنبيها المهدي المنصور ،لكن

ال بد أن يكون فيها من يتتبع سنن اليهود والنصارى والروم والمجوس).

أما في واقع األمة اإلسالمية فيقول رحمه هللا( :ومن نظر بعقله في هذا الوقت

إلى ما عند المسلمين من العلم النافع والعمل الصالح ،وما عند اليهود والنصارى-
علم أن بينهما من الفرق أعظم مما بين العرم و ِّ
العرق.
فإن الذي عند المسلمين ..من توحيد هللا ومعرفة أسمائه وصفاته ،ومالئكته

وأنبيائه ورسله ومعرفة اليوم اآلخر ،وصفة الجنة والنار ،والثواب والعقاب ،والوعد

والوعيد -أعظم وأجل بكثير مما عند اليهود والنصارى ،وهذا ِّبي ٌن لكل من يبحث عن
ذلك..

وما عند المسلمين من العبادات الظاهرة والباطنة مثل الصلوات الخمس ،وغيرها

من الصلوات ،واألذكار والدعوات -أعظم وأجل مما عند أهل الكتاب ،وما عندهم من
الشريعة في المعامالت ،والمناكحات واألحكام والحدود والعقوبات -أعظم وأجل مما

عند أهل الكتاب.

فالمسلمون فوقهم في كل علم نافع ،وعمل صالح ،وهذا يظهر لكل أحد بأدنى

نظر ،ال يحتاج إلى كثير سعي.

ضح؛ تُ ْعَلم بكل طريق تُ ْعَلم بها نبوة
فنبوة محمد ورسالته وهدي أمته أَْبَين وأ َْو َ
موسى وعيسى عليهما الصالة والسالم وزيادة ،فال يمكن القول بأنهما نبيان دونه
ألجل ذلك ،وإن شاء الرجل استدل على ذلك بنفس الدعوة وما جاء به ،وإن شاء

بالكتاب الذي ُبعث به ،وإن شاء بما عليه أمته ،وإن شاء بما ُبعث به من المعجزات،
فكل طريق من هذه الطرق إذا تبين بها نبوة موسى وعيسى كانت نبوة محمد صلى
هللا عليه وسلم بها أبين وأكمل.

وقد أخبر صلى هللا عليه وسلم أن رسالته عامة إلى أهل األرض من المشركين

مرسال إلى بعض الناس دون بعض ،وهذا أمر معلوم
وأهل الكتاب ،وأنه لم يكن
ً
بالضرورة والنقل المتواتر والدالئل القطعية .وأما اليهود والنصارى فأصل دينهم حق
كما قال تعالى{ :إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن باهلل
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واليوم اآلخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم وال خوف عليهم وال هم يحزنون}
[البقرة.]62 :

كال من الدينين َّ
مبدل منسوخ ،فإن اليهود بدلوا وحرفوا ثم نسخ بقية شريعتهم
لكن ً
بالمسيح ،ونفس الكتب التي بأيدي اليهود والنصارى مثل نبوة األنبياء -وهي أكثر

من عشرين نبوة وغيرها -تبين أنهم بدلوا وأن شريعتهم تنسخ وتبين صحة رسالة
محمد صلى هللا عليه وسلم فإن فيها من األعالم والدالئل على نبوة خاتم المرسلين ما
أيضا
أيضا من التناقض واختالف ما يبين ً
قد صنف فيه العلماء مصنفات ،وفيها ً
وقوع التبديل ،وفيها من األخبار من نحو بعدها ما بيَّن أنها منسوخة ،فعندهم ما يدل
على هذه المطالب وقد ناظرنا غير واحد من أهل الكتاب َّ
وبينا لهم ذلك ،وأسلم من

علمائهم وخيارهم طوائف ،وصاروا يناظرون أهل دينهم ويبينون ما عندهم من الدالئل

على نبوة محمد صلى هللا عليه وسلم ولكن هذه الفتيا ال تحتمل غير ذلك ،وهذا من
الحكمة في إبقاء أهل الكتاب بالجزية ،إذ عندهم من الشواهد والدالئل على نبوة محمد

صلى هللا عليه وسلم ،وعندهم من الشواهد على ما أخبر به من اإليمان باهلل واليوم
ان ِّم ْن ِّعْن ِّد
اآلخر ما يمثل ما أخبرت به األنبياء قبله ..قال تعالىُ{ :ق ْل أ َأ
َرَْيتُ ْم ِّإ ْن َك َ
ِّ ِّ ِّ
َّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
للا ال َي ْه ِّدي
استَ ْكَب ْرتُ ْم إ َّن َّ َ
للا َوَكَف ْرتُ ْم به َو َشه َد َشاهٌد م ْن َبني إ ْسر َ
مم َن َو ْ
ائيل َعَلى مْثله َف َ
َّ ِّ ِّ
ين} [األحقاف.]10 :
اْلَق ْوَم الظالم َ
وقوله{ :ويقول الذين كفروا لست مرسال قل كفى باهلل شهيدا بيني وبينكم ومن

عنده علم الكتاب} [الرعد.]43 :

قال تعالى{ :فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرءون الكتاب من

قبلك} [يونس.]94 :

والنبي صلى هللا عليه وسلم لم يشك ولم يسأل ،ولكن هذا حكم معلق بشرط،

يحتج أو يزداد
والمعلق بالشرط يعدم عند عدمه ،وفي ذلك سعة لمن شك أو أراد أن
َّ

يقينا).
ً

محمدا صلى هللا عليه وسلم بخصائص،
ويقول( :وقد خص هللا تبارك وتعالى
ً
ومنهاجا أفضل شرعة وأكمل
ميزه بها على جميع األنبياء والمرسلين ،وجعل له شرعة
َّ
ً
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منهاج ،كما جعل أمته خير أمة أُخرجت للناس ،فهم يوفون سبعين أمة ،هم خيرها
وأكرمها على هللا من جميع األجناس ،هداهم هللا بكتابه ورسوله لما اختلفوا فيه من

خيارا ،فهم وسط في توحيد هللا وأسمائه وصفاته،
الحق قبلهم ،وجعلهم وس ً
طا ً
عدال ً
َمرهم
وفي اإليمان برسله وكتبه وشرائع دينه ،من األمر والنهي والحالل والحرام ،فأ َ

بالمعروف ونهاهم عن المنكر ،وأحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث ،لم يحرم
شيئا من الخبائث كما
شيئا من الطيبات كما َّ
حرم على اليهود ،ولم ُي ِّحل لهم ً
عليهم ً
استحلتها النصارى ،ولم ِّ
يضيق عليهم باب الطهارة والنجاسة كما ضيَّق على اليهود.
ولم َيرَفع عنهم طهارة الحدث والخبث كما رفعته النصارى ،فال يوجبون الطهارة
كثير من
من الجنابة وال الوضوء للصالة وال اجتناب النجاسة في الصالة ،بل َي ُعُّد ٌ
عب ِّ
َّادهم مباشرَة النجاسات من أنواع القرب والطاعات! حتى يقال في فضائل الراهب:
ُ
له أربعين سنة ..ما مس الماء! ولهذا تركوا الختان مع أنه شرع إبراهيم الخليل عليه
السالم وأتباعه..

واليهود إذا حاضت عندهم المرأة ال يؤاكلونها وال يشاربونها ،وال يقعدون معها في

بيت واحد ،والنصارى ال يحرمون وطء الحائض ،وكان اليهود ال يرون إزالة النجاسة،
بل إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه بالمقراض ،والنصارى ليس عندهم شيء نجس

يحرم أكله أو تحرم الصالة معه!..
ُ
ط في الشريعة» ،فلم يجحدوا شرعه الناسخ ألجل شرعه
ولذلك ..فالمسلمون «وس ٌ

شيئا من شرعه المحكم ،وال ابتدعوا شرًعا لم
المنسوخ كما فعلت اليهود ،وال غيَّروا ً
يأذن به هللا كما فعلت النصارى..
وال َغَلوا «في األنبياء والصالحين» كغلو النصارى ،وال بخسوهم حقوقهم كفعل
اليهود..
متصفا بخصائص المخلوق ونقائضه ومعايبه من
وال جعلوا «الخالق سبحانه»
ً
الفقر والبخل والعجز كفعل اليهود ،وال المخلوق
متصفا بخصائص الخالق سبحانه
ً

التي ليس كمثله فيها شيء كفعل النصارى..

أحدا كفعل
ولم يستكبروا عن «عبادته» كفعل اليهود ،وال أشركوا بعبادته ً
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النصارى..
ط في
وأهل السنة والجماعة في اإلسالم ..كأهل اإلسالم في أهل المللَ ،ف ُهم وس ٌ
«باب صفات هللا عز وجل» بين أهل الجحد والتعطيل وبين أهل التشبيه والتمثيل،
ي ِّ
صُفون هللا بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسله ،من غير تعطيل وال تمثيل،
َ
يها له عن أن يكون له فيها أنداد وأمثال ،إثبات بال
إثباتًا لصفات الكمال ،وتنز ً
تمثيل ،وتنزيه بال تعطيل ،كما قال تعالى:
الم َمِّثَلة..
{ليس كمثله شيء} ..رد على ُ
الم َع ِّطَلة..
{وهو السميع البصير} ..رد على ُ

وقال تعالى{ :قل هو هللا أحد* هللا الصمد* لم يلد ولم يولد* ولم يكن له كفوا

أحد} [اإلخالص..]4-1 :

فالصمد :السيد المستوجب لصفات الكمال..

واألحد :الذي ليس له كفو وال مثال..

ط في «باب أفعال هللا عز وجل» ،بين المعتزلة المكذبين للقدر ،والجبرية
وهم وس ٌ

النافين لحكمة هللا ورحمته وعدله ،والمعارضين بالقدر أمر هللا ونهيه وثوابه وعقابه..

وفي «باب الوعد والوعيد» بين الوعيدية الذين يقولون بتخليد عصاة المسلمين

في النار ،وبين المرجئة الذين يجحدون بعض الوعيد وما فضل هللا به األبرار على

الفجار..

ط في «أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم» بين الغالي في
وهم وس ٌ
ٍ
ٍ
ِّ
بعضهم
بعضهم ..الذي يقول بإلهية أو نبوٍة أو عصمة ،والجافي فيهم ..الذي ُيكفر َ
أو يفسقه ..وهم خيار هذه األمة..
مدا صلى هللا عليه وسلم للناس رحمة ،و ْأن ِّعم به نعمة ..يا
وهللا سبحانه أرسل مح ً
لها من نعمة!..
قال تعالى{ :وما أرسلناك إال رحمة للعالمين} [األنبياء ]107 :وقال تعالى:

{الذين بدلوا نعمة هللا كفرا} [إبراهيم ..]28 :وهم الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى هللا

عليه وسلم..
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فإرساله أعظم نعمة أنعم هللا بها على عباده ،يجمع هللا ألمته بخاتم المرسلين
وإمام المتقين وسيد ولد آدم أجمعين ما َفَّرقه في غيرهم من الفضائل ،وزادهم من

فضله أنواع الفواضل ،بل آتاهم كفلين من رحمته ،كما قال تعالى{ :يا أيها الذين

آمنوا اتقوا هللا وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نو ار تمشون به ويغفر

لكم وهللا غفور رحيم* لئال يعلم أهل الكتاب أال يقدرون على شيء من فضل هللا وأن
الفضل بيد هللا يؤتيه من يشاء وهللا ذو الفضل العظيم} [الحديد.]29-28 :

وبعد المقارنة العامة بين األمتين ..يأتي النموذج اإلنساني لالنتقال من الباطل

دليال إنسانيًّا على التصحيح.
النصراني إلى الحق اإلسالمي ،ليكون هذا االنتقال ً
نموذج إنساني لعملية التصحيح

وكم ــا كان ــت البقي ــة الت ــي تمس ــكت ب ــدين المس ــيح المن ــزل م ــن عن ــد هللا ه ــي أكب ــر

مص ــادر المعرف ــة الص ــحيحة بأص ــل ه ــذا ،ال ــدين ال ــذي تق ــاس علي ــه مهم ــة تص ــحيح

التحريف..

وقـد كـان هنـاك مصـدر يوازيـه وال يقــل عنـه فـي أهميتـه ،وهـو التجـارب الشخصــية

لعلماء اليهـود والنصـارى الـذين هـداهم هللا لإلسـالم؛ ألن هـذه التجـارب تتضـمن كشـف

أصــول الــدين قبــل تحريفــه كمــا يعرفهــا ه ـؤالء العلمــاء ،وزاويــة االنحـراف الــذي أصــاب

هذه األصول ،حتى بلغت هذه المرحلة التحريفية التي تبدل فيها الدين الصحيح..

كم ــا تتض ــمن معرف ــة أه ــم عناص ــر النف ــور م ــن التحري ــف النصـ ـراني ،وأه ــم دواف ــع

االتجاه إلى اإلسالم..

وقد كانت خبرة هؤالء العلماء نابعة من مواجهتهم لألساليب المـاكرة فـي التحريـف

والجدل والتضليل ،وليست مجرد حصيلة معرفية بالنصوص.

مثال على هذا المعنى المقصود ،حيث جاء اليهـود
ولعل إسالم عبد هللا بن سالم ٌ
إلى النبي صلى هللا عليه وسلم فذكروا له أن رج ًـال مـنهم وامـرأة زنيـا ،فقـال لهـم رسـول

هللا صلى هللا عليه وسلم(( :ما تجدون في التوراة في شأن الزنما؟)) فقـالوا :نفضـحهم
ويجلدون ،فقال عبد هللا بن سالم :كذبتم إن فيها الرجم ..فأتوا بالتوراة فنشروها ،فجعل
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أحــدهم يــده علــى آيــة الــرجم ثــم جعــل يق ـ أر مــا قبلهــا ومــا بعــدها ،فقــال لــه عبــد هللا بــن
ســالم :ارفــع يــدك ..فرفعهــا فــإذا فيهــا آيــة الــرجم ،فقــالوا :صــدق يــا محمــد! فيهــا آيــة

الــرجم! فــأمر بهمــا رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم فرجمــا ،قــال عبــد هللا بــن عمــر:
فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة.

ومن هنا أصبحت تجارب هؤالء العلماء داخلة في إطار المنهج الفكري لتصحيح

التحريف.

وهـذا مــا فعلــه اإلمــام ابـن تيميــة فقــال( :ومــن أخبـ ِّـر النـاس بمقــاالتهم َمــن كــان مــن
علمــائهم وأســلم علــى بصــيرة بعــد الخب ـرة بكتــبهم ومقــاالتهم ،كالحســن بــن أيــوب الــذي
كتــب رســالة إلــى أخيــه علــي بــن أيــوب يــذكر فيهــا ســبب إســالمه ،ويــذكر األدلــة علــى

بطالن دين النصارى وصحة دين اإلسالم.

ومن هنا أصبحت هذه القصص وثائق منهجية ..يجب دراستها بصورة تحليلية..

وتجرب ــة إس ــالم الحس ــن ب ــن أي ــوب الت ــي أورده ــا اب ــن تيمي ــة ف ــي كت ــاب «الجـ ـواب

الصحيح لمن بدل دين المسيح» ورسالته إلـى أخـوه التـي شـرح لـه فيهـا تجربـة إسـالمه

من أهم وثائق المعرفة..

بداية التجرعة :يقول الحسن بـن أيـوب فـي رسـالة وجههـا إلـى أخيـه لمـا كتـب إليـه
يسأله عن سبب إسالمه( :أُعلِّ ُمك -أرشدك هللا -أن ابتداء أمري في الشك الذي دخلني
فيما كنت عليه ،واالستبشاع بالقول به من أكثر من عشرين سنة ،لما كنت أقف عليه
في المقالة من «فساد التوحيد هلل عز وجل بما أدخل فيه من القول بالثالثة األقانيم

وغيرها» مما تضـمنته شـريعة النصـارى ،ووضـع االحتجاجـات التـي ال تزكـو وال تثبـت

ـان لـي ُعـو ُاره ،ونفـرت نفسـي مـن
في تقرير ذلك ،وكنت إذا تبحرته وأَ َجْل ُت الفكـر فيـه َب َ
علي به وجدت «أصوله ثابتة وفروعه
قبوله ،وإذا فكرت في دين اإلسالم الذي َم َّن هللا َّ
مستقيمة وشرائعه جميلة» وأصل ذلك ما ال يختلف فيه أحد ممن عرف هللا عز وجـل

منكم ومن غيركم).

ثم يتناول اإليمان باهلل من خالل األسماء والصفات واألفعال:

(وهو اإليمان باهلل الحي القيوم السميع البصير الواحد الفرد الملك القـدوس الجـواد
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العدل ،إله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقـوب واألسـباط ،وإلـه موسـى وعيسـى وسـائر
النبي ــين والخل ــق أجمع ــين ،ال ــذي ال ابت ــداء ل ــه وال انته ــاء ،وال ض ــد وال ن ــد ،ول ــم يتخ ــذ

صــاحبة وال ولـ ًـدا ،الــذي خلــق األشــياء كلهــا ال مــن شــيء ،وال علــى مثــال ،بــل كيــف
شاء ،وبأن قال لها كوني فكانت على ما قدر وأراد ،وهو العليم القدير الرءوف الـرحيم
الـذي ال يشـبهه شــيء ،وهـو الغالــب فـال يغلـب ،والجـواد فـال يبخــل ،ال يفوتـه مطلــوب،

وال تخفـى عليـه خافيـة ،يعلـم خائنـة األعـين ومـا تخفـي الصـدور ،ومـا يلـج فــي األرض
وما يخرج منها ،وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ،وكل مذكور أو موهوم هو منـه،

وكل ذلك به ،وكل له قانتون).
ثم اإليمان بالرسول:

محمدا عبده ورسوله ،أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الـدين
(ثم نؤمن بأن
ً
كل ــه ول ــو كـ ـره المش ــركون ،ون ــؤمن بموس ــى وعيس ــى وس ــائر األنبي ــاء عل ــيهم الص ــالة
والســالم ،ال نفــرق ب ــين أحــد مــنهم ،ون ــؤمن بــالتوراة واإلنجيــل والزب ــور والق ـرآن وس ــائر
الكتب التي أنزلها هللا تعالى على أنبيائه.

وأن الســاعة آتيــة ال ريــب فيهــا ،وأن هللا يبعــث مــن فــي القبــور ،وإن األب ـرار لفــي

نعــيم ،وإن الفجــار لفــي جحــيم ،يص ـَلونها يــوم الــدين ،ذلــك بمــا كســبت أيــديهم ،وأن هللا
ليس بظالم للعبيد).

هذه هي القضية في عقل الرجل ..ولكن الواقع له ثقله...

ـف دين ــي ،وط ــول الم ــدة والعه ــد علي ــه ،واالجتم ــاع م ــع اآلب ــاء
(وك ــان يحملن ــي ِّإْل ـ ُ
واألمهــات ،واإلخــوة واألخ ـوات ،واألقــارب واإلخ ـوان ،والجي ـران وأهــل المــودات ..علــى

التسويف بالعزم ،والتلبث على إبرام األمر).
البحث عن الحق:

(ويعرض مع ذلك الفكر فـي إمعـان النظـر ،واالزديـاد فـي البصـيرة ،فلـم أدع كتابـا

مـ ــن كتـ ــب أنبيـ ــاء التـ ــوراة واإلنجيـ ــل والزبـ ــور وكتـ ــب األنبيـ ــاء والق ـ ـرآن إال نظـ ــرت فيـ ــه

شيئا من مقاالت النصرانية إال تأملته).
وتصفحته ،وال ً
القرار:
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وجه ــا..
(فلم ــا ل ــم أج ــد للح ــق م ـ ً
ـدفعا ،وال للش ــك في ــه موض ـ ًـعا ،وال لألن ــاة والتلب ــث ً
مهاجر إلى هللا عز وجل بنفسي ،هارًبا بديني ،عـن نعمـة وأهـل مسـتقر ومحـل
ًا
خرجت

وعــز ومتصــرف فــي عمــل ،فــأظهرت مــا أظهرتــه عــن نيــة صــحيحة ،وس ـريرة صــادقة،

ويقين ثابت ،فالحمد هلل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لـوال أن هـدانا هللا ،لقـد جـاءت
رســل ربنــا بــالحق ،وإيــاه تعــالى نســأل أال يزيــغ قلوبنــا بعــد إذ هــدانا ،وأن يهــب لنــا منــه

رحمة ..إنه هو الوهاب).
ث يبدأ التحليل الفكر

للنصراني ( :ولما نظرت في مقاالت النصارى وجدت ِّ
ص ًنفا منهم

ُيعرفون باألريوسية ،يجردون توحيد هللا ،ويعترفون بعبودية المسيح عليه السالم ،وال
شيئا مما يقوله النصارى ،من ربوبية وال بنوة خاصة وال غيرهما ،وهم
يقولون فيه ً

متمسكون بإنجيل المسيح ،مقرون بما جاء به تالميذه والحاملون عنه ،فكانت هذه
الطبقة قريبة من الحق مخالفة لبعضه ،في جحود نبوة محمد ودفع ما جاء به من
الكتاب والسنة).
والمالحظة األولى في التحليل:

عبد مخلوق..
هي بدايته بالطائفة التي تؤمن بأن عيسى ٌ
وهذه البداية تعني أن وجود هذه الطائفة يجعل اإلنسان الـذي يفكـر مـن النصـارى

يــدرك أن النص ـرانية ليســت هــي التثليــث وادع ـاء البنــوة هلل ،وأن هنــاك النصــارى الــذين

يؤمنون بعبودية عيسى عليـه السـالم ،وتطبيقـا لهـذه القاعـدة يجـب التركيـز علـى وجـود
عرف عنهم.
هؤالء الناس ،وإظهار هذا الوجود وإشاعته ،وذكر ما يجب أن ُي َ
ثــم يــذكر صــاحب الوثيقــة طائفــة أخــرى تمثــل مرحلــة خطيـرة فــي االنحـراف ،وهــي

تمامـا؛ إلبـراز درجـة التنـاقض واالخـتالف ،وهـم اليعقوبيـة الـذين يؤمنـون
عكس األولـى ً
أن للمسيح طبيعة واحدة..
(ث ــم وج ــدت م ــنهم ص ــنفا يعرف ــون باليعقوبي ــة «األرث ــوذكس» يقول ــون :إن المس ــيح

طبيعــة واحــدة مــن طبيعتــين ،إحــداهما :طبيعــة الناســوت ،واألخــرى :طبيعــة الالهــوت،
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ـوهر
ـانا واح ًـدا وج ًا
وأن هاتين الطبيعتين تركبتا كما تركبت النفس مع البـدن فصـارتا إنس ً
وشخصـا واح ًـدا ،وأن هـذه الطبيعـة الواحــدة والشـخص الواحـد هـو المسـيح ،وهــو
واح ًـدا
ً
إله كله وإنسان كله ،وهو شخص واحد وطبيعة واحدة من طبيعتين).
األمر الذي انتهى إلى الصورة النهائية لالنحرا ..

وصـلب
(وقالوا :إن مـريم ولـدت هللا -تعـالى هللا عمـا يقولـون -وأن هللا مـات وتـألم ُ

ودفــن وقــام مــن بــين األم ـوات وصــعد إلــى الســماء ،فجــاءوا مــن القــول بمــا لــو
متجسـ ًـدا ُ
ُعــرض علــى الســماء النفطــرت ،أو علــى األرض النشــقت ،أو علــى الجبــال النهــدت،

فلــم يكــن لمحاجــة هـؤالء وجــه ،إذ كــان كفــرهم بمــا صــرحوا بــه أوضــح مــن أن يقــع فيــه

الشك ،وكان غيرهم من النصارى كالملكانية والنسطورية يشهدون بذلك عليهم).

(ث ــم نظ ــرت ف ــي ق ــول الملكاني ــة «الكاثولي ــك» وه ــم ال ــروم وه ــم أكث ــر النص ــارى،

ـامال
فوجـدتهم قـالوا :إن االبـن األزلـي الـذي هـو هللا الكلمـة ..تجسـد مـن مـريم تجس ًـدا كـ ً
نفسا كاملة بالعقل والمعرفة والعلم كسائر
كسائر أجساد الناس ،وركب في ذلك الجسد ً

إلهــا
أنفــس النــاس ،وأنــه صــار إنسـ ً
ـانا بــالنفس والجســد اللــذين همــا مــن جــوهر النــاس ،و ً
بجـوهر الالهـوت كمثــل أبيـه لــم يـزل ،وهـو إنســان بجـوهر الناســوت مثـل إبـراهيم وداود
وهــو شــخص واحــد لــم يــزد عــدده ،وثبــت لــه جــوهر الالهــوت ،كمــا لــم يــزل يصــح لــه
جوهر الناسوت الذي لبسه من مريم ،وهو شخص واحد لم يزد عدده.

وطبيعتان ..ولكل واحدة من الطبيعتين مشيئة كاملة ،فلـه ب ـ«الهوتـه» مشـيئة مثـل

األب والروح ،وله بـ«ناسوته» مشيئة مثل مشيئة إبراهيم وداود..

وقـالوا :إن مـريم ولـدت إلهـا ،وأن المسـيح -وهـو اسـم يجمـع الالهـوت والناسـوت-

مات..

وقـالوا :إن هللا لـم يمـت ،والـذي ولـدت مـريم قــد مـات بجـوهر ناسـوته ،فهـو إلـه تــام

بجــوهر الهوتــه ،وإنســان تــام بجــوهر ناســوته ،ولــه مشــيئة الالهــوت ومشــيئة الناســوت،
وهو شخص واحد ال نقول شخصان ،لئال يلزمنا القول بأربعة أقانيم)!..
إظهار التناقضات:

وبعد عرض العقيدة النصرانية لمختلف الطوائف بصورة تحليلية ،يتجه الحسن بن
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أيوب إلى كشف التناقضات بين عقائد هذه الطوائف؛ ألن الخطوة التلقائيـة لمـن يفكـر

من النصارى في باطلهم هو االتجاه إلى أحد المذاهب النصرانية األخرى ،كحل وسط

ألزمته..

قال( :فهـؤالء أتـوا مـن ذلـك بمثـل مـا أتـت بـه اليعقوبيـة فـي والدة مـريم هللا -تعـالى

هللا عمـا يقـول الظـالمون -وقــالوا :إن المسـيح وهـو اسـم ال تشــك جماعـة النصـارى أنــه

واقــع علــى الالهــوت والناســوت مــات ،وأن هللا لــم يمــت ،فكيــف يكــون ميتًــا لــم يمــت؟!
وقائم ــا قاع ـ ًـدا ف ــي ح ــال واح ــدة؟! وه ــل ب ــين المق ــالتين ف ــر ٌق إال م ــا اختلفـ ـوا في ــه م ــن
ً

الطبائع)..؟!

(ثــم نظــرت فــي قــول النســطورية فوجــدتهم قــالوا :إن المســيح شخصــان وطبيعتــان

لهما مشيئة واحدة ،وأن طبيعة الالهوت التي للمسيح غير طبيعة ناسـوته ،وأن طبيعـة
الالهوت لما توحدت بالناسوت بشخصها الكلمـة التـي صـارت الطبيعتـان بجهـة واحـدة

وإرادة واحــدة ،والالهــوت ال يقبــل زيــادة وال نقصــان وال يمتــزج بشــيء ،والناســوت يقبــل
ـانا ،فهـو إلـه بجـوهر الالهـوت الـذي ال
إلهـا وإنس ً
الزيادة والنقصان ،فكان المسيح بتلـك ً
يزيد وال ينقص ،وهو إنسان بجوهر الناسوت القابل للزيادة والنقصان.

وقالوا :إن مـريم ولـدت المسـيح بناسـوته ،وإن الالهـوت لـم يفارقـه قـط منـذ توحـدت

بناسوته)..

وقال( :فوجدنا اليعقوبية قد صرحوا بأن مريم ولدت هللا -تعالى عما يصفه

وصلب ومات وقام بعد ثالثة أيام من بين
المبطلون -ويقوله العادلون ،وأنه تألم ُ
الموتى ،وهذا الكفر الذي تشهد به عليهم سائر ملل النصارى وغيرهم ،ووجدنا
الملكانية قد حادوا عن هذا التصريح إلى ما هو دونه في الظاهر ،فقالوا :إن المسيح

شخص واحد وطبيعتان ،فلكل واحدة من الطبيعتين مشيئة ،فله بالهوته مشيئة مثل

األب والروح ،وله بناسوته مشيئة كمشيئة إبراهيم وداود.

وأوهموا الواقف على قولهم أنهم بما اخترعوه من هذا االختيار قد فرقوا بين

الالهوت والناسوت ،ثم عادوا إلى قول اليعقوبية فقالوا :إن مريم ولدت إلها ،وأن
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المسيح وهو اسم يجمع الالهوت والناسوت عند جماعتهم ،ال يشكون في ذلك -مات
بالجسد ،وأن هللا لم يمت ،والذي قد ولدته مريم قد مات بجوهر ناسوته.

فكيف يكون ميت لم يمت ،وهل بين المقالتين إال ما اختلفوا فيه من الطبائع

فرق..؟!

وإذا كانوا قد اعترفوا بأن مريم ولدت هللا ،وأن الذي ولدته مريم وهو المسيح االسم

الجامع للجوهرين ..لالهـوت والناسـوت -قـد مـات ،فهـل وقعـت الـوالدة والمـوت وسـائر
األفعال التي تحكي النصارى أنها ُف ِّعَلت بالمسيح إال عليهما..؟!
فكي ــف يص ــح ل ــذي عق ــل عب ــادة مول ــود م ــن امـ ـرأة بشـ ـرية ق ــد م ــات ونالت ــه العل ــل

واآلفات).

تعقيك البن تيمية:

ـخص
ومما يوضح تناقضهم أنهـم يقولـون :إن المسـيح وهـو الالهـوت والناسـوت ش ٌ
واحد وأقنوم واحد ..مع قولهم :أنهما جوهران بطبيعتين ومشيئتين..

ومــا واحـ ًـدا ويقولــون :هــو شــخص واحــد ،ثــم يقولــون :إن رب
فيثبتــون للجــوهرين أقن ً
العالمين إله واحد وأقنوم واحد وجوهر واحد ،وهو ثالثة أقانيم ،فيثبتون للجوهر الواحـد

أقنومـا واح ًـدا ،مـع أن مشـيئة األقـانيم الثالثـة عنــدهم
ثالثـة أقـانيم وللجـوهرين المتحـدين
ً
واحــدة ،والناســوت والالهــوت يثبتــون لهمــا مشــيئتين وطبيعتــين ،ومــع هــذا همــا عنــدهم
شخص واحد ،أقنوم واحد ،وهذا يقتضي غايـة التنـاقض ،سـواء فسـروا األقنـوم بالصـفة

أو الشخص أو الذات مع الصفة أو أي شيء قالوه..

ضـ َّـال ًال
وهــو يبــين أن الــذين تكلم ـوا بهــذا الكــالم مــا تصــوروا مــا قــالوه ،بــل كــانوا ُ
ُج َّه ًاال ،بخالف ما يقوله األنبياء ..فإنه حق؛ فلهـذا ال يوجـد عـن المسـيح وال غيـره مـن
األنبيــاء مــا يوافــق قــولهم فــي التثليــث واألقــانيم واالتحــاد ونحــو ذلــك ممــا ابتــدعوه بغيــر

سمع وعقل ،بل ألقوا أقو ًاال مخالفة للشرع والعقل).
ثـم قــال الحســن بـن أيــوب( :ثــم وجـدنا النصــارى المعــروفين بالنسـطورية قــد خــالفوا

ا ليعقوبيــة والملكانيــة فــي قــولهم بشخصــين لهمــا مشــيئة واحــدة ،وأن الطبيعتــين اتحــدتا
فصارتا بجهة واحدة ،ثم عادوا إلى شبيه قولهم في أن مريم ولدت المسيح ،فإذا كانـت
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ولــدت المســيح فقــد لــزمهم ووجــب عليــه اإلق ـرار بأنهــا ولــدت هــذا الالهــوت والناســوت
المتحـدين ،وقــد رجــع المعنــى إلــى قــول اليعقوبيـة إال أنهــم اختــاروا لــذلك ألفاظــا َزَّوُقوهــا

وقدروا بها التمويه على السامع ،ولـم يصـرحوا بـالقول كتصـريح اليعقوبيـة؛ ألن المتحـد

ـيئا واح ًـدا ،ثـم أكـدوا
وهـو ش ً
مازجـه ُ
بالشيء هو الممـازج لـه والمجتمـع معـه حتـى صـار ُ
القـول بــإقرارهم أن الناسـوت منــذ اتحــد بـالالهوت لــم يفارقـه ،فمــا لــم يفـارق الشــيء هــل
هـ ــو إال يجـ ــري مج ـ ـراه فـ ــي سـ ــائر متفرقاتـ ــه مـ ــن ضـ ــر ونفـ ــع ،وخيـ ــر وشـ ــر ،وحاجـ ــة

وغنى)..؟!

قال( :وأما قولهم :إن مريم ولدت المسيح بناسوته..

فهذه أغلوطة ،وإال فكيف يولد ولد متحد بشيء آخر مجامع له دون ذلك الشيء،

وكيف يكون ذاك وهم يقولـون إنـه لـم يفارقـه قـط؟! وهـل يصـح هـذا عنـد أهـل النظـر؟!

أ ََوَلـ ْـيس الحكــم عنــد كــل نــاظر ومــن كــل ذي عقــل يوجــب أن تكــون الـوالدة واقعــة علــى
معـا؛ بمعنـى االتحـاد وبمعنـى االسـم الجـامع لالهـوت والناسـوت -
الالهوت والناسوت ً

جميعا ،وأن يكون البطن قد حواهما..؟!).
وهو المسيح -وكذلك الحمل بهما
ً
قــال( :فــإن َل ُّج ـوا فــي الباطــل ودافع ـوا عــن قبــيح هــذه المقالــة ومــالوا إلــى تحســينها

بالتمويهــات المشــككة لمــن قصــرت معرفتــه -فــنحن نقــيم علــيهم شــاهدا مــن أنفســهم ال
يمكـ ــنهم دفعـ ــه ،وذلـ ــك أن ش ـ ـريعة إيمـ ــانهم التـ ــي ألفهـ ــا لهـ ــم ر سـ ــا هم مـ ــن البطاركـ ــة

والمطارنـ ــة واألسـ ــاقفة واألحبـ ــار فـ ــي ديـ ــنهم وذوي العلـ ــم مـ ــنهم بحض ـ ـرة الملـ ــك عنـ ــد

اجتمــاعهم مــن آفــاق األرض بمدينــة قســطنطينية ،وكــانوا ثالثمائــة وثمانيــة عشــر رجـ ًـال
يصفون أنهم نطقوا بها بروح القدس ،وهي التي لم تختلف جماعتهم عند اختالفهم في
المقاالت فيها ،وال يتم لهم قربان إال بها على هذا النسق الذي نبينه:

نؤمن باهلل اآلب مالك كل شيء ،صانع ما يرى وما ال يرى ،وبالرب الواحد يسوع

المسيح ابن هللا الواحد ،بكر الخالئق كلهـا ولـيس بمصـنوع ،إلـه حـق مـن إلـه حـق مـن
جوهر أبيه ،الـذي بيـده أتقنـت العـوالم وخلـق كـل شـيء ،الـذي مـن أجلنـا معشـر البشـر

ـانا وحبـل بــه
ومـن أجـل خالصـنا نــزل مـن السـماء وتجســد مـن روح القـدس وصــار إنس ً
وصلب أيام قيطـوس بـن بيالطـوس ،ودفـن وقـام فـي اليـوم
وولد من مريم البتول ،وتألم ُ
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الثالــث كم ــا ه ــو مكت ــوب ،وص ــعد إل ــى الســماء وجل ــس ع ــن يم ــين أبي ــه ،وه ــو مس ــتعد

للمجـيء تــارة أخــرى للقضــاء بــين األمـوات واألحيــاء ،ونــؤمن بــروح القــدس الواحــد روح

الحق الذي يخرج من أبيه روح ومجيئـه ،وبمعموديـة واحـدة لغفـران الخطايـا ،وبجماعـة
واحدة قديسية سليخية جاثليقية ،وبقيامة أبداننا ،وبالحياة الدائمة إلى أبد اآلبدين) ..
مناقشة العقيدة الفاسدة وهبطالها:

قــال( :فهــذه الش ـريعة يجتمــع علــى اإليمــان بهــا وبــذل المهــج فيهــا وإخ ـراج األنفــس

دونها جماهيرهم من الملكانية واليعقوبية والنسطورية..

جميعـا بـأن الــرب المسـيح الــذي هـذه صـفته علــى مـا اقتصصــناه
وقـد اعترفـوا فيهــا
ً
منها ..اإلله الحق من اإللـه الحـق ..نـزل مـن السـماء وتجسـد مـن روح القـدس وصـار

وولد من مريم البتول وتألم وصلب)!..
ً
إنساناُ ..
وحبل به ُ
(فهــل فــي هــذا اإلق ـرار شــبهة أو عَلَقــة يتعلــق بهــا ِّ
ـت المــدافع عــن الحجــة؟!
العنـ ُ
َ
َ
فتدبروا هذا القـول يـا معشـر النصـارى ،فإنـه ال يمكـن أحـد مـنكم أن يخـرج عنـه وال أن

يدفع ما صرح به..

فــإنكم إن قلــتم :إن المقتــول المصــلوب هــو هللا ..فم ـريم علــى قــولكم ولــدت هللا -

سبحانه وتعالى عما يقولون..

إنسانا..
وإن قلتم :إنه إنسان ..فمريم ولدت
ً

وفــي ذلــك أجمــع ..بطــالن ش ـريعة إيمــانكم ..فاختــاروا أي القــولين شــئتم؛ فــإن فيــه

نقض الدين)!..

قال( :وقد يجب على ذوي العقول أن تزجـرهم عقـولهم عـن عبـادة إلـه ولدتـه مـريم

وهي امرأة آدمية ،ثم مكث على األرض ثالثـين سـنة تجـري عليـه أحكـام اآلدميـين مـن

غذاء وتربية وصحة وسقم وخوف وأمن وتعلم وتعليم ،ال يتهيـأ لكـم أن ت َّـدعوا أنـه كـان

منـه فــي تلـك المــدة مــن أسـباب الالهوتيــة شــيء ،وال لـه مــن أحـوال اآلدميـين كلهــا مــن
حــاجتهم وضــروراتهم وهمــومهم ومحــنهم وتصــرفاتهم مخــرج ،ثــم أحــدث بعــد هــذه المــدة

الطويلة ما أحدثه من إظهار أمر هللا تعالى والنبوات واآليـات البـاهرة المعجـزة بقـوة هللا
تعالى ،وقد كان من غيره من األنبياء مثلها وما هو أعلى منها ،فكانـت مدتـه فـي ذلـك
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أقل من ثالث سنين ،ثم انقضـى أمـره بمـا يصـفون أنـه انقضـى بـه وينسـبونه إليـه؛ مـن

إلهــا نــال
حــبس وضــرب وقــذف وصــلب وقتــل ،فهــل تقبــل العقــول مــا يقولــون مــن أن ً
عباده منه مثل ما تذكرون أنه نيل منه..؟!
ُ

فــإن تــأولتم أن ذلــك حــل بالجســم -ولــيس بالقيــاس يحتمــل ذلــك لمــا شــرحناه مــن

معنــى اتحــاد الالهــوت بــه -أفلــيس قــد وقــع بجســم توحــدت الالهوتيــة بــه وحلــت الــروح
فيه ،وقـد أنجبـه هللا علـى مـا تزعمـون وتصـفون لخـالص الخلـق! وفـوض إليـه القضـاء

بين العباد في اليوم الذي يجتمع فيه األولون واآلخرون للحساب؟!

وقد وجدناكم تؤثرون
أخبار في قوم عرضوا التوابيت فيها شـهداء لكـم بـأن األيـدي
ًا
أحدا من الجـزع والهلـع والغـم والقلـق والتضـرع إلـى
التي بسطت إليها جفت ،أ ََوهل نال ً

هللا في إزالة ما حل به مثل ما يحكى في اإلنجيل أنه ناله؟! ووجـدنا الكتـب تنبـئ بأنـه

نيل من جورجيس أحد من كـان علـى ديـن المسـيح مـن العـذاب الشـديد بالقتـل والحـرق

والنشر بالمناشير ما لم يسمع بمثله في أحد مـن الخلـق ،ونـال خلقـا كثيـ ار مـن تالمذتـه

أيضا عذاب شديد..
ً
وقيل :لما كان الملوك المحاربون لهم يسومونهم إياه مـن الرجـوع عـن أديـانهم إلـى
الكفـر الـذي كـان أولئـك الملـوك عليـه ،فصـبروا علـى ذلـك واحتسـبوا أنفسـهم فلـم يهربـوا

مـن المــوت ،وقــد كـان يمكــنهم الهــرب مـن بلــد إلــى بلـد ،واالســتتار وإخفــاء أشخاصــهم،

هلعـا ،وهـم بعـض اآلدميـين التـابعين
وما أظهـروا فـي حـال مـن تلـك األحـوال جزًعـا وال ً
له؛ ألنه خفف عنهم ما كانوا ينالون به بتأييد هللا عز وجل إياهم)!..

قال( :ثم نقول قوال آخـر ،قـد نسـتدل علـى صـحة هـذه الشـريعة مـن سـقمها بأربعـة

أوجــه ال يقــع فــي شــيء منهــا شــك وال طعــن ،وال زيــادة وال نقصــان ،وهــي أصــل أمــر

المسيح عندكم..

فأولها :البشرى التي أتى بها جبريل عليه السالم..

والثانية :قول يحيى بن زكريا الذي شهد له المسيح بأنه لم تقم النساء عن مثله..
والثالثة :النداء المسموع من السماء..

والرابعة :قول المسيح عن نفسه حين سأله يحيى عن شأنه..
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والذي قال جبريل على ما ثبت في إنجيلكم لمريم حين بشرها :السالم عليـك أيتهـا
نعما ..ربنا معك أيتها المباركة في النساء ..فلما رأته مريم ذعـرت منـه فقـال:
الممتلئة ً
ابنــا وتســميه
ال ترهبــي يــا م ـريم؛ فقــد فــزت بنعمــة مــن ربــك ..فهــا أنــت تحبلــين وتلــدين ً
ـر ويســمى ابــن هللا العلــي ..ويعطيــه هللا الــرب كرســي أبيــه داود..
يســوع ..ويكــون كبيـ ًا

ملكا على آل يعقوب إلى األبد ..فقالت مريم :أنى يكون لي ذلك ولم يمسسـني
ويكون ً
المل ــك :إن روح الق ــدس يأتي ــك -أو ق ــال :يح ــل في ــك -وق ــوة العل ــي
رج ــل ..ق ــال له ــا َ

قديسا ..ويسمى ابن هللا العلي)..
تُحبلك ..من أجل ذلك يكون الذي يولد منك ً
الملك قـال لهـا إن الـذي تلـدين هـو خالقـك وهـو الـرب كمـا سـميتموه،
قال( :فلم َنر َ
بــل أزال الشــك فــي ذلــك بــأن قــال :إن هللا الــرب يعطيــه كرســي أبيــه داود ..ويصــطفيه

سمى ابن هللا..
ويكرمه ..وأن داود النبي أبوه ..وأنه ُي َّ
ملكــا علــى األرض ..وإنمــا جعــل لــه الملــك علــى بنــي
أيضــا :أنــه يكــون ً
ومــا قــال ً

كثير ال يحصون ..فمن ذلك إقراركم
إسرائيل فقط ..وقد علمتم أن من يسمى بابن هللا ٌ
جميعــا أبنــاء هللا بالمحبــة ..وقــول المســيح :أبــي وأبــيكم وإلهــي وإلهكــم فــي غيــر
بــأنكم
ً
موضع من اإلنجيل..
خصوصا ..فالسبيل في المسيح إذا لم تلحقوه في
ثم تسمية هللا يعقوب وغيره بنيه
ً
هذا االسم بالجمهور ..أن يجري في هذه التسمية مجـرى الجماعـة الـذين اختصـوا بهـا

من األنبياء واألبرار ،ونسبة الملك إيـاه إلـى أبيـه داود تحقـق أن أبـاه داود وأن التسـمية
األولى على جهة االصـطفاء والمحبـة ،وأن حلـول الـروح عليـه علـى الجهـة التـي قالهـا

متَّى التلميذ للشعب عن المسـيح فـي اإلنجيـل :لسـتم أنـتم متكلمـين ،بـل روح هللا تـأتيكم

تتكلم فيكم..

فــأخبر أن الــروح تحــل فــي القــوم أجمعــين وتــتكلم فــيهم ،وقــال الملــك فــي بشــارته

ملكا على آل يعقوب..
لمريم بالمسيح عليه السالم :إنه يكون ً
فخص آل يعقوب بتملكه علـيهم دون غيـرهم مـن النـاس ،ولـم يقـل :إنـه يكـون إلهـا
للخالئق ،ومعنى قول جبريل عليه السالم لمريم :ربنا ِّ
معك ..مثـل معنـى قـول هللا عـز
وجل لموسى وغيره من األنبياء :إني معكم؛ فقد قال ليوشـع بـن نـون :إنـي أكـون معـك
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كما كنت مع موسى عبدي.

فقـول النصـارى كلهـم فـي مجـاري لغـتهم ومعـاني ألفـاظهم :أن هللا عـز وجـل وروح

القدس مع كل خطيب وراهب وفاضل في دينه على هذه السبيل).

قــال( :وأمــا النــداء الــذي ســمعه يحيــى بــن زكريــا مــن الســماء فــي المســيح وشــهادة

يحيــى لــه فــإن متــى قــال فــي إنجيلــه :إن المســيح عليــه الســالم لمــا خــرج مــن األردن
تفتحت له السماء فنظر يحيى إلى روح القـدس قـد نزلـت علـى المسـيح كهيئـة حمامـة،

نداء من السماء :إن هذا ابني الحبيب الذي اصطفيته..
وسمع ً
فق ــد علمن ــا وعلم ــتم أن المص ــطفى مفع ــول ،والمفع ــول مخل ــوق ،ول ــيس يس ــتنكف

المسيح عليه السالم من االعتـراف بـذلك فـي كـل كالمـه ،ومـا زال يقـول :إلهـي وإلهكـم

وأبي وأبيكم ،وكل ما يصحح به أنه عبد مرسل مربوب مبعوث مأمور يـؤدي مـا سـمع

ويفعل ما حد له).

ثم قال( :وقد وجدنا المسيح عليه السـالم احتـاج إلـى تكميـل أمـره بمعموديـة يحيـى

له ،فصار إليه لذلك ،وسأله إياه ،فليس مرتبة المقصود بدون مرتبة القاصد الراغب.

وقال لوقا التلميذ في إنجيله :إن يحيى المعمداني أرسل إلى المسيح بعد أن عمده

وسأله :أنت ذلك الذي تجيء أو نتوقع غيرك؟ فكان جواب المسيح لرسله :أن ارجعـوا

ـان يبصــرونٍ ُ ،
فــأخبروه بمــا تــرون؛ مــن ُعميـ ٍ
وصــم يســمعون ،فطــوبى
وزمــن ينهضــونُ ،
لمن لم يغتر بي أو َي ِّزل في أمري)..

قــال( :فوجــدنا يحيــى مــع محلــه وجــالل قــدره عنــد هللا عــز وجــل ،ثــم مــا شــهد بــه

للمسيح له من أنه ما قامت النساء عـن مثلـه ،قـد شـك فيـه فاحتـاج إلـى أن يسـأله عـن

شأنه ،ثم لم يكن من جواب المسيح له بشيء مما تصفون من الربوبيـة ،وال قـال :إنـي

خالقك وخالق كل شيء كمـا فـي شـريعة إيمـانكم ،بـل حـذر الغلـط فـي أمـره واالغتـرار،

وال كان من قوله أكثر مما ذكر أنه أظهر بنبوته من هذه اآليات التي سبق إلى مثلهـا

أكثر األنبياء).

قال( :وال رأينا يحيى زاد في وضعه إياه لما قرظه وأعال ذكره مع تشككه فـي أمـره

وحاجته إلى مساءلته عن حاله على أن قال :هو أقوى منـي وأنـي ال أسـتحق أن أحـل
~~405

معقد خفه ،ولم يقل :إنه خالقي ،وقد يقول الرجل الخير فيمن هو دونه مثل الذي قال
وخشوعا ،كما قال المسيح فـي يحيـى :إنـه مـا قامـت النسـاء عـن
اضعا هلل
ً
يحيى فيه تو ً
مثله).
قال( :فتركتم ما أتت به الرسل والنبوات في المسيح ،وهو أصلكم الذي وقـع عليـه

ومَث ُـل الـذين عقـدوا هـذه الشـريعة لكـم َمَث ُـل مـن
بنا كم ،وجعلتم ألنفسكم شـريعة غيرهـاَ ،
آمن بنبوة رجل ينتفي من النبوة؛ ألن المسيح عليه السالم يقـول :إنـه مربـوب مبعـوث،

ملكـ ــا علـ ــى آل
ويقـ ــول جبريـ ــل :إنـ ــه مكـ ــرم مصـ ــطفى ،وأن أبـ ــاه داود ،وأن هللا جعلـ ــه ً
يعقوب ،وينادي ٍ
مناد من السماء بمثل ذلك ،ويشهد يحيى بن زكريا على مثله..

وتقولــون :بــل هــو خــالق أزلــي إال أنــه يســتر نفســه ،ويقــول المســيح -وغي ـره ممــن

سمينا -أنه ُمعطى ،وأن هللا معطيه ،وتقولون :بل رازق النعم وواهبها ..
ويقول :إن هللا أرسله وتقولون :بل هو الذي نزل لخالصنا ،وتعتقدون سبب نزوله

م ــن الس ــماء أن ــه أراد أن يخلص ــكم ويحتم ــل الخطيئ ــة ،ويـ ـربط الش ــيطان ،فق ــد وج ــدنا

الخالص لـم يقـع ،والخطيئـة قائمـة لـم تـزل ،والشـيطان أعتـى مـا كـان يـربط ،بـل سـلطه

يوما يمتحنـه ،وقـال لـه فـي بعـض
هللا عليه على ما تقولون ،فحصره في الجبل أربعين ً
مجيبـا
أحواله معه :إن كنت ابن هللا فقل لهذه الصخور تصـير خب ًـزا ،فقـال لـه المسـيح
ً
لـه :إنـه مكتـوب أن حيـاة اإلنســان ال تكـون بـالخبز ..بـل بكــل كلمـة تخـرج مـن هللا ،ثــم

ساقه الشـيطان إلـى مدينـة بيـت المقـدس وأقامـه علـى قرنـة الهيكـل ،وقـال لـه :إن كنـت

ـوب :إن المالئكـة تَُوَّكـل بـك لـئال تعثـر رجلـك
ابن هللا ِّ
فارم بنفسك مـن هاهنـا ،فإنـه مكت ٌ
أيضــا ال تُجـ ِّـرب الــرب إلهــك ،ثــم ســاقه إلــى جبــل عـ ٍ
ـال
بــالحجر ،قــال يســوع :ومكتــوب ً
َ
ساجدا لي جعلت
وأراه جميع مملكات الدنيا وزخارفها وقال له :إن خررت على وجهك
ً
هــذا الــذي تــرى كلــه لــك ،قــال لــه المســيح :اغــرب أيهــا الشــيطان ،فإنــه مكتــوب اســجد
ملكــا اقتلــع العــدو مــن مكانــه
ـيئا س ـواه ،ثــم بعــث هللا عــز وجــل ً
للــرب إلهــك وال تعبــد شـ ً
ورمى به في البحر وأطلق السبيل للمسيح).
قال( :أفال يعلم من كان في عقله أدنى مسكة أن هذا الفعل ال يكون مـن شـيطان

المَلـك مـن عنـد ربـه ،ولمـا قـال:
إلى إله ،ولـو كـان ً
إلهـا أل ازلـه عـن نفسـه قبـل أن يأتيـه َ
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أ ِّ
شيئا سـواه ،وكيـف لـم يـربط الشـيطان
ُمرنا أن ال نجرب هللا ،وأن نسجد للرب وال نعبد ً
عن نفسه قبل أن يربط عن أمته..

قبحـ ــت جـ ـ ًّـدا وكث ـ ــر اختالفهـ ــا واشـ ــتد تناقض ـ ــها
فهـ ــذه أمـ ــور إذا تأملهـ ــا المتأم ـ ــل ُ
واضطرابها)..
قال( :ومما يعجب منه أنكم تعتقدون أن االبن األزلي اتحد بالمسيح فصـا ار بجهـة

واحدة ،ولم يفارقه قط منـذ اتحـد بـه ،ومكـث علـى ذلـك فـي بطـن أمـه تسـعة أشـهر ،ثـم

بوبا صبيًّا مغـذى باألغذيـة ،إلـى أن بلـغ ثالثـين سـنة ال
أقام
ً
مولودا وتغذى باللبن ،ومر ً
يظهــر منــه شــيء مــن آلــة الربوبيــة ،وال أمــر يوجــب هــذا المحــل ،وال كــان بينــه وبــين

نظرائه من اآلدميين فرق ،وال سطع منه نور ،وال ظهرت له سكينة ،وال حفته المالئكة

ألم به الشعث بعد ذلك فوق ما كان من األنبياء قبله ،فقد كلم هللا موسـى
بالتهليل ،وال َّ
نورا ،وكلمه من طور سيناء فاضـطربت فـي
من العوسجة كيف شاء فأشرق ما حولها ً
الجب ــل النيـ ـران ،والت ــبس وجه ــه الن ــور الس ــاطع حت ــى ك ــان يتبرق ــع إذا جل ــس م ــع بن ــي

إسرائيل بعد ذلك؛ ألنهم كانوا ال يستطيعون النظر إليه ،ثم سأل موسى ربه عـز وجـل

لما قرب منه فقال{ :رب أرنـي أنظـر إليـك قـال لـن ت ارنـي ولــكن انظـر إلـى الجبـل فـإن
اســتقر مكانــه فس ــوف ت ارنــي فلم ــا تجلــى رب ــه للجبــل جعل ــه دكــا وخ ــر موســى ص ــعقا}

[األع ـراف ،]143 :فلمــا أفــاق مــن صــعقته اســتغفر ربــه فتــاب عليــه ،وتجلــى مجــد هللا
لجماعة من األنبياء ف أروا حول مجده ربـوات المالئكـة ،وقـال داود :يـا رب ،إنـك حيـث

أيض ـ ــا
عب ـ ــرت ب ـ ــبالد س ـ ــنين ..تزلزل ـ ــت األرض من ـ ــك وانفط ـ ــرت م ـ ــن هيبت ـ ــك ،وق ـ ــال ً

كالمخاطــب للبحــر والجبــال والمتعجــب منهــا :مــا لــك أيهــا البحــر هارًبــا ،وأنــت يــا نهــر
وليت راجعا ،وما ِّ
األردن لِّم َّ
لك أيتها الجبال تنفرين كاألبابيل ،ومـا لكـن أيتهـا الشـوامخ
ً
َ
والهضبات تنزو نزو الشياء..

ثم قال كالمجيب عنهم :من قدام الرب تزلزلت البقاع) ..

قال( :فإن كان المسيح هو األزلي الخالق أو كان متحدا به فكيف لـم ترجـف بـين

يديه الجبال ،ولم تتصرف عن مشيئته األنهار والبحـار ،أو كيـف لـم تظهـر منـه آيـات

بــاهرات أجــل مــن آيــات األنبيــاء قبلــه ،مثــل المشــي علــى متــون اله ـواء ،واالضــطجاع
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علــى أكتــاف الريــاح ،واالســتغناء عــن الممكــل والمشــارب ،وإح ـراق مــن قـ ُـرب منــه مــن
الشياطين والجن ،كما أحرق إيليا من قرب منه من جند أحاب الملك ،ويمنع اآلدميـين

م ــن نفس ــه وم ــا فعلـ ـوا عل ــى زعمك ــم بجس ــمه ل ــيعلم الن ــاس أن ــه خ ــالقهم ،أو أن ــه هيك ــل

الخالق)..

قــال( :ووج ـدناكم تقولــون :إن االبــن إنمــا يســمى ابــن هللا وكالمــه؛ ألنــه تولــد مــن

اآلب وظهر منه..

أيضـا تخـرج مــن
فلـم نقـف علـى معنـى ذلـك؛ ألن شـريعة إيمـانكم تقـول :إن الـروح ً
أيضا ابـن؛ ألنهـا تخـرج عـن هللا تعـالى ،وإال
اآلب ،فإن كان األمر كما تقولون فالروح ً

فما الفرق بينهما)..؟!

أيضــا قــولكم :إن االبــن تجســد مــن روح القــدس ،وأن روح القــدس
قــال( :ولــم نفهــم ً
ساقه إلى البر ليمتحنه الشيطان..

فما كانت حاجـة االبـن إلـى أن تكـون الـروح -وهـي فـي قـولكم مثلـه -تـدبره وتغيـره

مــن ح ــال إلــى ح ــال ،أ ََومــا قل ــتم :أن الغي ــر الســابق الم ــدبر فاعــل ،والمس ــبوق الم ــدبر
مفعول به؟!
فاالبن إذن دون الروح وليس مثله؛ ألن األزلي ال ينفك من األزلي وهو مثله)!!..

قــال( :وإن كــان المســيح مــن روح القــدس كمــا قــال جبريــل الملــك ألمــه م ـريم ،فلــم

ســميتموه كلمــة هللا وابنــه ولــم تُسـ ُّـموه روحــه ،فإنمــا قــال لهــا الملــك :إن الــذي تلــدين مــن

روح القدس ،والروح غير االبن ،ولو كان المعنى واحدا لما قالـت الشـريعة :إنـه تجسـد

البـ ِّـر ،وإن روح القــدس نــزل عليــه ،ولــم
مــن روح القــدس ،وإن روح القــدس ســاقه إلــى َ
تثلثون به في إيمانكم فتقولون :نؤمن باآلب واالبن والروح القدس)..؟!
مناقشة النسطورية:

علمـا وحكمـة ،همـا االبـن ،وحيـاة
قال( :ووجدناكم تقولون أيتهـا النسـطورية :إن هلل ً
ذات كـذات هللا ،وذلـك أن علـم هللا لـه علـم وحيـاة،
هي الروح ،قديمين ،ولعلمـه وحياتـه ٌ
ولحياته التي هي روحـه علـم وحيـاة ،وأن هللا اآلب لمـا رأى اسـتيالء العـدو علـى خلقـه

ونكــول األنبيــاء عــن مناوأتــه -أرســل إليــه ابنــه الفــرد وحبيبــه وجعلــه فــداء ووفــاء للنــاس
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إنسانا ،ثم ُولد ونشأ
أجمعين ،وأن ابنه نزل من السماء وتجسد من روح القدس وصار
ً
وعاش ثالثين سنة يتقلب بين بني إسـرائيل كواحـد مـنهم ،يصـلي فـي كنائسـهم ،ويسـتن
بسننهم ،ال َّيدعي دينا غير دينهم ،وال ينتحل رسالة وال نبوة وال بنوة ،حتى إذا انقضت

تلك السنون أظهر الـدعوة ،وجـاء باآليـات البـاهرة ،والبـراهين المشـهورة ،فأنكرتـه اليهـود
وكَّفرتم من خالفها ،ثـم
وقتلته وصلبته ،ثم صعد إلى السماء ،وصدقتم بشريعة اإليمان َ
لــم تلبث ـوا أن خلعتموهــا وانســلختم منهــا ،وقلــتم :إن المســيح جــوهران وأقنومــان ،جــوهر
قديم وجوهر حديث ،ولكل جوهر أقنوم على حياله ،وإن هللا جوهر قديم يقوم بمعنيين،

فهو واحد يقوم بثالثة ٍ
معان ،وثالثة لها معنـى واحـد ،كالشـمس التـي هـي شـيء واحـد،

ولها ثالثة معان :القرص والحر والنور ،فالمسيح هو هللا ،وهـو مبعـوث غيـر أنـه لـيس

يعبد ..

فكــان معنــى قــولكم هــذا أن المســيح مولــود ،لكنــه لــيس مفع ـوال بــه ،وهــو مبعــوث

مرسـل ،لكـنكم تسـتحيون أن تسـموه رسـوال ،إذ كنــتم ال تفرقـون بـين هللا وبينـه فـي شــيء

من األشياء ،وأقبلتم على الملكانيـة واليعقوبيـة بـالتكفير واللعـن لقـولهم :إن هللا والمسـيح
شــيء واحــد ،ثــم لــم تلبث ـوا أن قــدمتم المســيح علــى هللا تبــارك وتعــالى ،وبــدأتم بــه فــي

التمجيد ،ورفعتم إليه تهاليلكم ورغائبكم في أوقات القرابين خاصـة وهـي أجـل صـلواتكم
وأفض ــل مح ــافلكم عن ــدكم ،فإن ــه يق ــوم اإلم ــام م ــنكم عل ــى الم ــذبح م ــن م ــذابحكم وأهل ــه

مرعوب ــون ،فتتوقع ــون ن ــزول روح الق ــدس ب ــزعمكم م ــن الس ــماء بدعائ ــه ،فيف ــتح دع ــاءه

ليتم علينا وعليكم نعمـة يسـوع المسـيح ومحبـة هللا اآلب ،ومشـاركة روح القـدس
ويقولَّ :
إلى دهر الداهرين ،ثم يختم صالته بمثل ذلك..

فهذا تصريح بالشرك وتصـغير لعظمـة هللا وعزتـه ،أن جعلـتم الـنعم والمواهـب لمـن

ومخول من عند هللا على قولكم ،وجعلتم هلل بعد المسيح محبـة،
طى
َّ
هو دونه ،وهو مع َ

ولروحه مشاركة).

قال( :ووجدناكم قد عبتم على اليعقوبية قولهم :إن مريم ولـدت هللا -عـز هللا وجـل

المجتمـع عليهـا :أن المسـيح إلـه حـق ،وأنـه
عن ذلك -وفي شريعة اإليمان التي بيناها
َ
ُولد من مريم ،فما معنى المنافرة؟ وما الفرق؟
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ومـا تنكــرون مـن قــولهم إن المقتــول المصـلوب هــو هللا -عــز هللا وجـل عــن ذلــك-
وشريعة إيمانك م تقول :نؤمن بالرب المسيح الذي من خبره وحاله ،الـذي ولـد مـن مـريم
ودفن وقام في اليوم الثالث !..
وتألم وصلب على عهد الملك بيالطس النبطيُ ،
أليس هذا إق ار ار بمثل قولهم ..فتدبروا هـذا القـول يـا أولـي األلبـاب! فـإنكم إن قلـتم:
إن المقتــول المصــلوب هــو هللا فــإن م ـريم عنــدكم ولــدت هللا ،وإن قلــتم :إنــه إنســان فــإن

إنسانا ،وبطلت الشريعة!..
مريم ولدت
ً
فأي القولين اخترتموه ففيه نقـض ديـنكم ،ثـم عبـتم علـى الملكانيـة قـولهم :إنـه لـيس
ـيئا واحـ ًـدا ال فــرق بينهمــا،
للمســيح إال
أقنومــا واحـ ًـدا؛ ألنــه صــار مــع األزلــي الخــالق شـ ً
ً
وقلـتم بـأن لــه أقنـومين لكـل جــوهر أقنـوم علـى حيالــه ،ثـم لـم تلبثـوا أن رجعـتم إلـى مثــل

ق ــولهم ،فقل ــتم :إن المس ــيح وإن ك ــان مخلوًق ــا م ــن مـ ـريم مبعوثً ــا فإن ــه هيك ــل الب ــن هللا

األزلي ،ونحن ال نفرق بينهما..

فإذا كان األمر عندكم على هذا فما تنقمون على الملكانية؟! ومـا معنـى االفتـراق،

وقد رجعتم في االتحاد إلى مثل قولهم؟! إن هذا األمر تحار فيه األفهام!..

فإن كانت الشريعة بمعنى األمانة عندكم ًّ
حقا فالقول ما قال يعقوب ،وذلـك َّأنـا إذا

ابتدأنا من الشريعة في ذكر المسيح ،ثـم نسـقنا المعـاني نسـًقا واح ًـدا وانحـدرنا فيهـا إلـى
آخرهـا وجــدنا القـوم الــذين ألقوهــا لكـم قــد صـححوا أن يســوع المســيح هـو ابــن هللا ،وهــو

ِّبكر الخالئق كلها ،وهو الذي ُولد من مريم ليس بمصنوع ،وهـو إلـه حـق مـن إلـه حـق
مــن جــوهر أبيــه ،وهــو الــذي أتقــن الع ـوالم وخلــق كــل شــيء علــى يــده ،وهــو الــذي نــزل

لخالصكم ،فتجسد وحملته مريم وولدته وُقتل وصلب..
فمــن أنكــر قــول اليعقوبيــة لزمــه أن ينكــر هــذه الش ـريعة التــي تشــهد بصــحة قــولهم،
ويلعن من َّألفها)!..
قـال( :وإنمـا أخــذت تلـك الطائفــة -يعنـي الــذين وضـعوا األمانــة -بكلمـات ،وذكــروا

أنه ــم وج ــدوها ف ــي اإلنجي ــل مش ــكالت ،تأول ــت فيه ــا م ــا وق ــع بهواه ــا ،وترك ــت م ــا ف ــي

اإلنجيل من الكـالم البـين الواضـح ،الـذي يشـهد بعبوديـة المسـيح ،وشـهادته بـذلك علـى

أحبــت مــن
نفســه ،وشــهادة تالميــذه بــه عليــه ،فأخــذت بالمشــكل اليســير وجعلــت لــه مــا َّ
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التأويل ،وألغت الواضح الكثير الذي ال يحتاج إلى تأويل).
دحض بدعة األقانيم:

قــال( :فأمــا احتجــاجكم بالشــمس وأنهــا شــيء واحــد لــه ثالثــة معــان ،وتشــبيهكم مــا

يقولونه في الثالثة األقانيم بها فإن ذلك تمويه ال يصح؛ ألن نور الشمس ال يحد بحـد

ـيئا
ًا
جسما
الشمس ،وكذلك حرها ال يحد بحد الشمس ،إذ كان حد الشمس
مستدير مض ً
ً
دائمـا ،وال يتهيـأ أن يح َّـد نورهـا وحرهـا بمثـل هـذه
مسخنا ًا
ً
دائر في وسط األفـالك دورًانـا ً
جسم مسـتدير مضـيء مسـخن دائـم الـدوران ،ولـو
الصفة ،وال يقال :إن نورها أو حرها ٌ

شمسا حقا من شمس حق من جوهر الشمس كما قالت الشريعة فـي
كان نورها وحرها ً
تامـا ،واألمـر
المسيح :إنه إله حق من إله حق من جوهر أبيه -لكان مـا قلـتم لـه مـثال ًّ
مخالف لذلك ،فال يشبهه وال يقع القياس عليه ،والحجة منكم فيه باطلة).

دحض بدعة الخالص والفداء

ق ــال( :ووج ــدناكم ت ــذكرون أن المس ــيح ن ــزل م ــن الس ــماء ،فأبط ــل بنزول ــه الم ــوت

واآلثــام ،فــإن العجــب ليطــول مــن هــذا القــول ،وأعجــب منــه ..مــن َقِّبَلـ ُـه ولــم يتفكــر فيــه،
وممن لم يستقبح أن يعتقد ديانة هلل تبارك وتعالى علـى مثـل هـذا القـول المحـال البـائن

عما تشهد به العقول وتنبـئ بـه المشـاهدة ويـدعو النـاس إليهـا ،فمـا هـو ببعيـد مـن عقـد
مــا هــو أمحــل وأبطــل منهــا؛ ألنــه إن كانــت الخطيئــة بطلــت بمجيئــه فالــذين قتلــوه إذن

أيضـا الـذين
ليسوا خاطئين وال مأثومين؛ ألن ال خاطئ بعد مجيئه وال خطيئة ،وكـذلك ً
قتل ـوا حواريِّيــه وأحرق ـوا أســفاره غيــر خــاطئين ،وكــذلك مــن ن ـراه مــن جمــاعتكم منــذ ذلــك
الدهر إلى هذا الوقت يقتل ويسـرق ويزنـي ويلـوط ويسـكر ويكـذب ويركـب كـل مـا ُنهـي

عنه من الكبائر وغيرها غير خاطئين وال مأثومين..

فمن جحد ذلك فليرجع إلى التسبيحة التي تق أر بعقـب كـل قربـان ،وهـو :أن يـا ربنـا

الذي غلب بوجعه الموت الطاغي..

وفـي األخـرى التـي تقـال فـي يــوم الجمعـة الثانيـة مـن الفصـح :إن فخرنـا بالصــليب

الذي بطل به سلطان الموت ،وصرنا إلى األمن والنجاة بسببه..

وفــي بعــض التســابيح :بصــلوات ربنــا يســوع المســيح بطــل المــوت ،وانطفــأت فــتن
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الشيطان ودرست آثارها..
فأي خطيئة بطلت..؟!

وأي فتنة للشيطان انطفأت..؟!

أو أي أمر كان الناس عليه قبل مجيئه من المحارم واآلثام تغير عن حاله)..؟!

قال( :فإذا كان التمويه يقع فيما يلحقـه كـل أحـد بالمعرفـة والبيـان فهـو فيمـا أشـكل

من األمور وفعل بالتأويالت التي تأولها أولئك المتأولون أوقع ،وإذا كنـتم قـد قبلـتم هـذا

المحـال الظـاهر الـذي ال خفـاء بـه عـن الصـبيان فـأنتم لمـا هــو أعظـم منـه مـن المحــال
أقبل ،وهذا إنجـيلكم يكـذب هـذا القـول حيـث يقـول المسـيح فيـه :مـا أكثـر مـن يقـول لـي

يوم القيامة يا سيدنا! أليس باسمك أخرجنـا الشـيطان؟ فـأقول :اغربـوا عنـي أيهـا الفجـرة

الغاوون ،فما عرفتكم قط..

فهــذا خــالف قــول علمــائكم مــا قــالوا ،ووضــعهم لكــم مــا وضــعوا ،ومثلــه قولــه :إنــي

جامع الناس يوم القيامة عـن ميمنتـي وميسـرتي ،وقائ ٌـل ألهـل الميسـرة :إنـي جعـت فلـم
ومحبوســا فلـم تزورونــي،
تطعمـوني ،وعطشـت فلــم تسـقوني ،وكنـت غر ًيبــا فلـم تـأووني،
ً

يضــا فلــم تعــودوني ،فــاذهبوا إلــى النــار المعــدة لكــم مــن قبــل تأســيس الــدنيا ،وأقــول
ومر ً
ألهل الميمنة :فعلتم بي هذه األشياء ..فـاذهبوا إلـى النعـيم المعـد لكـم مـن قبـل تأسـيس

الدنيا..

فهل أدخل أولئك النار إال خطاياهم التي ركبوها ،وهل صار هؤالء إلى النعيم إال

بأعمالهم الجميلـة التـي قـدموها بتوفيـق هللا إيـاهم ،فمـن قـال إن الخطيئـة قـد بطلـت فقـد

بهت ،وقد خالف قول المسيح ،وكان هو من الكاذبين).
دحض بدعة تأليه المسيح

وقال( :ويأيها القوم الذين هم أولو األلباب والمعرفة ..حيث ينسبونه إلى الربوبية،

وينحلونه الالهوتية ،ويجعلونه خالق الخلـق أجمعـين وإلههـم ،بمـاذا سـاغ ذلـك لكـم ومـا

الحجة فيه عندكم..؟!

هــل قالــت كتــب النب ـوات فيــه ذلــك؟! ..أو هــل قالــه عــن نفســه؟! أو قالــه أحـ ٌـد عــن
تالمذتــه والنــاقلين عنــه ،الــذين هــم عمــاد ديــنكم وأساســه ،ومــن أخــذتم الش ـرائع والســنن
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عنه؟!..
وبين ــه ق ــد أفص ــح ف ــي ك ــل اإلنجي ــل م ــن كالم ــه ومخاطبت ــه
وم ــن كت ــب اإلنجي ــل َّ

ووصــاياه بمــا ال يحصــى كث ـرة بأنــه عبـ ٌـد مــثلكم ومربــوب معكــم ،ومرســل مــن عنــد ربــه
وربكم ،ومبدي ما أمر به فيكم ،وحكى مثل ذلك من أمـره حواريـوه وتالمذتـه ،ووصـفوه

لمن سأل عنه.

وفي كالمهم بأنه رجل جاء مـن عنـد هللا عـز وجـل ،ونبـي لـه قـوة وفضـل ،فتـأولتم

فــي ذلــك أنــه أخــرج كالمــه علــى معنــى الناســوت ،ولــو كــان كمــا تقولــون ألفصــح عــن

نفسه بأنه إله ،كمـا أفصـح بأنـه عبـد ،ولكنـه مـا ذكـره وال ادعـاه وال دعـا إليـه وال ادعتـه
لـه كتــب األنبيــاء قبلــه ،وال كتـب تالمذتــه وال حكــي عــنهم وال أوجبـه كــالم جبريــل الــذي

أداه إلى مريم وال قول يحيى بن زكريا).

قال( :فإن قلتم إنكم استدللتم على ربوبيته بأنه أحيا الموتى وأب أر األكمه واألبـرص
خمر وكثَّر القليـل؛ فيجـب اآلن أن
ومشى على الماء وصعد إلى السماء وصير الماء ًا
إلها ..وإال فما الفرق..؟!
ينظر إلى كل من فعل من هذه األمور ً
فعال فنجعله ربًّا و ً
فمــن ذلــك :أن كتــاب ســفر الملــوك يخبــر أن إليــاس أحيــا ابــن األرملــة ،وأن اليســع

ـر كثي ًـرا ،ولـم يكـن أح ٌـد ممـن ذكرنـا بإحيائـه
أحيا ابـن اإلسـرائيلية ،وأن حزقيـال أحيـا بش ًا
إلها..
الموتى ً

وأمــا إب ـراء األكم ــه فهــذه الت ــوراة تخبــر أن يوســف أبـ ـ أر عــين أبي ــه يعقــوب بع ــد أن

ذهبت..

وهذا موسى طرح العصا فصارت حية لها عينان تبصر بهما ،وضرب بها الرمـل

إلها!..
فصار قمال لكل واحدة منها عينان تبصر بهما ،ولم يكن واحد منهم بذلك ً

وأمــا إب ـراء األبــرص فــإن كتــاب ســفر الملــوك يخبــر بــأن رجـ ًـال مــن عظمــاء الــروم

قاصدا اليسع عليه السالم ليبرئه من برصـه ،فـأخبر الكتـاب بـأن
برص فرحل من بلده
ً
رجال يقال لـه نعمـان
أياما ال يؤذن له ،فقيل لليسع :إن ببابك ً
الرجل وقف بباب اليسع ً

وهو أجل عظماء الروم به بـرص وقـد قصـدك لتبرئـه مـن مرضـه ،فـإن أذنـت لـه دخـل
إليك ،فلم يأذن لـه ،وقـال لرجـل مـن أصـحابه :اخـرج إلـى هـذا الرجـل فقـل لـه :يـنغمس
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في األردن سبع مرات ،فأبلغ الرسول لنعمان ما أمره به اليسع ففعل ذلك ،فـذهب عنـه
وجــه بــه إليــه،
ـافال إلــى بلــده فأتبعــه خــادم اليســع فأوهمــه أن اليســع َّ
البــرص ،ورجــع قـ ً
ـوهرا ،ورجـع فـأخفى ذلـك
فسـر الرجـل بـذلك ودفـع إلـى الخـادم م ً
يطلب منه م ً
ـاال وج ً
ـاال ُ

وستره ،ثم دخل إلى اليسع ،فلما مثل بين يديه قال له :تبعت نعمان وأوهمته عني كذا
وكــذا ،وأخــذت منــه كــذا ،وأخفيتــه فــي موضــع كــذا ،إذ فعلــت الــذي فعلــت ب ـه فليصــر

برصه عليك ،وعلى نسلك فبرص ذلك الخادم على المكان).

ـحيحا ،وهــو أعظـم ممـا فعـل المســيح
أبرصـا وأبـرص ص ً
قـال( :فهـذا اليسـع قـد أبـ أر ً
إلها).
عليه السالم ،فلم يكن في فعله ذلك ً

قال( :وأما قولكم :أنه مشى على المـاء فـإن كتـاب سـفر الملـوك يخبـر بـأن إليـاس

عليه السالم صـار إلـى األردن ومعـه اليسـع تلميـذه ،فأخـذ عمامتـه فضـرب بهـا األردن
فاستيبس له الماء حتى مشى عليه هـو واليسـع ،ثـم صـعد إلـى السـماء علـى فـرس مـن

نـور ،واليسـع يـراه ،ودفـع عمامتـه إلـى اليســع ،فلمـا رجـع اليسـع إلـى األردن ضـرب بهــا

اجعــا ،ولــم يكــن واحــد منهمــا بمشــيه علــى المــاء
المــاء فاســتيبس لــه حتــى مشــى عليــه ر ً
إلها)!
إلها ،وال كان إلياس بصعوده إلى السماء ً
ً
خمر فهذا كتاب سـفر الملـوك يخبـر بـأن اليسـع
قال( :وأما قولكم :أنه صيَّر الماء ًا
نزل بامرأة إسرائيلية فأضافته وأحسنت إليه ،فلما أراد االنصراف قال لهـا :هـل لـك مـن

دينـا قـد فدحـه ،فـإن أريـت أن تـدعو
حاجة؟ فقالـت المـرأة :يـا نبـي هللا ،إن علـى زوجـي ً
هللا لن ــا بقض ــاء دينن ــا فافع ــل ،فق ــال له ــا اليس ــع :اجمع ــي ك ــل م ــا عن ــدك م ــن اآلني ــة،

واســتعيري مــن جي ارنــك جميــع مــا قــدرت عليــه مــن آنيــتهم ،ففعلــت ،ثــم أمرهــا فمــألت

اآلنيــة كلهــا مــاء ،فقــال :اتركيــه ليلتــك هــذه ،ومضــى مــن عنــدها ،فأصــبحت المـرأة وقــد

صار ذلك الماء كله زيتًا ،فباعوه فقضوا دينهم..
إلها!..
وتحويل الماء زيتًا أبدع من تحويله ً
خمرا ،ولم يكن اليسع بذلك ً
َّ
ـق كثيــر مــن أرغفــة
وأمــا قــولكم :المســيح عليــه الســالم كثــر القليــل حتــى أكــل خلـ ٌ
يسيرة ،فإن كتاب سفر الملوك يخبر بأن إلياس نزل بامرأة أرملة ،وكـان القحـط قـد عـم
ضر وه ًزال ،وكان الناس في ضيق ،فقـال لألرملـة:
الناس وأجدبت البالد ومات الخلق ًّا
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هل عنـدك طعـام؟ فقالـت :وهللا مـا عنـدي إال ك ٍ
ـف مـن دقيـق فـي قلـة ،أردت أن أخبـزه
لطفـ ٍـل لــي ،وقــد أيقنــا بــالهالك لمــا النــاس فيــه مــن القحــط ،فقــال لهــا :أحض ـريه ،فــال

عليك ،فأتته به ،فبارك عليه ،فمكث عندها ثالث سنين وستة أشهر ،تأكل هي وأهلهـا
وجيرانهــا منــه ،حتــى فـ َّـرج هللا عــن النــاس ،فقــد فعــل إليــاس فــي ذلــك أكثــر ممــا فعــل
المسيح؛ ألن إلياس كثَّر القليل وأدامه ،والمسيح كثَّـر القليـل فـي وقـت واحـد ،ولـم يكـن

إلها).
إلياس بفعله هذا ً

ـنع فـي هـذه األفعـال ،وإن الصـنع
قال( :فـإن قلـتم :إن هـؤالء األنبيـاء لـيس لهـم ص ٌ
فيها والقدرة هلل عز وجل ،إذ كان هو الذي أجراها على أيديهم ،فقد صدقتم ،ونقول لكم

نع فيما ظهر علـى يديـه مـن هـذه األعاجيـب ،إذ كـان
ً
ص ٌ
أيضا كذلك :المسيح ليس له ُ
هللا هو الذي أظهرها على يديه ،فما الفرق بين المسيح وسائر األنبياء ،وما الحجة في
ذلك؟!).

قـ ــال( :وإن قلـ ــتم :إن األنبيـ ــاء كانـ ــت إذا أرادت أن يظهـ ــر هللا علـ ــى أيـ ــديهم آيـ ــة

أقرت له بالربوبية ،وشهدت على أنفسها بالعبودية ،قيل لكم:
تضرعت إلى هللا ودعته و َّ

وكــذلك ســبيل المســيح ســبيل ســائر األنبيــاء؛ قــد كــان يــدعو ويتضــرع ويعتــرف بربوبيــة

هللا ،ويقر له بالعبودية..

فمــن ذلــك :أن اإلنجيــل يخبــر بــأن المســيح أراد أن ُي ِّ
حيــي رجــال يقــال لــه ألعــازر،
فقال :يا أبي ،أدعوك كما كنـت أدعـوك مـن قبـل فتجيبنـي وتسـتجيب لـي ،وأنـا أدعـوك

مــن أجــل ه ـؤالء القيــام ليعلم ـوا ،وقــال -بــزعمكم -وهــو علــى الخشــبة :إلهــي إلهــي ،لــم

تركتني؟!

وقال :يا أبي اغفر لليهود ما يعملون؛ فإنهم ال يدرون ما يصنعون..
وقال في إنجيل متى :يا أبي أحمدك..

وقال :يا أبي إن كـان بـد أن يتعـداني هـذا الكـأس ،ولكـن لـيس كمـا أريـد أنـا فلـتكن

مشيئتك..

وقال أيضا :أنا أذهب إلى إلهي الذي هو أعظم مني..

وقال :ال أستطيع أن أصنع شيًئا وال أتفكر فيه إال باسم إلهي..
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نفســه :-ال ينبغــي للعبــد أن يكــون أعظــم مــن ســيده ،وال للرســول أن
وقــال -يعنــي َ

يكون أعظم ممن أرسله..

وقــال :إن هللا لــم يلــد ولــم يولــد ،ولــم يأكــل ولــم يشــرب ،ولــم يــنم ،ولــم ي ـره أحــد مــن

خلقه ،وال يراه أحد إال مات..

والمسيح قد أكل وشرب وولد ورآه الناس فما ماتوا من ر يته ،وال مات أح ٌـد مـنهم،
وقد لبث فيهم ثالثًا وثالثين سنة).

تعقيك البن تيمية

(وعامـة مـا ذكـره هـذا عـن الكتـب تعتــرف بـه النصـارى ،ولكـن بعضـهم ينازعـه فــي

يسير من األلفاظ ،فنازعه هنا في قوله :ال ينبغي للعبد أن يكون أعظم من سيده..

وقال :هذا إنما قاله المسيح للحواريين ،وذكـر أنـه ال يعـرف عنـه لفـ لـم يولـد ولـم

يأكل ولم يشرب).

إثبات عبودية المسيح وعشريته

قال( :وقال في إنجيل يوحنا :إنكـم متـى رفعـتم ابـن البشـر فحينئـذ تعلمـون أنـي أنـا
هو ،وشيء من ِّقبل نفسي ال أفعل ،ولكن كل شيء كالذي علمني أبي..
وقال في موضع آخر :من عند هللا أ ِّ
معلما..
ُرس ُ
لت ً
وقال ألصحابه :اخرجوا بنا من هذه المدينة ،فإن النبي ال ُي َج ُّل في مدينته.
وأخبــر اإلنجيــل أن ام ـرأة رأت المســيح فقالــت :إنــك َلــذلك النبــي الــذي كنــا ننتظــر

مجيئه ،فقال لها المسيح :صدقت طوبى لك..

وقال لتالمذته :كما بعثني أبي كذلك أبعث بكم).

قــال( :فــاعترف بأنــه نبــي وأنــه مــألوه ومربــوب ومبعــوث ،وقــال لتالمذتــه :إن مــن

نبيـا باسـم نبــي
َق ِّـبَل ُكم وآواكـم فقـد قبلنـي ،ومـن قبلنـي فإنمـا يقبـل مـن أرسـلني ،ومـن قبـل ًّ
فإنما يفوز ٍ
بأجر من َق َلِّبل النبي.

فبــين هاهنــا فــي غيــر موضــع :أنــه نبــي مرســل ،وأن ســبيله مــع هللا ســبيلهم معــه،

وقــال متــى التلميــذ فــي إنجيلــه يستشــهد علــى المســيح بنبــوة أشــعيا ،عــن هللا عــز وجــل:

هذا عبدي الذي اصطفيته وحبيبي الذي ارتاحت إليه نفسـي ،أنـا واضـع روحـي عليـه،
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ويدعو األمم إلى الحق.
فلن يحتاج إلى حجة أوضح من هذا القول الـذي جعلتمـوه حجـة لكـم ،فقـد أوضـح

وسماه عب ًـدا ،وأعلـم أنـه يضـع عليـه روحـه ،ويؤيـده بهـا كمـا أيـد سـائر األنبيـاء
هللا أمره َّ
بـالروح ،فـأظهروا اآليـات المـذكورة عـنهم ،وهـذا القــول يوافـق مـا َبشـر بـه جبريـل الملــك

مريم حين ظهر لها وقال القول الـذي سـقناه فـي صـدر كتابنـا ،وقـال يوحنـا التلميـذ فـي

اإلنجيل عن المسيح عليه السالم :إن كالمي الذي تسمعون هو كالم من أرسلني.
أعظم مني.
وقال في موضع آخر :إن أبي أ َ
َج ُّل و ُ
وقال أيضا :كما أمرني أبي كذلك أفعل أنا ،أنا الكرم وأبي هو الفالح.

طى االبن أن تكون له حياة في
وقال يوحنا :كما لألب حياة في جوهره ،فكذلك أَع َ
ِّ
طى ال محالة ،والفاعل خالف المفعول).
المع َ
فالمعطي خالف ُ
قينومه ،قالُ :
قال( :وقال المسيح في إنجيل يوحنا :إني لو كنت أنا الشـاهد لنفسـي علـى صـحة
دعواي لكانت شهادتي باطلة ،لكن غيري يشهد لي ،فأنا أشهد لنفسي ،ويشهد لي أبي

الذي أرسلني.

وقال المسيح لبني إسـرائيل :تريـدون قتلـي وأنـا رجـل قلـت لكـم الحـق الـذي سـمعت

هللا يقوله).

قــال( :وقــال فــي الرجــل الــذي أقامــه مــن المــوتى :يــا أبــي أشــكرك علــى اســتجابتك

دعائي ،وأعترف لك بذلك ،وأعلـم أنـك كـل وقـت تجيـب دعـوتي ،لكـن أسـألك مـن أجـل

ه ــذه الجماع ــة؛ ليؤمنـ ـوا بأن ــك أن ــت أرس ــلتني ..ف ــأي تض ــرع وإقـ ـرار بالرس ــالة والمس ــألة

والطلب لإلجابة من هللا عز وجل أشد من هذا ،أو أكثر..؟!

وقال في بعض مخاطبته لليهود وقـد نسـبوه إلـى الجنـون :أنـا لسـت بمجنـون ولكـن

أكرم أبـي ،وال أحـب مـدح نفسـي بـل مـدح أبـي ،ألنـي أعرفـه ،ولـو قلـت :إنـي ال أعرفـه

لكنت كذابا مثلكم ،بل أعرفه وأتمسك بأمره).

قــال( :وقــال داود فــي مزمــوره المائــة وعش ـرة :قــال الــرب :اجلــس عــن يمينــي حتــى

أضــع أعــداءك موطئــا لرجليــك ،عصــا العظمــة تبعــث الــرب مــن صــهيون ويبســط علــى

أعدائك شعبك ،يا مسيح يوم الرعب في بهاء القدس ،من اليـوم الـذي ولـدتك يـا صـبي
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عهد الرب ،وال يكذب أنك أنت الكاهن المؤيد يشبه ملكيز داي.

فهذه مخاطبة ينسبونها إلـى الالهـوت ،وقـد أبـان داود فـي مخاطبتـه أن لربـه الـذي

ذكره رًّبـا هـو أعظـم منـه وأعلـى ،أعطـاه مـا حكينـاه ومنحـه ذلـك وشـهد عليـه ،إن عصـا

العظمـة تبعــث ربــه هـذا مــن صــهيون وسـماه صــبيًّا ،محققــا لقولـه األول :اليــوم ولــدتك،

ونسًقا على أول كالمه وهو ربه ،ووصف أنه الكاهن المؤيد الذي يشبه ملكيز داي).
تعقيك البن تيمية

(قلــت :قــالوا :وهــذا الكــاهن هــو الــذي ذكــر فــي التــوراة :أن الخليــل أعطــاه القربــان،

كاهنــا كــان ذلــك مــن أعظــم األدلــة علــى أنــه
وإذا كــان المســيح مشــبها بــه مــع تســميته ً
مخلوق).

قــال( :فأمــا قولــه :مــن البــدء ولــدتك ،فهــو يشــبه قــول داود علــى نفســه :مــن البــدء

ذكرتــك وهــديت كــل أعمالــك ،وبعضــهم يقــول لفـ الــنص :إن الــرب يبعــث عصــاه مــن

صهيون ،وقال «شمعون الصفا» رئيس الحواريين في الفصل الثاني من قصصهم :يا
رجال بني إسرائيل ،اسـمعوا مقـالتي :إن يسـوع الناصـري رجـل ظهيـر لكـم مـن عنـد هللا

بــالقوة واأليــدي والعجائــب التــي أج ارهــا علــى يديــه ،وأنكــم أســلمتموه وقتلتمــوه ،فأقــام هللا

يسوع هذا من بين األموات..

ـأي شـهادة أبـين وأوضـح مـن هـذا القـول وهـو أوثـق التالميـذ عنـدكم ،يخبـر -كمـا
ف ُّ

تــرون -أن المســيح رجــل ،وأنــه مــن عنــد هللا ،وأن اآليــات التــي ظهــرت منــه بــأمر هللا
أجراها على يديه ،وأن الذي بعثه من بين الموتى هو هللا عز وجل..

ومسيحا..
وقال في هذا الموضع :اعلموا أن هللا جعل يسوع الذي قتلتموه ربًّا
ً
فهذا القول يزيل تأويل َمن َل َعَّله يتـأول فـي الفصـل األول أنـه أراد بقولـه الناسـوت؛
ومسيحا ،والمجعول مخلـوق مفعـول ،قـال أبـو نصـر :وإنمـا
ألنه يقول أن هللا جعله ربًّا
ً
ُسـ ِّـمي «ناصــري» ألن أمــه كانــت مــن قريــة يقــال لهــا :ناص ـرة فــي األردن وبهــا ســميت
النصرانية..
وق ــد سـ ـ َّـمى هللا جـ ــل ثنـ ــا ه ..يوسـ ــف رًّبـ ــا ،قـ ــال داود فـ ــي مزمـ ــور مائـ ــة وخمسـ ــة:
(وللعبوديــة ِّبيــع يوســف وشــدوا بــالكبول رجليــه ،وبالحديــد دخلــت نفســه حتــى صــدقت
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طا علـى شـعبه ورًّبـا علـى بنيـه
كلمته قول الرب ،جربه بعـث الملـك فخـاله وصـيره مسـل ً
طا على فتيانه..
ومسل ً

وقال لوقا في آخر إنجيله :إن المسيح عرض له وللوقا تلميذه جبريل فـي الطريـق

وهمــا محزونــان ،فقــال لهمــا وهمــا ال يعرفانــه :مــا بالكمــا محــزونين؟ فقــاال :كأنــك أنــت
وحـدك غريـب ببيــت المقـدس؛ إذ كنـت ال تعلــم مـا حـدث فيهــا فـي هـذه األيــام مـن أمــر

يسوع الناصـري..؟! فإنـه رجـل نبـي قـوي فـي قولـه وفعلـه عنـد هللا وعنـد األمـة ..أخـذوه
وقتلوه على قولهم فيه..

فهــذا قولــه وأق ـوال تالميــذه قــد تركتموهــا ،وعقــدتم علــى بــدع ابتــدعها لكــم أولــوكم،

تـؤدي إلـى الضـاللة والشـرك بــاهلل جـل ثنـا ه ،وقـال داود فــي المزمـور الثـاني فـي زبــوره

أمرتَ ــه
مخاطب ــا هلل
ومثني ــا عل ــى المس ــيح :م ــن الرج ــل ال ــذي ذكرت ــه ..واإلنس ــان ال ــذي َّ
ً
ً
قليال ..وألبسته المجد والكرامات..
وجعلته دون المالئكة ً

وقــال فــي المزمــور الثــاني :قــال لــي الــرب :أنــت ابنــي وأنــا اليــوم ولــدتك ..ســلني

ـديث غيـر قـديم ،وكـل حـادث فهـو مخلـوق،
فأعطيك ..فقوله( :ولدتك دليل على أنه ح ٌ
ثم أكد ذلك بقوله «اليوم» َف َح َّـد بـاليوم ح ًّـدا لوالدتـه أزال بـه الشـك فـي أنـه مـا كـان قبـل
اليــوم ،ودل بقولــه :ســلني فأعطيــك علــى أنــه محتــاج إلــى المســألة غيــر مسـ ٍ
ـتغن عــن

العطية..

فهــذا مــا حض ـرنا مــن اآليــات فــي تصــحيح خلــق المســيح وعبوديتــه ،وبطــالن مــا

يدعونــه مــن ربوبيتــه ،ومثلــه كثيــر فــي اإلنجيــل ال ُيحصــى ،فــإذا كانــت الشــهادات منــه
على نفسه ،ومن األنبياء عليه ،ومن تالميـذه بمثـل مـا قـد َّبينـاه فـي هـذا الكتـاب ،وإنمـا

اقتصرنا على االحتجاج عليكم من كتبكم ،فما الحجة فيما تدعونه له؟! ومن أي جهة

أخذتم ذلك؟! واخترتم الكالم الشنيع الذي يخرج عن المعقول وتنكره النفوس وتنفر منه
القلوب ..الـذي ال يصـح بحجـة وال قيـاس وال تأويـل ..علـى القـول الجميـل الـذي تشـهد

به العقول وتسكن إليه النفوس ويشاكل عظمة هللا وجالله..؟!

تأمل إنصاف من أنفسـكم وإشـفاق عليهـا ..علمـتم أنـه قـول
وإذا تأملتم كل ما بيناه ُّ
شيئا دون الالهوت..
ال يحتمل أن يتأول فيه للناسوت ً
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فــإن قلــتم :إنــه يثبــت للمســيح البنــوة بقولــه :أبــي وأبــيكم ..ويــا أبــي ..وبعثنــي أبــي..
قلنا :فإن كان اإلنجيل أُنزل على هذه األلفاظ لم تبدل ولم تغير ،فإن اللغـة قـد أجـازت

جميعا بنيه وأنتم لستم في مثل حاله!!..
ابنا ،وقد سماكم هللا
أن يسمى الولي ً
ً
ومن ذلك :أن هللا عز وجل قال إلسرائيل في التوراة :أنت ابني بكري..
وقال لداود في الزبور :أنت ابني وحبيبي..

وق ــال المس ــيح ف ــي اإلنجي ــل للحـ ـواريين :أري ــد أن أذه ــب إل ــى أب ــي وأب ــيكم وإله ــي

وإلهكم..

إلها هو هللا..
فسمى الحواريين أبناء هللا ،وأقر بأن له ً
ومــن كــان لــه إلــه فلــيس بإلــه كمــا تقولــون ..فــإن زعمــتم أن المســيح إنمــا اســتحق

ابن ــا وإال فم ــا
ابن ــا فنلت ــزم ذلــك ونش ــهد باإللهيــة لك ــل م ــن ســماه ً
اإللهيــة ب ــأن هللا ســماه ً
الفرق..؟!

فإن قلتم :إن إسرائيل وداود ونظراءهم إنما ُس ُّـموا أبنـاء هللا علـى جهـة الرحمـة مـن
هللا لهـم ،والمســيح ابــن هللا علـى الحقيقــة -تعــالى هللا عــن ذلـك -قلنــا :يجــوز لمعــارض
أن يعارضكم ،فيقـول لكـم :مـا تنكـرون أن يكـون إسـرائيل وداود ابنـي هللا علـى الحقيقـة

والمسيح ابن رحمة وما الفرق..؟!).
عودة لدحض بدعة تأليه المسيح

(فــإن قلــتم :إن الفــرق بــين المســيح وســائر األنبيــاء مــن قبــل :أن المســيح جــاء إلــى

مقعد فقال :قم قم ،فقد غفرت لك ،فقام الرجل ولم يـدع هللا فـي ذلـك الوقـت ،قلنـا لكـم:
هذا إلياس أمر السماء أن تمطر فأمطرت ،ولم يدع هللا في ذلك الوقت ،وكذلك اليسع
أمــر نعمــان الرومــي أن يــنغمس فــي األردن مــن غيــر دعــاء وال تضــرع ،علــى أنــا قــد

وجدناه في اإلنجيل قد تضرع وسأل مسائل قد تقدم ذكرهـا ،وقـال فـي بعـض اإلنجيـل:
يا أبـي أشـكرك علـى اسـتجابتك دعـائي ،وأعلـم أنـك فـي كـل وقـت تجيـب دعـوتي ،لكـن

أسألك من أجل هذه الجماعة ليؤمنوا بأنك أنت أرسلتني.

فإن قلتم :إن الغفران من هللا عز وجل ،وأن المسيح قال لـبعض بنـي إسـرائيل :قـم

فقد غفرت لك وهللا هو الذي يغفر الذنوب ،قلنـا :فقـد قـال هللا فـي السـفر الخـامس مـن
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ملكــا
التـوراة لموســى :اخــرج أنــت وشــعبك الــذي أخرجــت مــن مصــر ،وأنــا أجعــل معكــم ً

يغفر ذنوبكم ،فإن زعمتم أن المسيح إلـه ألنـه غفـر ذنـوب المقعـد ،فالملـك إ ًذا إلـه ألنـه
يغفر ذنوب بني إسرائيل ،وإال فما الفرق..؟!
فإن قلتم :إن الفـرق بـين المسـيح وسـائر األنبيـاء مـن قبـل :أن هللا سـماه رًّبـا فقـال:

طا عليه السالم لما رأى الملكـين
ابن البشر رب السبت ،قلنا :فهذه التوراة تخبر بأن لو ً

قد أقبال من البرية لهالك قومه قال لهما :يا ربي ميال إلى منزل عبدكما ،وقد تقدم لنـا

احتجــاج فــي هــذا الكتــاب بــذكر مــن ســمى فــي الكتــب رًّبــا مــن يوســف وغي ـره فــإن كــان
إلها ألنه ُس ِّمي ربًّا ..فهؤالء إذا آلهة ألنهم سموا بمثل ذلك!..
المسيح ًّ
ابنـا
فإن قلتم :إن األنبياء قد تنبأت بإلهية المسيح فقال أشعيا :العـذراء تحبـل وتلـد ً
ويدعى اسمه عمانويل وتفسيره :معنا إلهنا( )260قلنا :إن هذا اسم يعـاره السـيد الشـريف
مــن النــاس ،وإن كــان هللا عــز وجــل المنفــرد بمعنــى اإللهيــة جــل ثنــا ه فقــد قــال هللا فــي

نبيـا ،وقـال فـي موضـع
إلها وجعلته لك ًّ
التوراة لموسى عليه السالم :قد جعلتك لهارون ً
إلها لفرعون ،وقال داود في الزبور لمن كانت عنده حكمـة:
آخر :قد جعلتك يا موسى ً

كلكم آلهة ..ومن العلية تدعون.

إلهــا لهــارون علـى معنــى الرياســة عليــه،
فـإن قلــتم :إن هللا عــز وجــل جعـل موســى ً
قلنــا :وك ــذلك ق ــال أش ــعيا ف ــي المس ــيح :أن ــه إل ــه ألمت ــه عل ــى ه ــذا المعن ــى؟ ..وإال فم ــا

الفرق؟!

فإن قلتم :إن المسيح قد قال في اإلنجيل :من رآني فقد رأى أبـي وأنـا وأبـي واحـد،

قلنا :إن قوله :أنا وأبي واحد إنما يريد بـه أن قبـولكم ألمـري هـو قبـولكم ألمـر هللا ،كمـا

يقول رسول الرجل :أنا ومن أرسلني واحد ،ويقول الوكيل :أنا ومـن وكلنـي واحـد؛ ألنـه
يقوم فيما يؤديه مقامهِّ ،
ويؤدي عنه مـا أرسـله بـه ،ويـتكلم بحجتـه ويطالـب لـه بحقوقـه،
وكذلك قوله :من رآني فقد رأى أبي ،يريد بذلك :أن من رأى هذه األفعال التي أظهرها

فقد رأى أفعال أبي..

( )260أثبت محققو النسخة الكاثوليكية الحديثة للكتاب المقدس أن هذه النبوءة تخص عصر أشعياء،
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فــإن قلــتم :إن المســيح قــد قــال فــي اإلنجيــل :أنــا قبــل إب ـراهيم ..فكيــف يكــون قبــل
إبراهيم ،وإنما هو من ولده ،ولكـن لمـا قـال :قبـل إبـراهيم علمنـا مـا أراد أنـه قبـل إبـراهيم

من جهة اإللهية..

قلنـا :هـذا سـليمان بـن داود يقـول فـي حكمتـه :أنـا قبـل الـدنيا ،وكنـت مـع هللا حيــث

بدأ األرض ،فما الفرق بينه وبين من قال :إن سليمان ابن هللا ،وأنه إنما قـال :أنـا قبـل
الدنيا باإللهية ،وقد قـال داود أيضـا فـي الزبـور :ذكرتـك يـا رب مـن البـدء ِّ
يت بكـل
وهـد ُ
ً
ُ
أعمالك..
تأول؛ ألنهمـا مـن ولـد إسـرائيل ،ولـيس يجـوز
فإن قلتم :إن كالم سليمان بن داود ُم َّ
ـأول؛ ألنــه مــن ولــد
أن يكونــا قبــل الــدنيا ،قلنــا :وكــذلك قــول المســيح :أنــا قبــل الــدنياُ ،متَـ َّ
إبراهيم ،وال يجوز أن يكون قبل إبراهيم..

فإن تـأولتم تأولنـا ،وإن تعلقـتم بظـاهر الخبـر فـي المسـيح تعلقنـا بظـاهر الخبـر فـي

س ــليمان وداود ،وإال فم ــا الف ــرق..؟! وق ــد ق ــدمنا ه ــذا االحتج ــاج عل ــى ت ــأويلكم لتعلمـ ـوا

بطالن ما ذهبتم إليه على أنه تأويل غيـر واقـع بحقـه ،وإنمـا حقـه أن يكـون هـذا االسـم

يعنــي «عمانويــل» لمــا وقــع علــى المســيح كــان معنــاه :أنــه أخبــر عــن نفســه بــأن إلهنــا
معينــا وناصـ ًـرا ،وممــا يصــحح ذلــك أنكــم تتســمون
معنــا ،يعنــي أن هللا معــه ومــع شــعبه ً
بــه ،ولــو كــان المعنــى مــا ذهبــتم إليــه لمــا جــاز ألحــد أن يتســمى بــه ،كمــا لــم يجــز أن
يتسمى بالمسيح؛ ألنه مخصوص بمعناه.

فإن قلتم :إن تالميذ المسيح كانوا يعلمون اآليات باسم المسيح ،قلنا لكم :فقـد قـال

هللا جـل ثنـا ه ليحيــى بـن زكريـا :قــد أيـدتك بـروح القــدس ،وبقـوة إليـاس ،وهــي قـوة تفعــل

اآليــات ،فأضــاف القــوة إلــى إليــاس ،فــإن زعمــتم :أن المســيح إلــه ألنــه فعلــت اآليــات
باسمه فما الفرق بينكم وبين من قال :إن إلياس إله..؟ فإنه ُف ِّعَلت بقوته اآليات.
ص ــلب عليه ــا المس ــيح عل ــى زعمك ــم ألص ــقت بمي ــت
ف ــإن قل ــتم :إن الخش ــبة الت ــي ُ
فعاش ،فإن هذا دليل على أنه إله قلنا لكم :فما الفـرق بيـنكم وبـين مـن قـال :إن اليسـع

إلــه واحــتج فــي ذلــك بــأن كتــاب ســفر الملــوك يخبــر بــأن رجــال مــات فحملــه أهلــه إلــى

ـدوا لهــم يريــد أنفســهم ،فطرح ـوا الميــت عــن رقــابهم
المقبـرة فلمــا كــانوا بــين القبــور أروا عـ ًّ
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وبـادروا إلـى المدينـة ،وكـان الموضـع الـذي ألقـوا عليـه الميـت قبـر اليسـع ،فلمـا أصــاب
ذلك الميت تراب قبر اليسع عاش ،وأقبل يمشي إلى المدينة.

صــلب عليهــا ألصــقت
فــإن زعمــتم :أن المســيح إلــه ألن الخشــبة التــي ذكــروا أنــه ُ
بميت فعاش ،فاليسع إله ألن تراب قبره لصق بميت فعاش!..

فـإن قلـتم :إن المسـيح كـان مــن غيـر فحـل ،قلنـا لكـم :قــد كـان ذلـك ولـيس أعجوبــة

الـ ـوالدة توجـ ــب اإللهيـ ــة وال الربوبيـ ــة؛ ألن القـ ــدرة فـ ــي ذلـ ــك للخـ ــالق تبـ ــارك وتعـ ــالى ال

للمخلــوق ،وعلــى أنــه يوجــدكم؛ ألن ح ـواء ُخلقــت مــن فحــل بــال أنثــى ،وخلــق أنثــى مــن
ذكر بال أنثى ..أعجب مـن ذكـ ر مـن أنثـى بغيـر ذكـر ،وأعجـب مـن ذلـك أن آدم خلقـه

وخْل ُق بشر مـن تـراب أعجـب وأبـدع مـن خلـق ذكـر مـن أنثـى بـال فحـل،
هللا من ترابَ ،
فما الفرق..؟!
وهــذه األســباب التــي ذكرناهــا كلهــا هــي األســباب التــي تتعلقــون بهــا فــي انتحــالكم

الربوبيــة للمســيح ،وإضــافتكم اإللهيــة إليــه ،وقــد وصــفناها علــى حقائقهــا عنــدكم ،وقبلنــا
فيها قـولكم ،وإن كنـا ال نشـك فـي أن أهـل الكتـاب قـد حرفـوا بعـض مـا فيهـا مـن الكـالم

عــن مواضــعه ،وأوجــدناكم بطــول مــا تنتحلونــه وفســاد مــا تتأولونــه مــن الكتــب التــي فــي

أيديكم :التوراة والزبور واألنبياء واإلنجيل..

فما الذي يثبت الحجة بعد ذلك لكم..؟!

وقـد قـال السـيد المسـيح فـي اإلنجيــل لتالميـذه لمـا سـألوه عـن السـاعة والقيامــة :إن

ذلــك اليــوم وتلــك الســاعة ال يعرفــه أحــد ..وال المالئكــة الــذين فــي الســماء ..وال االبــن

أيضا !..ولكـن اآلب وحـده يعرفـه ،فهـذا إقـرار منـه بأنـه منقـوص العلـم ،وأن هللا تبـارك
ً
وتعالى أعز وأعلم منه ،وأنه خالفـه وأعلـى منـه ،وقـد َبـيَّن بقولـه« :أحـد» عمومـه بـذلك

جميعا ثم قـال :وال المالئكـة ..وعنـدهم مـن علـم هللا مـا لـيس عنـد أهـل األرض،
الخلق
ً
ثم قال :وال االبن ..وله من القوة ما ليس لغيره ..وقوله :هذا شهادة واضحة عليه بأنه
ال يعلـم كــل مـا يعلمــه هللا ،بـل مــا َّ
علمـه هللا إيــاه وأطلعـه علــى معرفتـه وجعلــه لـه ،وأنــه
لقصور معرفته بكل األشياء ليس بحيث يصفونه من الربوبية وأنه هو هللا ومن جوهر

كبيرا..
أبيه تعالى هللا الخالق لكل شيء ًّ
علوا ً
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ولو كان إلها -كما يقولون -لعلم ما يعلمـه هللا مـن سـائر األشـياء وسـرائر األمـور
وعالنيتها ،إذا كـان هـذا المعنـى لـيس مـن الكـالم الـذي إذا سـئلتم عنـه تعلقـتم بأنـه قيـل

للناسوت دون الالهوت) ..

قلـت -أي ابــن تيميــة( :-مقصــوده بــذلك أنــه صــرح بأنــه ال يعلمــه أحــد ،ثــم خــص

أحدا منهم يعلمه ،فقال :وال المالئكة الذين في السماء).
المالئكة بالذكر لئال يظن أن ً
ثــم قــال( :وال االبــن يعرفــه ،وأن األب وحــده يعرفــه ،فنفــى معرفــة االبــن وأثبــت أن
األب وح ــده يعرف ــه ،ومـ ـراده ب ــاالبن المس ــيح ،فع ــرف أن المس ــيح ال يعرف ــه ،وأثب ــت أن

ال ــرب يعرف ــه دون االب ــن ،ودل ذل ــك عل ــى أن لفـ ـ االب ــن عن ــد المس ــيح إنم ــا يـ ـراد به ــا

الناســوت وحــده ،إذ كــان ال يجــوز نفــي العلــم عــن الالهــوت ،فــإن الالهــوت يعلــم كــل
ش ــيء ،وق ــد دل ذل ــك عل ــى أن قول ــه :عم ــدوا الن ــاس باس ــم اآلب واالب ــن ..المـ ـراد ب ــه

الناسوت وحده كما أريد بلف االبن في سائر كالمه وكالم غيره لـم يـرد قـط أحـد مـنهم

بلف االبن الالهوت ،بل إطالق االبـن علـى الالهـوت ممـا ابتدعتـه النصـارى ،وحملـوا

عليها كالم المسيح ،فابتدعوا لصفات هللا أسماء مـا أنـزل هللا بهـا مـن سـلطان ،وحملـوا
عليها كالم المسيح ،وإنما يحمل كالم األنبياء عليهم السالم وغيرهم على معنى لغـتهم
الت ــي ج ــرت ع ــادتهم ب ــالتكليم به ــا ،ال عل ــى لغ ــة يح ــدثها م ــن بع ــدهم ويحم ــل كالمه ــم

عليها.) ..

تعقيك ختامي البن تيمية

(فإن هذا الذي فعلته النصارى وأشباههم يفـتح بـاب اإللحـاد فـي كتـب هللا َّ
المنزلـة،

وقد قال تعالى{ :إن الذين يلحدون في آياتنا ال يخفون علينا أفمن يلقى في النار خيـر
أمن يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير} [فصلت.]40 :

وذلــك أن كــل مــن اعتقــد معـ ٍ
ـان ب أريــه يمكنــه أن يعبــر عنهــا بألفــاظ تناســبها بنــوع

مناسبة ،وتلك األلفاظ موجودة في كالم األنبياء عليهم السالم لها مع ٍ
ـان أُخـر ،ويجعـل

تلــك األلفــاظ دالــة علــى معانيــه التــي رآهــا ،ثــم يجعــل األلفــاظ التــي تكلمــت بهــا األنبيــاء

وجــاءت بهــا الكتــب اإللهيــة أرادوا بهــا معانيــه هــو ،وهكــذا فعــل ســائر أهــل اإللحــاد فــي

سائر الكتب اإللهية كما فعلتـه النصـارى ،مثـل مـا عمـدت المالحـدة المتبعـون لفالسـفة
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اليونان القائلون بأن هذه األفالك قديمة أزلية لم تـزل وال تـزال وأن هللا لـم يـتكلم بـالتوراة
وال غيرها من الكتب اإللهية ،وال هو عالم بالجزئيات ،ال بموسى بن عمران وال بغيـره،

وال هو قادر أن يفعل بمشيئة ،وال يقـيم النـاس مـن قبـورهم ،فقـالوا :خلـق وأحـدث وفعـل
وصنع ونحو ذلك ..يقال على اإلحداث الذاتي ..واإلحداث الزماني..
فاألول :هو إيجاب ِّ
العَّلة لمعلولها المقارن لها في الزمان..

والثممماني :إيج ــاد الش ــيء بع ــد أن ل ــم يك ــن ،ث ــم ق ــالوا :ونح ــن نق ــول :إن هللا خل ــق

السموات واألرض وما بينهمـا وأحـدث ذلـك وأبدعـه وصـنعه كمـا أخبـرت بـذلك األنبيـاء
علــيهم الســالم ،لكــن م ـرادهم بــذلك اإلحــداث الــذاتي وهــو أن ذلــك معلــول لــه لــم يــزل

معه..

فيقال لهم :لـم يسـتعمل أحـد مـن األنبيـاء علـيهم الصـالة والسـالم ،بـل وال أحـد مـن

سائر األمم لف الخلق واإلحداث إال فيما كان بعد عدمه ،وهو ما كان مسـبوًقا بعدمـه
أيضــا:
ووجــود غي ـره ،ومعنــى هــذا اللف ـ معلــوم باالضــطرار فــي جميــع لغــات األمــم ،و ً

فــاللف المســتعمل فــي لغــة العامــة والخاصــة ال يجــوز أن يكــون معنــاه مــا ال يعرفــه إال
بعض الناس ،وهذا المعنى الذي َّيدعونه لو كان ًّ
حقا لم يتصوره إال بعض الناس ،فال
ـوعا لــه إذا كــان هــذا
يجــوز أن يكــون اللف ـ العــام الــذي تداولــه العامــة والخاصــة موضـ ً
يبطــل مقصــود اللغــات ويبطــل تعريــف األنبيــاء للنــاس ،فكيــف وهــو باطــل فــي ص ـريح
المعقول كما هو باطل في صحيح المنقول..؟!

موجودا وال يزال
أحدا قط ..عبَّر عن القديم األزلي الذي لم يزل
ً
فإنه لم يعرف أن ً
ـذب صـريح علـى
بأنه محدث أو مخلوق أو مصنوع أو مفعول ..فهذا الذي ذكرتمـوه ك ٌ

األنبي ــاء عل ــيهم الس ــالم ،لتوهمـ ـوا الن ــاس أنك ــم موافق ــون له ــم ،والكت ــب اإللهي ــة ك ــالتوراة

والق ـرآن مصـ ِّـرحة بــأن هللا خلــق الســموات واألرض ومــا بينهمــا فــي ســتة أيــام ،والقــديم

األزلي ال يكون مخلوًقا في ستة أيام ،وكذلك الكتب اإللهية كالتوراة والقرآن قـد أخبـرت
بتكليم هللا لموسى ،وبندائه إياه من الطور من الشجرة ،وفي التوراة أنهـا شـجرة العليـق،

أخب َرت بأن موسى عليه السالم كان يلقي عصاه فتصير حية تسعى ،ويخبر بـأن هللا
و َ
فلق البحر..
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طــورا ،فإنــه ثابــت كالجبــل ،والقلــوب
فقالــت المالحــدة :إن الشــيء الثابــت ُيسـ َّـمى ُ
تسمى أودية ،وإظهار العلوم بتفجير ينابيع العلـم ،والحجـة الم ِّ
بتل َعـة كـالم أهـل الباطـل،
ُ
هـي عصــا معنويــة ،فمـراد الكتــب بـ ُّ
ـالطور ..العقـل الفعــال الــذي فــاض منــه العلــم علــى

قلب موسى عليه السالم ..والوادي ..قلـب موسـى ،والكـالم الـذي سـمعه موسـى سـمعه
من سماء عقله ،وتلـك األصـوات كانـت فـي نفسـه ال فـي الخـارج ،والمالئكـة التـي رآهـا

أشخاصــا نورانيــة تمثلــت فــي نفســه ال فــي الخــارج ،والبحــر الــذي فلقــه هــو بحــر
كانــت
ً
العلم ،والعصا كانت حجته غلب على السحرة بحجته العلميـة ،فابتلعـت حجتـه شـبههم
وع ِّ
ـاال يتوسـ ــلون بهـ ــا إلـ ــى نيـ ــل أغ ارضـ ــهمِّ ،
صـ ــيًّا يقهـ ــرون بهـ ــا مـ ــن
التـ ــي جعلوهـ ــا حبـ ـ ً

يجادلونه..

أفلـيس مــن قـال مثــل هــذا الكـالم يعلــم باالضـطرار أنــه يكــذب علـى الكتــب اإللهيــة

التي أخبرت بقصة موسـى كـالتوراة والقـرآن ،وأنـه لـيس مـراد الرسـل بمـا أخبـروا بـه مـن

قصة موسى هذا ،بـل صـرحوا بـأن موسـى سـمع نـداء هللا لـه ،وأنـه كلمـه مـن الطـور..

ثعبانــا
طــور ســينا الــذي هــو الجبــل ،وقلــب عصــاه التــي كــان يهــش بهــا علــى غنمــه ً

عظيما ،وفلق له البحر ،وأغرق فيه آل فرعون ،فغرقوا وماتوا فيه وهلكوا ..وأمثال هذا
ً
من تحريفات المالحدة كثير!!..

فهكذا النصارى حرفـوا كتـب هللا ،وسـموا صـفة هللا القديمـة األزليـة التـي هـي علمـه

وسموا صفته القديمة األزلية التي هي حياته روح
أيضا كلمةُّ ،
أو حكمته ً
ابنا ،وسموها ً
القـدس ،وتسـمية هـذه الصـفات بهـذه األسـماء ال توجـد فـي شـيء مـن كـالم األنبيـاء وال

أحدا قط ال من األنبياء وال غيرهم َس َّـمى علـم هللا القـائم بـه ابنـه،
غيرهم ،وال يعرف أن ً
بل وال َس َّمى علم أحد من العالمين القائم به ابنه ،ولكن لفـ االبـن يعبـر بـه عمـن ولـد

ويعبَّر به عمن كان هو سببا في وجوده ،كما يقال :ابن السبيل لمـن
الوالدة المعروفةُ ،
ولدته الطريق؛ فإنه لما جاء من جهة الطريـق جعـل كأنـه ولـده ،ويقـال لـبعض الطيـر:
ابــن المــاء؛ ألنــه يجــيء مــن جهــة المــاء ،ويقــال كونـوا مــن أبنــاء اآلخـرة وال تكونـوا مــن

أبناء الدنيا ،فإن االبن ينتسب إلـى أبيـه ويحبـه ويضـاف إليـه؛ أي :كونـوا ممـن ينتسـب
إلــى اآلخ ـرة ويحبهــا ويضــاف إليهــا ،وهــذا اللف ـ موجــود فــي الكتــب التــي بأيــدي أهــل
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الكتاب في حق الصالحين الذين يحبهم هللا ويـربيهم ،كمـا ذكـروا أن المسـيح قـال :أبـي
وأبيكم وإلهي وإلهكم..

وفي التوراة :أن هللا قال ليعقوب :أنت ابني بكري..

ـحيحا ل ــه معن ــى ص ــحيح ،وه ــو المحب ــة ل ــه
ونح ــو ذل ــك مم ــا ُيـ ـراد ب ــه إذا ك ــان ص ـ ً
مفهومــا عنــد األنبيــاء علــيهم الســالم ومــن
واالصــطفاء لــه والرحمــة لــه ،وكــان المعنــى
ً

يخاطبونــه ،وهــو مــن األلفــاظ المتشــابهة فصــار كثيــر مــن أتبــاعهم يريــدون بــه المعنــى
كثير من الكفار أن هلل سبحانه وتعالى بنين وبنات ،وأن المالئكة بناته،
الباطل ،وزعم ٌ
وبعض من يقول بقدم العـالم مـن المتفلسـفة يقولـون :العقـول العشـرة هـي بنـوه والنفـوس

الفلكية هي بناته ،وهي متولدة عنه الزمة لذاتـه ،فجـاء القـرآن الـذي هـو أفضـل الكتـب
وأكملهــا بإبطــال هــذه المعــاني ،ومنــع اســتعمال هــذا اللفـ فــي حــق هللا تعــالى ،فن ـزه هللا

ولدا كما نزهه عن أن يكون له ولد..
عن أن يتخذ ً
واألول من باب تنزيهه عن األفعال المذمومة ،وهذا علـى قـول جمـاهير المسـلمين
وغيرهم الذين ينزهون هللا ويقدسونه عن األفعال القبيحة التي ال تليق به ،بل تنافي مـا

وجب له من الكمال في أفعاله ،كما وجب له الكمال في ذاتـه وصـفاته ،وأمـا مـن كـان

ممتنعـا لذاتـه ،فأمـا
من المسلمين وغيرهم ال ينزه هللا عـن فعـل مـن األفعـال إال مـا كـان
ً
الممك ــن المق ــدور فيق ــول :ال يعل ــم انتف ــا ه إال ب ــالخبر أو بالع ــادة المط ــردة الت ــي يمك ــن
انتقاضـها ،فهـذا ال يبقــى معـه مــا ينفـي بـه عــن هللا األفعـال المذمومــة القبيحـة ،والكتــب
اإللهي ــة ق ــد نزه ــت ال ــرب ع ــز وج ــل ع ــن األفع ــال المذموم ــة كم ــا نزهت ــه ع ــن ص ــفات

النقص.)..

وبه ــذا التعقي ــب المحك ــم لإلم ــام اب ــن تيمي ــة ..تخت ــتم ه ــذه الوثيق ــة الهام ــة ..الت ــي

اكتسبت قيمتها من واقعيتها ،وكونها تنقل خبرة عملية وعلمية نادرة.

وكتطبيق مباشر على أحد الدروس المستفادة من هذه الوثيقة ،نقوم بعرض

قديما وحديثًا ،باعتبارهم العنصر األصيل
موجز لطوائف الموحدين من النصارى ً
للنصرانية قبل التحريف ،وباعتبار أن وجود هذه الطائفة يجعل قضية عيسى وادعاء
ألوهيته تدخل في حيز التفكير والتدبر ،ومن هنا يكون من المهم تتبع تاريخ هذه
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الطائفة.
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الفصل الرابع

حماية الدين من التحريف

إن من أهم حقائق التصور اإلسالمي ..اإلحكام المنهجي للـدين ،والخلـل فـي هـذا

اإلحكام أو فقدانه هو أخطر أسباب ضياع الدين..

واإلحكــام الفك ــري ف ــي اإلس ــالم :إحك ــام فــي االعتق ــاد والفك ــر ،وإحك ــام ف ــي الواق ــع

والتطبيق.

وهــو مــا يقابــل عنــد النصــارى :االبتــداع ،والتنــاقض ،والتحريــف ،وفقــدان الت ـوازن،

والتشتت ،والعجز عن االستيعاب الذهني..

واإلحكام ُمشتق من الحكمة..
وتعريــف الحكمــة هــو الــذي يفســر قيمــة اإلحكــام ،حيــث يعـ ِّـرف اإلمــام ابــن القــيم

الدرجــة األولــى مــن الحكمــة فيقــول( :أن تعطــي كــل شــيء حقــه ،وال تعديــه حـ َّـده ،وال

تعجله عن وقته ،وال تؤخره عنه).

وقدرا..
ثم يقول( :وهذا الحكم عام لجميع األسباب مع مسبباتها شرًعا ً
فإضاعتها تعطيل للحكمة ،بمنزلة إضاعة البذر وسقي األرض..

وتعدي الحد كسقيها فوق حاجتها بحيث يغرق البذر والزرع ويفسد..
وتعجيلها عن وقتها كحصاده قبل أوانه وكماله(.)261

ومن هنا يأتي إحكام الفكر في اإلسالم لتنظيم العالقات بين حقائق الفكـر ،إذ إن

لكل حقيقة في اإلسالم ًّ
حدا ال ينبغي تجاوزه!..

والمســاواة بــين الحقــائق فــي كونهــا «فك ـرة» مــن أهــم أســباب االضــطراب العقــدي

والفكــري ،ومــن هنــا جــاءت تعبي ـرات النبــي صــلى هللا عليــه وســلم بمــا يفيــد العالقــات
المنظمة بين الحقائق.

فمثال نجد التعبير بأم الكتاب في قوله صلى هللا عليـه وسـلم(( :ال صمالة لممن لمم
ً

يقرأ بأم الكتاب))(.)262

( )261مدارج السالكين (.)469/2
( )262متفق عليه :البخاري في األذان ( )2/237و مسلم في الصالة ( )394من حديث عبادة بن الصامت.
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والتعبير بسميد االسمتغفار الـذي جـاء فـي قولـه صـلى هللا عليـه وسـلم( :أال أخبـرك

بسيد االستغفار؟))(.)263

والتعبير برأس األمر الذي جاء في قوله صلى هللا عليه وسـلم( :أال أخبـرك بـرأس

األمر وعموده وذروة سنامه..؟)) قلت :بلى يا رسول هللا! قال(( :رأس األمر اإلسالم،
وعموده الصالة وذروة سنامه الجهاد))(.)264

فتعبيرات (أم) و(سيد) و(رأس) تفيد طبيعة العالقة.

حرصـا علـى أال يطغـى مفهـوم
وكذلك نجد في تعبيـر النبـي صـلى هللا عليـه وسـلم
ً
على مفهوم تحقيًقا لإلحكام بين المفاهيم ،مثال قوله صلى هللا عليه وسلم( :أمـرت أن
أقاتل الناس حتى يقولوا :ال إله إال هللا ،فإذا قالوا :ال إله إال هللا عصموا منـي دمـاءهم

وأم ـوالهم إال بحقهــا ،وحســابهم علــى هللا

()265

ثــم ق ـرأ{ :فــذكر إنمــا أنــت مــذكر* لســت

علـيهم بمصـيطر} [الغاشـية ]22-21 :وذلــك حتـى ال تطغـى مهمــة القتـال علـى مهمــة
التذكير في فهم الناس.

وكذلك عندما َبيَّن النبي صلى هللا عليه وسـلم بـأن الوضـوء وصـالة ركعتـين وراءه
يغفــر مــا تقــدم مــن الــذنوب ،ثــم حــذر مــن االغت ـرار ..فإنــه يحقــق اإلحكــام بــين الرجــاء

والغــرور ،فقــد دعــا عثمــان رضــي هللا عنــه بوضــوء فتوضــأ ثــم قــال :أريــت رســول هللا

صلى هللا عليه وسلم توضأ في مقعدي هذا ثـم قـال(( :ممن توضمأ مثمل وضموئي همذا،
ثممم قممام فركممع ركعتممين غفممر لممه ممما تقممدم مممن ذنبممه))

()266

عليه وسلم(( :وال تغتروا)).

وقــال :رســول هللا صــلى هللا

وكـذلك عنـدما يقـول رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم(( :مما ممن ممؤمن يمموت لمه

( )263البخاري في الدعوات ( )11/97من حديث شداد بن أوس.
( )264صحيح :الترمذي في اإليمان ( )7/362وقال :حسن صحيح ،والحاكم في التفسير ( )2/412وصححه على
شرطهما ووافقه الذهبي ،والمسند (.)5/531
( )265متفق عليه :البخاري في اإليمان ( ،)1/75ومسلم في اإليمان أيضًا رقم ( )22عن ابن عمر.
( )266متفق عليه :البخاري في الوضوء ( ،)1/259ومسلم في الطهارة ( )226عن عثمان بن عفان.
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حجابمما مممن النممار))
ثممالث أوالد إال كممانوا لممه
ً
الق َسممم)) وهــو قــول هللا{ :وإن مــنكم إال واردهــا كــان
اســتثناء ًّ
هامــا فيقــول(( :إالَّ َت ِحَّلممة َ
()267

فإنــه صــلى هللا عليــه وســلم يســتثني

على ربك حتما مقضيا} [مريم.]71 :

وبــذلك تتقــرر حقيقــة الحجــاب مــن النــار بمــوت الثالثــة أوالد ،مــع حقيقــة الــورود

عليها تحل ًة للقسم دون تناقض.
وأساس اإلحكام الفكري في اإلسالم هـو أن تكـون كـل الحقـائق متجهـة نحـو غايـة
فمثال:
نهائية واحدة ..ولتحقيق ذلك يجب قياس كل حقيقة إلي غايتهاً ..

حقيقــة اإليمــان تقــاس بقــول (ال إلــه إال هللا) بــدليل قــول رســول هللا صــلى هللا عليــه

وسـلم(( :اإليمان بضع وسبعون شعبة ،أعالهما ال إلمه إال هللا ،وأدناهما إماطمة األذى
عن الطريق ..والحياء شعبة من اإليمان))(.)268

وحقيقـة العمــل تقـاس بالصــالة بـدليل قــول رسـول هللا صــلى هللا عليـه وســلم عنــدما

س ــئل :أي العم ــل أفض ــل؟ ق ــال(( :الصمممالة علمممى وقتهممما)) قي ــل :ث ــم أي؟ ق ــال(( :بمممر

الوالممدين)) قيــل :ث ـم أي؟ قــال(( :الجهمماد فممي سممبيل هللا)) هــو قولــه صــلى هللا عليــه

وسلم(( :أول ما يحاسك عليه العبد يوم القياممة الصمالة ،فمإن صملحت صملح سمائر
عمله ،وهن فسدت فسد سائر عمله))(.)269

وحقيقــة المقــام والمكانــة تقــاس إلــى مقــام النبــوة بــدليل قــول هللا عــز وجــل{ :فأولــئك

مـع الــذين أنعـم هللا علــيهم مـن النبيــين والصـديقين والشــهداء والصـالحين وحســن أولــئك
رفيقا} [النساء ]69 :وقول النبي صلى هللا عليه وسـلم(( :أنما وكافمل اليتميم فمي الجنمة

هكذا))

()270

وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى ،وقولـه(( :التاجر األمين الصدوي ممع

( )267متفق عليه :البخاري في الجنائز( ،)3/18ومسلم في البر رقم ( )3632عن أبي هريرة ،وتفسير تحلة القسم
من كالم البخاري وليس بمرفوع.

( )268مسلم رقم ( )35في اإليمان من حديث أبي هريرة وعند البخاري نحوه في اإليمان أيضًا.
( )269أخرجه الترمذي رقم ( )413من حديث أبي هريرة و حسنه والنسائي ( ،)1/232وأحمد ( )5/377ونحوه
( ،)2/290والحاكم ( )1/263وصححه ووافقه الذهبي -وهو كما قاال.
( )270البخاري ( )10/236عن سهل بن سعد رضي هللا عنه.
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النبيين والصدقين والشهداء والصالحين))( ..)271وهكذا..

أساسا إلى أنه المقدمة الطبيعية لإلحكام
وقيمة اإلحكام الفكري في اإلسالم ترجع ً
التطبيق ــي ،ال ــذي يض ــمن قي ــام الواقـ ــع اإلس ــالمي بص ــبغته الخالص ــة كم ــا أرادهـ ــا هللا

سبحانه.

وعلى ضوء حقيقة اإلحكام المنهجي في اإلسالم ال ندري:

كيف يعجز النصارى عن تحديد تصور كامل ومقنع عن هللا واالتفاق عليه..؟!

وكيف يتبدل الدين بمعـدل زمنـي رهيـب وفًقـا لألهـواء المتجـددة ،فتتفـاقم الخالفـات

وتتزايد الطوائف ،وتنشأ مشكلة جديدة مع كل محاولة لعالج مشكلة قديمة!..
ومن اإلحكام المنهجي في اإلسالم تكون هذه الحقائق:
حماية الوحي من لبس الشيطان..

وحماية الدين من الزيادة والنقصان..

وحماية النصوص من اللبس والتحريف..
وحماية مقام النبوة من الغلو واإلطراء..

وحماية صفة أهل الحق بالمفاصلة مع أهل الباطل..

حماية الوحي من لبس الشيطان

لقد كانت هناك أسباب تاريخية متكررة لضياع الدين..

مــن أبــرز هــذه األســباب ..التــدخل الشــيطاني الــذي يهــدف لتك ـريس الغوايــة عبــر

تضييع مصدر الهدى وهو الدين..

فعندما تغيب النبوة ..تتحرك الشياطين!..

هكذا كان األمر عندما ذهب موسى للقاء ربه ..فظهر السامري..

وهكذا كان األمر عندما ُرفع عيسى ..فظهر بولس..
وهكــذا كــان األمــر عنــدما تُـ ِّـوِّفي الرســول صــلى هللا عليــه وســلم ..فظهــر مســيلمة
َ
الكذاب واألسود العنسي وسجاح والمختار الثقفي..
( )271الترمذي رقم ( ،)1209والحاكم ( )2/6من طريق الحسن عن أبي سعيد.
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ظــاهرة شــيطانية واحــدة ..لهــا دافــع واحــد :االلتفــاف حــول الــوحي ..واالنقضــاض
على الدين واختطافه ..لتزويره وتضييع مضمونه وفاعليته..

ولكن هذه المحاوالت الشيطانية عولجت بأساليب متعددة..

منه ــا ع ــودة النب ــوة إل ــى الواق ــع ..وتمث ــل ذل ــك ف ــي رج ــوع موس ــى وتحريق ــه لعج ــل

السامري ونسفه..

وعندما ظهر بولس بعد رفع عيسى لم يتم معالجة هذه المحاولـة كمـا تـم ذلـك فـي

حالة موسى والسامري..

إذ تمكن بولس من زرع بذرة الوثنية التي أثمرت وفرخت في عصر قسطنطين..

ولما كان الجهماد هـو أسـاس حجيـة واقـع األمـة اإلسـالمية كمان أداة الحمايمة ممن

التحريف التي حسمت هذه الظاهرة الشيطانية في تاريخ األمة اإلسالمية عبر حـروب

المرتدين..

ومن المثير أن يكون معظم الجيش الذي قاتـل المرتـدين ومـدعي النبـوة مـن الُقـراء

الذين هم حفظة الوحي..

مما يدل على أن المهمة كانت مهمة حماية ..وليست مجرد مهمة قتالية..

لدرجة أن فكرة جمع القـرآن -المنقـول إلينـا شـفاهة باألصـالة -فـي مصـحف واحـد

نشأت كنتيجة لكثرة من ُقتل من الُقراء..
لتبقى مهمة الحماية..

ومن حماية الدين من لبس الشميطان ..تمأتي قاعمدة أهمل السمنة والجماعمة فمي

التعامل مع الخواري واألحالم ،والتي يقررها اإلمام ابن تيمية فيقـول( :كـل مـن خـالف

ـي هللا ال
ـيئا ممــا ج ــاء بــه الرســول مقل ـ ًـدا فــي ذل ــك لمــن يظــن أن ــه ولــي هللا ،وأن ول ـ َّ
شـ ً
يخــالِّف –هللا ورســوله -فــي شــيء ،ولــو كــان هــذا الرجــل مــن أكبــر أوليــاء هللا كأكــابر
الصحابة والتابعين لهم بإحسان -لم ُيقبل منه ما خـالف الكتـاب والسـنة؛ فكيـف إذا لـم
يكن كذلك..؟!
وليـا هلل أنـه قـد صـدر عنـه مكاشـفة
وتجد ًا
كثير من هؤالء عمدتهم في اعتقاد كونـه ًّ
فــي بعــض األمــور ،أو بعــض التصــرفات الخارقــة للعــادة مثــل أن يشــير إلــى شــخص
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أحيانـا ،أو يمـأل
فيموت ،أو يطير في الهواء إلى مكة أو غيرها ،أو يمشي على المـاء
ً
إبريًقـا مـن الهـواء ،أو ينفــق بعـض األوقـات مـن الغيــب أو أن يختفـي أحيانـا عـن أعــين

النــاس ،أو أن بعــض النــاس اســتغاث بــه وهــو غائــب أو ميــت ف ـرآه قــد جــاءه فقضــى

حاجتـه ،أو يخبــر النـاس بمــا سـرق لهــم ،أو بحــال غائـب لهــم أو مـريض أو نحــو ذلــك

من األمور ..وليس في شيء من هذه األمـور مـا يـدل علـى أن صـاحبها ولـي هلل ،بـل
قد اتفق أولياء هللا على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى علـى المـاء لـم ُيغتـر بـه
حتى ُينظر متابعته لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وموافقته ألمره ونهيه.

وكرامات أولياء هللا تعالى أعظم من هذه األمور ،وهذه األمور الخارقة للعـادة وإن

ـدوا هلل ،فـإن هـذه الخـوارق تكـون لكثيـر مـن
كان قد يكون صاحبها وليًّا هلل فقد يكـون ع ًّ
الكفـار والمشـركين وأهـل الكتـاب والمنـافقين وتكـون ألهـل البـدع وتكـون مـن الشــياطين،

فال يجوز أن يظن أن كـل مـن كـان لـه شـيء مـن هـذه األمـور أنـه ولـي هلل ،بـل يعتبـر

أوليــاء هللا بصــفاتهم وأفعــالهم وأح ـوالهم التــي دل عليهــا الكتــاب والســنة ،ويعرفــون بنــور
اإليمان والقرآن ،وبحقائق اإليمان الباطنة وشرائع اإلسالم الظاهرة).

وبهـذه القاعـدة السـلفية حسـمت مـادة األحـالم واألوهـام والخـوارق كمـدخل لتحريـف

دين هللا..

ومن حماية الدين من لبس الشميطان ..اإليممان بانقطما الموحي بوفماة الرسمول

صلى هللا عليه وسلم..

فقد روى اإلمام البخاري في أول كتاب «الشهادات» من طريق عبـد هللا بـن عتبـة

ناسممما كمممانوا يؤخمممذون
قــال :س ــمعت عمــر ب ــن الخط ــاب رضــي هللا عن ــه يق ــول(( :إن ً
بممالوحي فممي عهممد رسممول هللا صمملى هللا عليممه وسمملم ،وهن المموحي قممد انقطممع ،وهنممما
نأخذكم اآلن بما ظهر لنا من أعمالكم))..

وورود هذا األمر على لسان أمير المؤمنين عمر ،الذي قال فيه رسول هللا صـلى

أيضا:
هللا عليه وسلم(( :لو كان بعدي و
نبي لكان عمر بن الخطاب)) ،والذي قال فيه ً
((لقد كان فيما قبلكم من األمم ُم َّ
حدثون ..فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر))..
فيه أقوى داللة على انقطاع الوحي وحمايته من التحريف.
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حماية الدين من الزيادة «االبتدا »

وعلــى أســاس االرتبــاط بــين الحكمــة واإلحكــام كــان التقابــل بــين الحكمــة والبدعــة؛

المحكـم ،وقـد
ذلك أن البدعة هي في تطبيقها فكرة دخيلة علي إطـار الفكـر اإلسـالمي ُ
أورد ا إلمـ ــام ابـ ــن تيميـ ــة فـ ــي التقابـ ــل بـ ــين الحكمـ ــة والبدعـ ــة قـ ــول اإلمـ ــام أبـ ــو عثمـ ــان
أمـر السـنة
النيسابوري( :من جلـس إلـي صـاحب بدعـة ُح ِّـرَم الحكمـة) ،كمـا قـال( :مـن َّ
أمـر الهــوى علـى نفســه قـوًال وعمـ ًـال نطــق
علـي نفســه قـوًال وعمـ ًـال نطـق بالحكمــة ،ومــن َّ
البدعة).
وحماية الدين من البدعة تكون بالحساسية المرهفة في التعامل مع قضايا الدين،

رجال إلى رسول هللا صلى
وهؤالء هم صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يشتكون ً
هللا عليه وسلم ألنه يق أر في كل صالة بسورة {قل هو هللا أحد} رغم أن الفعل جائز

جديدا في التطبيق.
ًا
شرًعا إال أنهم أروا في هذا العمل
مظهر ً
وقد ورد حديث عن النبي صلى هللا عليـه وسـلم يتضـمن حقيقـة حمايـة هـذا الـدين

بقدر هللا..
عــن أنــس بــن مالــك رضــي هللا عنــه قــال :قــال رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم:
((إن هللا حجك التوعة عن كل صاحك بدعة حتى يد بدعته)).
ذلك أن منع التوبة عن المبتدع معناه :منع إقرار هذا المبتدع على بدعته.
مليئـ ــا بالبـ ــدع والمبتـ ــدعين الـ ــذين يسـ ــمونهم
وفـ ــي المقابـ ــل نـ ــرى تـ ــاريخ النص ـ ـرانية ً
هراطقة ..لدرجة أنك ال تكاد تميز بين المبتدع وغيره ..لكثرة هذا األمر فيهم!..
وفي الوقت الذي يفزع الصحابة من مجرد مواظبة رجل لقراء سورة اإلخالص في
ـامال بكـل طقوســه وتقاليـده بــدون أي سـند مــن
دينـا كـ ً
الصـالة ..نجــد النصـارى ينشــئون ً
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الكتــاب ،حت ــى صــار أغل ــبهم ُيــدعى :التقلي ــديون (الكاثوليــك واألرث ــوذكس) وهــم ال ــذين
يسمى بالتقليد الكنسي.
يتبعون ما َّ
يقول عنهم مؤلف الالهـوت النظـامي( :التقليـديون هـم الـذين يؤمنـون بسـلطان الكتـاب
المقـدس باإلضـافة إلـى تقاليـد اآلبـاء .والتقليـد «عنــدهم» هـو مـا تس َّـلموه وتـداولوه خَلًفـا عــن
سلف ،من العقائد والشعائر الدينية ،مشافه ًة ،مما لم ُيكتب في األسفار المنزلة).

ونحــن بــالطبع نــتحف علــى لف ـ «األســفار المنزلــة» الــذي لــم تعرفــه النص ـرانية فــي

تاريخها ..ولم يقل به كاتبو تلك األسفار أنفسهم!..

يوما!..
ومن أبرز األمثلة على البدع النصرانية زيادة الصوم من شهر إلى ً 55

ـاع كام ٍـل عـن الطعـام والشـراب والشـهوة
ناهيك عن تحريف كيفية الصـوم مـن امتن ٍ
مــن طلــوع الفجــر إلــى غــروب الشــمس ..إلــى مجــرد االمتنــاع عــن الشــهوة وأكــل ذوات
األرواح!..
جاء في كتـاب «أصـوامنا بـين الماضـى والحاضـر»( :جـاء فـى كتـاب قطمـارس..

الصوم الكبير حسـب طقـس الكنيسـة القبطيـة مـا يلـي( :واألصـوام ال ازئـدة المسـتقرة فـى

البيعــة القبطيــة منهــا مــا يجــرى مجــرى الصــوم الكبيــر فــى التأكيــد ..وهــي جمعــة هرقــل

التـي صـارت مقدمـة للصـوم الكبيـر ..وذلـك أنـه لمـا رجـع هرقـل ملـك الـروم علـى بيـت

المقدس فوجده خرًابا وقد هدم اليهود الكنائس والقبر المقدس وغيرها وأحرقوا النصارى
بالنار ،فطلب منه أهل القدس قتل اليهود ..فاعتذر ألنه أعطاهم األمان واليمـين؛ أي:

أمــا األمــان فقــد علمــه كــل أحــد مــنهم ..احتــالوا عليــك فيــه ،وأمــا
أقســم لهــم ،فقــالوا لــهَّ :

أسبوعا فى كل سنة على ممر
اليمين فنحن وجميع النصارى بكل األقاليم نصوم عنك
ً
األيام وإلى انقضاء الدهر !!..وكتب البطاركة واألساقفة إلـى جميـع الـبالد بصـوم هـذا
أيضـا بالتفصـيل كمـا يؤكـد
األسبوع األول من الصـوم الكبيـر ) ..وهـذه القصـة مـذكورة ً

~~436

لنا المرجع السابق فى كتاب «نظم الجوهر» البن بطريق(.)272

وهكذا يسري االبتداع في الدين من جيل إلى جيل ..بكل سهولة!..

حماية الدين من النق

الكمال هو أول صفات الدين الصحيح ،ولذلك كانت هذه الصفة هي أول

الصفات التي رضي هللا بها لنا هذا الدين{ :اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فال

تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم
دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف إلثم فإن هللا غفور رحيم} [المائدة.]3 :

مبايعا ،وقد
ومما يوضح معنى حماية الدين من النقص أن رجال جاء لرسول هللا
ً
علي شهادة أن ال إله إال هللا،
وصف حاله ً
قائال( :أتيت رسول هللا ألبايعه ،فاشترط َّ

محمدا عبده ورسوله ،وأن أقيم الصالة ،وأن أ دي الزكاة ،وأن أحج حجة اإلسالم
وأن
ً
أي األولى -وأن أصوم رمضان ،وأن أجاهد في سبيل هللا ،فقلت يا رسول هللا :أمااثنتان ف هللا ما أطيقهما :الجهاد والصدقة ،فإنهم زعموا أن من ولى الدبر -هرب من

المعركة -فقد باء بغضب من هللا ،فأخاف إن حضرت تلك جشعت نفسي وكرهت

الموت .والصدقة ،ف هللا مالي إال ُغنيمة وعشر ذود -أي :غنم قليلة وعشر من
اإلبل -هن رسل أهلي وحمولتهم ،فقبض رسول هللا يده ،ثم حرك يده ،ثم قال(( :ال

فبم تدخل الجنة؟ )).قال :قلت :يا رسول هللا أنا أبايعك ،قال:
جهاد وال صدقةَ ..
فبايعت عليهن كلهن)(.)273
فلم يقبل رسول هللا صلي هللا عليه وسلم البيعة من الرجل إال على اإلسالم

كامال..
ً

أيضا كانت كلمة أبي بكر الصديق عندما امتنع المرتدون عن دفع الزكاة:
ولذلك ً
(وهللا ال ينقص الدين وأنا حي)!..
حماية النصوص من التبديل

يـؤمن جميــع المســلمين بحفـ الق ـرآن ،وقــول هللا عــز وجــل{ :إنــا نحــن نزلنــا الــذكر

( )272تأليف القس كيرلس كيرلس راعي كنيسة مارجرجس بخمارويه ،طبعة أولى ( )1982ص.136
273
) المسند (.)22002
(
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وإنا له لحافظون} [الحجر.]9 :

وكذلك يؤمنون بحف السنة في جميع مراحلها..

س ـ ـواء كانـ ــت فـ ــي مرحلـ ــة نقـ ــل القـ ــول مـ ــن الرسـ ــول صـ ــلى هللا عليـ ــه وسـ ــلم إلـ ــى

الصحابي ،مثلما كان في حديث دعاء النوم :عن البراء بن عازب أن النبي صلى هللا

عليه وسلم قال له(( :أال أعلمك كلمات تقولها إذا أويت إلى فراشك..؟ فمإن ممت ممن
ليلتك مت على الفطرة ،وهن أصبحت أصبحت وقد أصبت خيرا..؟ .تقول :اللهم إنمي

أسلمت نفسي إليك ،ووجهت وجهي إليك ،وفوضت أممري إليمك ،رغبمة ورهبمة إليمك،

وألجمأت ظهمري إليمك ،ال ملجمأ وال منجمى منمك إال إليمك ،آمنمت بكتابمك المذي أنزلممت،
وعنبيك المذي أرسملت)) قـال البـراء :فقلـت وعرسمولك المذي أرسملت ..قـال :فطعـن بيـده

في صدري ثم قال(( :وعنبيك الذي أرسلت))(..)274

أو مرحل ــة نق ــل الص ــحابي ق ــول رس ــول هللا ص ــلى هللا علي ــه وس ــلم إل ــى غيـ ـره م ــن

المسلمين بأمانـة تامـ ة ،حتـى ولـو كـان الشـك فـي حـرف واحـد صـحيح ،مثلمـا كـان فـي
حــديث الخــروج مــن النــار إلــى الجنــة :عــن أبــي ســعيد ،أن رســول هللا صــلى هللا عليــه

وسلم قـال(( :يدخل أهل الجنة الجنة ،وأهل النار النار ،ثمم يقمول هللا تبمارك وتعمالى:
فيخُرجممون منهمما قممد
أخرج موا مممن كممان فممي قلبممه مثقممال حبممة مممن خممردل مممن إيمممانَ ،

اسودواُ ،في َلقون في نهر الحياء أو الحياة -شك مالك  -فينبتمون كمما تنبمت الحبمة
في حميل السيل ،ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية)).
شك الراوي هل هي همزة أو تاء فقال :الحياء أو الحياة!..

وقياسا على هذا المستوى في حف النصوص الشـرعية يمكـن إدراك حجـم مشـكلة
ً
ـفر مــن
النصــارى فــي تحريــف النصــوص ،حيــث يكــون الحكــم بــبطالن ســبعة عشــر سـ ًا

أمر عاديًّا!..
العهد القديم واعتبارها ليست عند بعض الطوائف من الكتاب المقدس ًا
حماية فهم النصوص من اللبس

وفهم النصوص في الدين الصحيح يكون بالبساطة التي تتناسب مع عقل
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اإلنسان ،وهو ما كان معروًفا في اإلسالم بمصطلح األمية.
فاألمية في منهج الدعوة ليست مستوى معرفيًّا ولكنها أسلوب دعوي..

فنحن قوم أُميُّون باعتبار أسلوب الدعوة الذي نراعي فيه كل المستويات البشرية

الثقافية والعلمية ..ابتداء من التفهيم باإلشارة..

عن نافع عن ابن عمر رضي هللا عنهما(( :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ذكر رمضان فضرب بيديه ،فقال :الشهر هكذا وهكذا وهكذا ،ثم عقد إبهامه في

الثالثة ..فصوموا لر يته وأفطروا لر يته فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثالثين))

(.)275

وهذا الحد يمثل الحد األدنى للعقول التي نتعامل معها في دعوتنا.

وهو نقل الرسالة كما هي باعتبارها فطرة..

وفي الوقت الذي يفسر فيه الرسول صلى هللا عليه وسلم باألسلوب البسيط

السهل حتى أيام الشهر بإشارة أصابعه ..ال يستطيع فيه النصارى فهم عقيدتهم وال
شرحها لغيرهم ،وهي النتيجة المباشرة لتحريف الدين!..

ألن صحة الدين هي التي تحقق صحة التلقي ،وصحة التلقي هي التي تحقق

صحة االعتناق ،وصحة االعتناق هي التي تحقق صحة الدعوة إليه.

حماية مقام النبوة من الغلو واإلطراء
لقد َّ
ار من إطرائه والغلو فيه ،فقال
ار وتكرًا
حذر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مرًا
صلى هللا عليه وسلم(( :ال تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم ..فإنما أنا عبد،

فقولوا :عبد هللا ورسوله))(.)276

إن هذا الحديث يتضمن الخاصية التي تحف اإلسالم من الضالل الذي وقع فيـه

اليهود والنصارى ،وهي الدقة التامة في التعامل مع النصوص الشرعية.
((إنما أنا عبد ..فقولوا :عبد هللا ورسوله)).

كما نزلت اآليا ت مخاطبة المؤمنين على لسانه صلى هللا عليه وسلم{ :قل إنما
( )275متفق عليه :أخرجه البخاري في (الصوم /ح  ،)1906ومسلم في (الصيام /ح.)1080
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أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عمال
صالحا وال يشرك بعبادة ربه أحدا} [الكهف.]110 :

وقوله تعالى{ :قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا

إليه واستغفروه وويل للمشركين} [فصلت.]6 :

وحتى آخر لحظة في حياته ..كان التحذير من آثار الغلو واإلطراء..

فعندما مرض النبي صلى هللا عليه وسلم ،تذاكر بعض نسائه –أم حبيبة وأم

سلمة -كنيسة بأرض الحبشة يقال لها «مارية» -وكانتا قد أتتا أرض الحبشة-

فذكرن من حسنها وتصاويرها..

فقال النبي صلى هللا عليه وسلم(( :إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات

مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور ..أولئك شرار الخلق عند هللا يوم
بنوا على قبره
ً
القيامة))(.)277

والقاعدة في إثبات مقام النبوة هو :إثبات بشرية النبي والتأكيد على حد العبودية،

وإثبات خصيصة الوحي وحف مقام النبوة ،ويجمع ذلك قوله سبحانه{ :قل إنما أنا
بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد} [الكهف.]110 :

فتقرر اآليات {إنما أنا بشر} ،ولكن هذا التقرير قد يوهم أنه يختلف في بشريته

عن غيره ،فيأتي لف { :مثلكم} لنفي هذا الوهم..

ولكن هذا اللف قد يسلب مقام النبوة خصوصيته..

فتأتي عبارة{ :يوحى إلي} ..لتؤكد على خصوصية مقام النبوة..
ثم يأتي الحد الفاصل بين مقام األلوهية ومقام البشرية والنبوة{ :أنما إلهكم إله

واحد}

وإلخراج مقام النبوة من العالقة بين هللا وخلقه ..تأتي العبارة األخيرة..

{فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمال صالحا وال يشرك بعبادة ربه أحدا}.

ويفسرها قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم البنته فاطمة رضي هللا عنها(( :يا
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ضرا وال
فاطمة بنت محمد ...أنقذي نفسك من النار ..فإني ال أملك لك ًّ

نفعا))(.)278
ً

وفي نفس اإلطار يأتي قوله صلى هللا عليه وسلم(( :أيها الناس إنه قد كان لي

فيكم إخوة وأصدقاء ،وهني أبرأ إلى هللا أن يكون لي فيكم خليل ،ولو كنت متخذا

من أمتي خليال التخذت أبا بكر خليال ،وهن رعي اتخذني خليال كما اتخذ إبراهيم

خليال ،أال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ،أال فال

تتخذوا القبور مساجد ،إني أنهاكم عن ذلك))(.)279

قبورا ،وال تجعلوا قبري
وكذلك قوله صلى هللا عليه وسلم(( :ال تجعلوا بيوتكم ً
علي فإن صالتكم تبلغني حيث كنتم))(..)280
ً
عيدا ،وصلوا َّ
عيدا ،واألمر بالصالة عليه.
فجمع بين التحذير من اتخاذ قبره ً

وعلى نفس النهج مضى أصحابه وآل بيته ،فعن أبي الهياج األسدي أنه قال:

قال علي بن أبي طالب رضي هللا عنه :أال أبعثك على ما بعثني عليه رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم ((أال تد تمثاال إال طمسته وال قبرا مشرفا إال سويته))(.)281

وعن سهيل بن أبي سهيل أنه رأى قبر النبي صلى هللا عليه وسلم فالتزمه ومسح

قال :فحصبني حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب فقال :قال رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم(( :ال تتخذوا بيتي عيدا ،وال تتخذوا بيوتكم مقابر ،وصلوا علي حيثما
كنتم ،فإن صالتكم تبلغني))(.)282

وحتى مجرد األلفاظ الموهمة ..نهى عنها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فقد

يوما بعض الصحابة يقول له :ما شاء هللا وشئت ،فقال(( :أجعلتني هلل
سمع ً
ندا؟.)283().
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الشهادة ..والبيعة ..واالنتماء

ومن أهم أحكام حماية الدين :المفاصلة بين أتباعه ومن سواهم..

وقد كانت هذه المسألة ثغرة تاريخية تسللت منها الوثنية إلى دين المسيح..

وذلك بسبك غياب األحكام الضابطة لمسألة االنتماء لهذا الدين..
حتى تبوأ بولس مكانة الداعية لدين لم يؤمن هو به بعد...

وثنيا لم يتم
اعيا
وحاكما لألمة النصرانية ،بينما كان ًّ
وحتى غدا قسطنطين ر ً
ً
تعميده إال في فراش الموت...
ومن هنا يبرز دور األحكام اإلسالمية التي تحمي الدين من اختراقه ،والتباس

أتباعه بأعدائه...

مسلما..
وأول هذه األحكام :الشهادة التي يصبح بموجبها اإلنسان
ً

والتي تقتضي اإلعالن الصريح عن االنتماء إلى عقيدة اإلسالم ،وااللتزام التام

بالشريعة جملة وعلى الغيك ،والتبر كلية من كل ما يخالفها..

عن معاوية بن حيدة رضي هللا عنه قال :أتيت النبي صلى هللا عليه وسلم

حين أتيته فقلت :هللا ما أتيك حتى حلفت أكثر من عدد أولئك -يعني األصابع-

شيئا إال ما
بهز بين كفيه -وقد جئتك امر ال أعقل ً
أال آتيك وال آتي دينك -فجمع ْ
علمني هللا تعالى ورسوله صلى هللا عليه وسلم..
وهني أسألك بوجه هللا بما بعثك رعك إلينا؟

قال(( :باإلسالم)).

قلت :وما آيات اإلسالم؟

وت َخَّلْيت ،وتقيم الصالة وتؤتي الزكاة..
قال :تقول(( :أسلمت وجهي هللَ ،
وكل مسلم على مسلم ُم َحَّرم ،أخوان نصيران..
عمال..
ال يقبل هللا من مسلم أشرك بعدما يسلم ً

وتفاري المشركين إلى المسلمين ..ما لي أمسك بحجزكم عن النار..؟.
أال وهن رعي تبارك وتعالى داعي وهنه سائلي :هل بلغت عبادي..؟.

وهني قائل :رب قد بلغتهم ،فليبلم الشاهد الغائك..
~~442

اهكم ِ
بالف َدام..
ثم إنكم مدعوونُ ..م َ
فد َمة أفو ُ
وكِّفه))..
ثم إن أول ما يبين عن أحدكم َل َف ِخذه َ

قال :قلت :يا رسول هللا هذا ديننا؟ قال(( :هذا دينكم))(.)284

وت َخَّلْيت))
ونالح قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :
أسلمت وجهي هللَ ،
ُ
والذي يمنع دخول أحد في هذا الدين بأي شيء يخالفه..

والدليل القاطع على وجوب حماية اإلسالم من تجربة الخلط النصرانية هو صيغ

الشهادة التي يدخل بها النصارى إذا أرادوا الدخول في اإلسالم..

عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال(( :من شهد أن ال

محمدا عبده ورسوله ،وأن عيسى عبد هللا
إله إال هللا وحده ال شريك له ،وأن
ً
ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم ،وروح منه ،والجنة حق ،والنار حق ،أدخله هللا

من أبواب الجنة الثمانية ،من أيها شاء ..على ما كان من العمل))(.)285
يقول العالمة ابن حجر العسقالني( :ويستفاد منه ما ُيَلَّقنه النصراني إذا أسلم،
قال النووي :هذا حديث عظيم الموقع ،وهو من أجمع األحاديث المشتملة على
العقائد؛ فإنه ُج ِّم َع فيه ما يخرج عنه جميع ملل الكفر على اختالف عقائدهم
وتباعدهم .وقال غيره :في ذكر عيسى تعريض بالنصارى ،وإيذان بأن إيمانهم مع
قولهم بالتثليث شرك محض ،وكذا قوله:

«عبده» وفي ذكر «رسوله» تعريض

باليهود في إنكارهم رسالته وقذفه بما هو منزه عنه وكذا أمه).

وثاني هذه األحكام :البيعة على الدين الصحيح ..وهي األساس العقدي والشرعي

لدخول اإلنسان في عقد اإلسالم.

وقد مر آنفا كيف لم يقبل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبايعة رجل على

بعض شرائع اإلسالم دون بعض.

ولذلك اختلفت صيغة البيعة باختالف المبايِّع ،باعتبار أن معنى البيعة هو
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االلتزام ،وأن االلتزام مرتبط بمن يبايع(..)286
وبعد البيعة على اإلسالم واإلقرار بالشهادتين ينطبق على صاحب البيعة

والشهادة اسم «المسلم» الذي ال يجوز إطالقه على غير المسلمين ،حماية لمعنى

االنتماء..

وهو من أهم أسباب حماية الدين ،ولذلك قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

((وأنا آمركم بخمس أمرني هللا بهن..

الجماعة ،والسمع ،والطاعة ،والهجرة ،والجهاد في سبيل هللا..

فإنه من فاري الجماعة قيد شبر فقد خلع رعقة اإلسالم من عنقه إال أن

يراجع..

ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم ،وهن صام وصلى وزعم أنه

مسلم..

فادعوا بدعوى هللا التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد هللا)).

ولذلك رد النبي صلى هللا عليه وسلم ادعاء أسقف نجران بأنه مسلم ،حين قال

له(( :يا أبا الحارث ،أسلم ))..قال :إني مسلم ،قال(( :يا أبا الحارث ،أسلم ))..قال:
قد أسلمت قبلك ،فقال نبي هللا صلى هللا عليه وسلم(( :كذبت ...منعك من اإلسالم

ولدا ،وأكلك الخنزير ،وشرعك الخمر))(.)287
ثالثة :ادعا ك هلل ً
وعلى أساس االنتماء الصحيح لإلسالم يكون الوالء الذي يمنع التشبه بغير

المسلمين ،حتى ال يختلط الدين في أفهام الناس ،وتكون المفاصلة التي تمنع المداهنة

والمساومة في الدين.

وفي الوقت الذي ينهى فيه الرسول عليه الصالة والسالم عن التشبه بغير

المسلمين ،في العبادة والتصرف والصورة ..نرى النصارى في تحريفهم للدين قد

تشبهوا بالوثنيين في عقائدهم وعباداتهم!..

وبينما يقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إذا طلع حاجك الشمس فدعوا

( )286لذلك اختلفت صيغ مبايعة النساء عن صيغ الرجال.
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الصالة حتى تبرز ،فإذا غاب حاجك الشمس فدعوا الصالة حتى تغيك ،وال تحينوا
بصالتكم طلو الشمس وال غروعها ..فإنها تطلع بين قرني الشيطان))(.)288

عامل مشترك بين جميع الديانات الوثنية..
وذلك أن تقديس الشمس واستقبالها
ٌ
أمر من أمور الوثنيين إال وأدخلوه في دينهم..
نجد النصارى لم يدعوا ًا

اء من يوم األحد  ،Sundayالذي كان يقدسه الوثنيون ،ويعني يوم الشمس..
ابتد ً
وتحويل القبلة باتجاه شروق الشمس..

انتهاء بالصالة وقت الشروق والغروب..
و ً
ومن هنا تأتي سورتا اإلخالص والكافرون في سنة الفجر والمغرب ،قبل شروق

الشمس وبعد غروبها ،لتكون األولى إثباتًا لصحة االعتقاد ،والثانية ثباتًا على
االعتقاد الصحيح والمفاصلة عليه..
وبهما تكون الحماية الكاملة للدين من االنحراف.

288
) البخاري (.)3099
(

~~445

الباب الخامس
الهيمنة السلفية
الفصل األول

تمهيد :القرآن هو أساس الهيمنة..

الهيمنة القرآنية

{وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم
بينهم بما أنزل هللا وال تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة
ومنهاجا ولو شاء هللا لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات

إلى هللا مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون} [المائدة.]48 :

ومؤتمنا..
وحاكما
شاهدا
فهيمنته على ما بين يديه من الكتاب يعم الكتب كلها..
ً
ً
ً
شاهدا على ما بقي فيها من األخبار الصادقة..
ً

وحاكما على ما ط أر عليها من التحريف والتبديل..
ً
ومؤتمنا على أصول الدين الواحد الصحيح ..الذي أنزله هللا على أنبيائه ورسله..
ً
فقرر ما في الكتاب األول من أصول الدين وشرائعه الجامعة التي اتفقت عليها
الرسل ،كالوصايا العشرة المذكورة في آخر األنعام{ :قل تعالوا أتل ما حرم ربكم
عليكم أال تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وال تقتلوا أوالدكم من إمالق نحن نرزقكم

وإياهم وال تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وال تقتلوا النفس التي حرم هللا إال

بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون*وال تقربوا مال اليتيم إال بالتي هي أحسن حتى
يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ال نكلف نفسا إال وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو

كان ذا قربى وبعهد هللا أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون*وأن هذا صراطي
مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون}
[األنعام.]153-151 :

وكذلك آيات الحقوق العشرة{ :وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا إما
يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كالهما فال تقل لهما أف وال تنهرهما وقل لهما قوال

كريما}..
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إلى قوله{ :ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة وال تجعل مع هللا إلها آخر فتلقى في
جهنم ملوما مدحورا} [اإلسراء.]39-23 :

فدين األنبياء والمرسلين دين واحد ،وإن كان لكل من التوراة واإلنجيل والقرآن شرعة

ومنهاجا..
ً

ولهذا قال صلى هللا عليه وسلم(( :األنبياء إخوة لعالت ،أمهاتهم شتى ،ودينهم
واحد ،وأنا أولى الناس بعيسى ابن مريم؛ ألنه لم يكن بيني وعينه نبي ،وهنه

خليفتي على أمتي)).289

شيعا ،قال
فدين المرسلين يخالف دين المشركين المبتدعين الذين َفَّرقوا دينهم وكانوا ً
تعالى{ :منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصالة وال تكونوا من المشركين*من الذين فرقوا
دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون} [الروم.]32 ،31 :

والهيمنة القرآنية في قضية عيسى أساسها حجية القرآن{ :انظر كيف نبين لهم اآليات
ثم انظر أنى يؤفكون} [المائدة.]75 :
فلن نكتشف مدى إعراض وإفك النصارى ..إال من خالل فهم الحجة القرآنية
الكاملة..
ختاما لهذه اآلية{ :ما المسيح ابن مريم إال رسول قد خلت من
وقد جاء هذا النص
ً
قبله الرسل*وأمه صديقة كانا يأكالن الطعام} [المائدة.]75 :
ض ادعاء األلوهية لعيسى بذكر افتقاره للطعام ُح َّجة ال يمكن تجاوزها..
َف َد ْح ُ
وبهذه الحجية ِّ
تؤكد آيات القرآن أن إثبات مقام هللا الصحيح مرجعه إليه سبحانه،
وإلى ما أنزله في كتابه؛ ولذلك قامت محاجة المؤمنين على أساس هذه الحجية:
{وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا*قل كونوا حجارة أو حديدا*أو
289أخرجه أحمد ( )437 ،406/2عن أبي هريرة رضي هللا عنه.
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خلقا مما يكبر في صدوركم*فسيقولون من يعيدنا*قل الذي فطركم أول
مرة*فسينغضون إليك ر وسهم ويقولون متى هو*قل عسى أن يكون قريبا} [اإلسراء:
.]49-51
وفي سورة طه{ :قال فما بال القرون األولى*قال علمها عند ربي في كتاب ال يضل
ربي وال ينسى} [.]51-52
وفي سورة الرعد{ :ويقول الذين كفروا لست مرسال*قل كفى باهلل شهيدا بيني وبينكم
ومن عنده علم الكتاب} [.]43
فالمؤمن يتكلم بكالم هللا ..كعبد من عباد هللا ..وكالم هللا يتضمن الحجة الكاملة على

عباده..

فال تلزمه حجة أكثر من ذلك!..

الهيمنة الزمنية

مع أن كالم هللا كله حسن ..إال أن القرآن هو أحسن ما أنزله هللا!..

{هللا نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم
تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر هللا ذلك هدى هللا يهدي به من يشاء} [الزمر.]23 :

{واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم ال

تشعرون} [الزمر.]55 :

الحسن هو باعتبار أن القرآن آخر ما أنزل إلى األرض ،إذ إن لكل كتاب
وتفسير ُ
زمانه..
والقرآن كتاب الزمان حتى قيام الساعة!..

وعالقة هذا المعنى بقضية عيسى ابن مريم هي المواجهة اإلعجازية واالستيعاب
القرآني المحكم لكل جوانب القضية ،وكل مراحل التحريف النصراني الزمنية ،وكل

تفاصيل التحريف وتطوراته الفكرية.

~~448

ففي سورة النساء جمعت آية واحدة الرد على جميع عناصر االدعاء النصراني:
{ياأهل الكتاب ال تغلوا في دينكم وال تقولوا على هللا إال الحق*إنما المسيح عيسى ابن
مريم رسول هللا وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه*فممنوا باهلل ورسله وال تقولوا ثالثة

انتهوا خي ار لكم إنما هللا إله واحد سبحانه أن يكون له ولد*له ما في السماوات وما في
األرض وكفى باهلل وكيال} [.]171

فجمعت اآلية بين دوافع االدعاء وهي :الغلو في الدين ..والقول على هللا بغير

الحق..

وَفَّن َدت عناصر االدعاء التي هي عناصر التثليث:
ول للاِّ» وليس
 اآلب «الذي يقصدون به ذات هللا تعالى» ..فتثبت اآلية أنه « َرُس ُهللا..
 واالبن «الذي يقصدون به الكلمة أو عقل هللا» ..فتثبت اآلية أنه كان بكلمة من هللاالتي أُْل ِّقَيت إلى مريم وليس هو الكلمة ذاتها..
 والروح القدس «الذي يدعونه :حياة هللا» ..فتثبت اآلية َّأنه رو ٌح من األرواح التيخلقها هللا بنفخة من جبريل..

ثم أمرتهم بالحقيقة التي ال مراء فيها :االعتقاد بالفرقان بين هللا ورسله ،مع اإليمان

به سبحانه وبمن أرسلهم..

ونهتهم عن القول بالتثليث ..الذي يمثل النموذج العقلي الفلسفي إلقناع الناس

بضاللهم..

وحذرتهم من م*بة قولهم وخطورة شأنه..

وعادت لتقرر الحقيقة العظمى في هذا الكون{ ..إنما هللا إله واحد}..

ومنها نفت ادعاء الولد ..الذي يمثل النموذج العاطفي النفسي إلقناع الناس

بشركهم..

ثم أثبتت حقيقة أن {هلل ما في السماوات وما في األرض}..
وأنه سبحانه الوكيل لكل ما فيهن..

وفي سورة المائدة ..تمت مالحقة االدعاء بتطوراته التاريخية..
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{ لقد كفر الذين قالوا إن هللا هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا
هللا ربي وربكم إنه من يشرك باهلل فقد حرم هللا عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين

من أنصار} [المائدة.]71 :

{لقد كفر الذين قالوا إن هللا ثالث ثالثة وما من إله إال إله واحد وإن لم ينتهوا عما

يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم} [المائدة.]73 :

فيوافق ترتيب اآليات الترتيب الزمني لتطور االدعاء النصراني في عيسى عليه

السالم..

حيث بدأ انحرافهم تاريخيًّا بادعاء أن هللا حل بذاته في المسيح –تعالى هللا عن ذلك-

وكان ذلك على يد بولس في القرن األول الميالدي ،وهو ما ناقشته اآلية األولى..

ثم تطور االدعاء ليتم إدخال روح القدس في موضوع األلوهية بعد ذلك في مجمع

نيقية في القرن الثالث الميالدي ،وهو ما ناقشته اآلية التي تليها..

والملحوظة البارزة :أن اآليتين بدأتا بنفس الجملة{ :لقد كفر الذين قالوا}.
المَف ِّسر ألحداث وسيرة
ومن شواهد الهيمنة القرآنية الزمنية أن يكون النص القرآني هو ُ
فسر القرآن
المسيح التي يعجز النصارى أنفسهم عن تفسيرها دون هذا النص ،مثلما َّ

السبب الذي جعل بني إسرائيل يعجزون عن التخلص من المسيح حتى ظل بينهم
عاما دون أن يقتلوه ،فلماذا لم يتمكن اليهود من قتل
فترة زمنية ال تقل عن أربعين ً
عيسى ابن مريم وهو يدعو بينهم عالنية بدعوته التي يرفضونها..؟!

يجيب القرآن عن ذلك{ :وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين
كفروا منهم إن هذا إال سحر مبين} [المائدة.]110 :

ف بني إسرائيل عن عيسى ،بينما
فيفسر القرآن الموقف بأن هللا سبحانه هو الذي َك َّ
ال يملك النصارى اإلجابة على السؤال المطروح ،وال يمكن تفسير هذا الموقف إال

بهذا النص.

وهذا الموقف يماثل موقف موسى مع فرعون حيث كان يدعو بدعوته بين آل فرعون

فيقول هللا سبحانه{ :قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فال يصلون إليكما

بمياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون} [القصص.]35 :
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الهيمنة التفصيلية
إن التفاصيل الواردة في القرآن والمتعلقة بما هو مثبت عند أهل الكتاب تعني هيمنة

ومنكر لما هو باطل ،ومثبتًا لما هو غير
ًا
مقرر لما هو صحيح،
القرآن على األخبارً ،ا
مثبت ،وحاكما على ما ُِّ
ف فيه..
اختل َ
ً
{إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون} [النمل.]76 :

وال تتوقف الهيمنة القرآنية على اإلطار الزمني والتاريخي..

بل تتعداه إلى التفاصيل الدقيقة ..التي ال توجد عند أهل الكتاب..

{وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى األمر وما كنت من الشاهدين*ولكنا

أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا

ولكنا كنا مرسلين*وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما

ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون} [القصص.]46-44 :
َّعها أخالفهمَ ..ك ِّعَّدة خزنة جهنم وطبيعة تربة
أو تلك التي كانت موجودة عندهم وضي َ
الجنة..

ففي تفسير قول هللا سبحانه{ :عليها تسعة عشر*وما جعلنا أصحاب النار إال مالئكة

وما جعلنا عدتهم إال فتنة للذين كفروا} [المدثر ]31-30 :روى جابر بن عبد هللا
قال :جاء رجل إلى النبي صلى هللا عليه وسلم فقال :يا محمد ُغلِّ َب أصحابك
اليوم !..فقال صلى هللا عليه وسلم(( :بأي شيء؟)) قال :سأََل ْت ُهم يهود :هل أعَل َم ُكم
نبيُّكم ِّعَّدة خزنة أهل النار؟ قالوا :ال نعلم حتى نسأل نبينا صلى هللا عليه وسلم .فقال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :أ َف ُغلِ َك قوم ُي ْسأَُلون عما ال يعلمون فقالوا :ال نعلم
حتى نسأل نبينا..؟َ .عَل َّي بأعداء هللاَّ ..
لكنهم قد سألوا نبيهم أن يريهم هللا

جهرة ))...فأرسل إليهم فدعاهم قالوا :يا أبا القاسم كم عدة خزنة أهل النار؟ قال:

طبَّق َّ
طبَّق َّ
كفيه مرتين ،وعقد واحدة ،وقال ألصحابه(( :إن
كفيه ثم َ
((هكذا ))..و َ
ُسئلتم عن ترعة الجنة فهي َّ
الدْرَمك))
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قال لهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :ما ترعة الجنة؟)) فنظر بعضهم إلى

بعض فقالوا :خبزة يا أبا القاسم .فقال(( :الخبز من الدرمك)).291

ومن أمثلة ما أثبته القرآن ،ولم ُيثبتُه النصارى :قصة هود وصالح وشعيب..
وبعض التفاصيل في قصة إبراهيم وموسى..

نسب إليها سورة بكاملها..
ومنها كذلك :كالم المسيح في المهد وقصة المائدة التي تُ َ
وهي مما َّ
امتن هللا به على عبده ورسوله عيسى لما أجاب دعاءه بنزولها ،وكانت آية

باهرة وحجة قاطعة..

وهو ما ال يعرفه أهل الكتاب وال يوجد عندهم.

َّ
ولكن أساس الهيمنة القرآنية في قضية عيسى ابن مريم هو اإلحكام المنهجي الذي
َّ
تمثل في التناسب الدقيق والموضوعية التامة بين عناصر القضية وأبعادها في
السياقات القرآنية.

كل عناصر الهيمنة..
وأبرز مثال على ذلك سورة اإلخالص ..التي جمعت َّ

«فمن حيث التناسك اللفظي» جاء اسم هللا «الصمد» ليعالج جميع نواحي الخلل في
التصور النصراني عن حقيقة ذات هللا تعالى وصفاته ،كما جاء النفي الجازم للفعل

«ولد» في حال المضارع بصيغتيه :المبني للمعلوم والمبني للمجهول «لم يلد» و«لم
يولد» ليشمل نفي جميع أنواع التولد واالنبثاق والتفرع ،ثم جاء نفي فعل الكينونة
المضارع «لم يكن» ليفيد النفي المطلق في الماضي والحاضر والمستقبل.

«وأما من حيث التناسك الموضوعي» فقد جاءت أسماء هللا «األحد» و«الصمد»

ابتداء ،292وإجمال معاني
إلثبات التصور اإلسالمي عن حقيقة ذات هللا وصفاته
ً
السورة في هذه األسماء الثالثة أكده الحديث الذي أخرجه البخاري ،ويقول فيه النبي

صلى هللا عليه وسلم(( :هللا الواحد الصمد ..ثلث القرآن)).293

291أخرجه أحمد ( ،)361/3والترمذي ( ) 429/5عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما.
292يراجع هذا األمر بالتفصيل في فصل الصفات بالباب األول.
293سبق تخريجه.
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انتهاء؛
ثم جاء نفي الوالدة والتولد والمثل والنظير عن هللا بكافة األشكال والصور
ً

نفيا وإثباتًا.
ليكتمل التصور ً
ومع َّ
أن الترتيب العقلي يقتضي أن «يولد» الشيء قبل أن «يلد» ،مما يقتضي تقديم
جملة{ :لم يولد} على جملة{ :لم يلد} إال أن اآليات جاءت بهذا الترتيب{ :لم يلد ولم

يولد} لتوافق ترتيب النفي مع ترتيب االدعاء حيث قال المشركون بوجود «األب»
و«االبن» ..فـ{لم يلد} نفي لكونه «أب» ،و{لم يولد} نفي لكونه «ابن»..

«ومن حيث التفاعل الواقعي» يأتي قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :قل هو
تحديدا
هللا أحد تعدل ثلث القرآن)) والذي يعني أن قضية التوحيد بنفي الولد عن هللا
ً

هي التي تعدل ثلث القرآن.

وعن أبي أمامة قال :مر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم برجل يقرأ{ :قل هو هللا أحد}

فقال(( :أوجك لهذا الجنة)) .294ومعنى الحديث :أن سورة اإلخالص تتضمن كل
المعاني الموصلة للجنة..

وباعتبار أن الجنة هي الغاية النهائية لإلسالم وأن سورة اإلخالص جامعة لمضمون

هذه الغاية..

أصبحت سورة اإلخالص تعدل ثلث القرآن كما روى جماعة من الصحابة أن رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم سألهم(( :أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن..؟)).

ثم قال(( :من قرأ هللا الواحد الصمد فقد قرأ ثلث القرآن)).295

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :من قرأ {قل هو هللا أحد} عشر مرات ..بنى

بيتا في الجنة)) .296فباعتبار أن الجزاء من جنس العمل ،وأن بيت اإلنسان
هللا له ً
هو حياته وسكنه كان بناء بيت في الجنة لمن يق أر {قل هو هللا أحد} عشر مرات-
294أخرجه أحمد ( )266/5عن أبي أمامة.
295سبق تخريجه.

296أخرجه الدارمي في سننه ( )551/2عن سعيد بن المسيب ،والطبراني في الكبير ()183/20
عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه ،وفي األوسط ( )93/1عن أبي هريرة.
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معناه أن هذه السورة هي بيت المسلم في اآلخرة ،مثلما كانت حياته في الدنيا..
فقد كان يبدأ بها نهاره هي و{قل ياأيها الكافرون} في صالة سنة الفجر كما كان
يفعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم..297
وكذلك في سنة المغرب آخر صالة بالنهار..
وكذلك في الوتر الذي هو آخر صالة في اليوم والليلة..
حيث كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ُي ِّ
وتر بـ {سبح اسم ربك األعلى} و{قل
ياأيها الكافرون} و{قل هو هللا أحد} فإذا أراد أن ينصرف قال(( :سبحان الملك
القدوس)) ثالثا يرفع بها صوتهَّ ،298
ولعلنا نذكر االرتباط بين نفي الولد عن هللا،
واسمي «الملك» و«القدوس».
واختصاص {قل هو هللا أحد} بتوحيد االعتقاد و{قل ياأيها الكافرون} بتوحيد العبادة،
تعني الثبات على التوحيد في أول النهار وآخره.

وبمقدار جمع سورة اإلخالص لكل حقائق الخير تكون مانعة من كل أسباب الشر..
فقد كان صلى هللا عليه وسلم يقولها في أذكار الصباح وأذكار المساء وحين يأوي
إلى فراشه..
قال عبد هللا بن خبيب :خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب النبي صلى هللا
عليه وسلم ليصلي بنا فأدركناه فقالُ (( :ق ْل ))..فلم أقل شيئا ثم قالُ (( :ق ْل ))..فلم
أقل شيئا قالُ (( :ق ْل ))..قلت :يا رسول هللا ..ما أقول..؟! قال(( :قل هو هللا أحد،

297أخرجه أحمد ( )35/2عن ابن عمر رضي هللا عنهما ،و( )184/6عن عائشة رضي هللا
عنها.

298أخرجه الدارقطني في سننه ( )31/2عن أبي بن كعب.
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والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح -ثالث مرات -يكفيك من كل شيء)).299
وعن عائشة رضي هللا عنها أن النبي صلى هللا عليه وسلم :كان إذا أوى إلى فراشه
كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ{ :قل هو هللا أحد} و{قل أعوذ برب الفلق} و{قل
أعوذ برب الناس} ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده ،يبدأ بهما على رأسه ووجهه
وما أقبل من جسده ،يفعل ذلك ثالث مرات.300
حج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بدأ شعائر الحج بصالة ركعتين
وكذلك عندما َّ
بعد طواف القدوم ،ق أر فيهما {قل ياأيها الكافرون} و{قل هو هللا أحد}..
ومن جملة هذه األحاديث يتبين لنا كيف مألت سورة اإلخالص حياة المسلم..

ومساء..
صباحا
فصارت تُتَلى
ً
ً
ومن هنا نشأت العالقة الوجدانية بين المسلم والسورة..

أخرج البخاري ومسلم والنسائي والبيهقي في األسماء والصفات عن عائشة أن النبي

صلى هللا عليه وسلم َب َع َث رجال على َس ِّريَّة ،فكان يق أر ألصحابه في صالتهم فيختم:
بـ {قل هو هللا أحد} فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال:
((سلوه ألي شيء يصنع ذلك؟)) فسألوه فقال :ألنها صفة الرحمن ..فأنا أحب أن
أقرأها .فأتوا النبي صلى هللا عليه وسلم ،فأخبروه فقال(( :أخبروه أن هللا تعالى

يحبه)).301

وبعد هذا المثال الجامع ..نبدأ في التناول التفصيلي لمفهوم اإلحكام المنهجي من

خالل ظاهرتي التناسب والموضوعية.

299أخرجه أبو داود (.)743/2
300أخرجه البخاري (.)4729
301سبق تخريجه.
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تناسب األلفاظ:
خلال
يجب االنتباه إلى أن كل لف يرد في السياقات التي تعالج قضية المسيح ،يعالِّ ُج ً
مفردا ..لكنه يتضمن قضية
ما في تصور النصارى وعقيدتهم ..وقد يكون اللف
ً
كبير..
عدا ًا
وب ً
ضخمة ُ

ومثال ذلك :كلمة {ليمسن} في سورة المائدة ،حيث تُ ِّ
عبر اآلية عن العذاب في قول
هللا سبحانه وتعالى{ :لقد كفر الذين قالوا إن هللا ثالث ثالثة وما من إله إال إله واحد

وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم} [المائدة.]73 :
وكذلك عند ذكر عذاب أهل الكتاب جاء وصف العذاب بصورة حسية تفصيلية تعالج
كفر أهل الكتاب بعذاب هللا سبحانه وتعالى{ :ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من
الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤالء أهدى من الذين آمنوا
سبيال*أولئك الذين لعنهم هللا ومن يلعن هللا فلن تجد له نصي ار*أم لهم نصيب من
الملك فإذا ال يؤتون الناس نقي ار*أم يحسدون الناس على ما آتاهم هللا من فضله فقد
آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما*فمنهم من آمن به ومنهم من
صد عنه وكفى بجهنم سعي ار*إن الذين كفروا بمياتنا سوف نصليهم نا ار كلما نضجت
جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن هللا كان عزي از حكيما} [النساء-51 :
.]56
وهذا اللف في سورة المائدة وذاك الوصف في سورة النساء ..يؤكدان الطبيعة المادية
ِّ
أياما
الحسية للعذاب؛ وذلك ألن اليهود والنصارى يزعمون أن عذاب النار َّ
إما ً

معدودة كما جاء في سورة البقرة{ :وقالوا لن تمسنا النار إال أياما معدودة قل اتخذتم
عند هللا عهدا فلن يخلف هللا عهده أم تقولون على هللا ما ال تعلمون} [.]80
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وسورة آل عمران{ :ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إال أياما معدودات وغرهم في
دينهم ما كانوا يفترون} [.]24
وإما لزعمهم َّ
ف الكتاب
صَ
أن العذاب ٌ
أمر مجازي ،فيقول كتاب الالهوت النظاميَ ( :و َ
حالة األشرار األخيرة ومكان نزولهم بعبارات مجازية مخيفة ًّ
جدا ،منها الذهاب إلى
النار اال بدية [مت  ]41 :25وبئر الهاوية [ر  ]2 :9والظلمة الخارجية [مت :8
 ]12والعذاب بنار وكبريت [ر  ]10-12 :14وعذاب أبدي [مت  ]46 :25وغضب
هللا [رو  ]5 :2والموت الثاني [ر  ]8 :21وهالك أبدي من وجه الرب [2تس ]9 :1
ودينونة أبدية [مر .]29 :3
ونتعلم من الكتاب أن شقاء الهالكين يقوم بما يأتي :خسارة كل الخيرات األرضية..
تركا
االبتعاد عن حضرة هللا ورضاه ..الرفض الكلي ..أو ترك الروح القدس إياهم ً
ربما ينتج عن ذلك من تسلط الخطية والميول الشريرة عليهم ..توبيخات
الضمير ..قطع الرجاء ..المعاشرات الردية).
ثم يقول( :أما القول أن النار المذكورة في الكتاب هي مادية فليس له سند ٍ
كاف ،كما
أنه ال محل للزعم أن الدود الذي ال يموت هو دود حقيقي .فإن إبليس ومالئكته

302

الذين ُي َع َّذبون بنيران أبدية ويشاركهم في عذابهم الذين يموتون في خطاياهم -ليس

لهم أجساد مادية لتؤثر فيها النار المادية ،فال بد أن تلك النار مجازية).303

ولم يكتف النصارى بإلغاء الطبيعة المادية للعذاب ..بل إنهم قالوا بوجود فئة من
الناس لن تدخل الجنة ولن تدخل النار..
302وكما نعلم فإن إبليس ال تتبعه المالئكة ،بل الشياطين ،ولكنها تخريف الضالين.

َّ 303فند علما نا بما فيه الكفاية هذه الشبهة ،فليس معنى أن الشيطان ُخلق من النار أنها ال
حجر ال يؤلمه!..
تؤلمه ،كما ال يعني أن اإلنسان ُخلق من الطين أنه إذا ألقي عليه ٌ
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ولذلك عندما أورد القرآن خطاب عيسى لبني إسرائيل عن عقوبة الشرك قال{ :وقال
المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا هللا ربي وربكم إنه من يشرك باهلل فقد حرم هللا عليه
الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار} [المائدة ]72 :فقد كان يكفي أن يقول:
كامال ،وهو
{فقد حرم هللا عليه الجنة} ولكنه أورد بعقبها{ :ومأواه النار} ليكون البالغ ً
النص الوحيد في القرآن الذي جمع بين تحريم الجنة والحكم بالنار ،ليقطع الطريق
على وجود احتمال آخر أمام المشركين غير الجنة أو النار.
ومن أمثلة التناسب اللفظي كذلك اسم «أحمد» الذي ورد في سورة الصف{ :ومبش ار
برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد} [الصف ]6 :ولم يُقل «محمد»..
كبيرا؛ فاسم «محمد» مشتق من صيغة المبالغة
والفرق بين اللفظين يعني ً
شيئا ً

حماد»..
« َّ

واسم «أحمد» على وزن «أْفعل لك» ومعناه «أحمد لك» أي ِّ
أزكي لك وأختار لك،
َُ
وهو تفسير العالقة بين عيسى ابن مريم ومحمد عليهما الصالة السالم ..حيث َّ
بشر
عيسى ابن مريم بمحمد عليهما الصالة والسالم.
304
الرجل) إ ْذ إن عيسى
أحمد
(
:
ولذلك قال ابن منظور في معجم «لسان العرب»
ُ
َ
اختار للناس َّ
وزكى للناس دين محمد ،وإن لم يشهده بمعناه.

الد َّجال َفيصعد أُحدا َفيْنظُر اْلم ِديَن َة َفيُق ِ
ِ
َص َحا ِب ِه أ ََتَرْو َن َه َذا
ول أل ْ
َ ُ
ومن هنا ((َيج ُ
يء َّ ُ َ ْ َ ُ ُ ً َ ُ َ
َح َم َد)) ،305ولن يقول« :محمد».
اْلَق ْصَر ْاألَْبَي َ
ض َه َذا َم ْس ِج ُد أ ْ
المنسي التي يتكلم
وفي قول الدجالَ (( :ه َذا اْلَق ْصَر ْاألَْبَي َ
ض)) دليل على لهجة الغنى ُ
304اللسان ( )157/2مادة حمد.
305أخرجه أحمد في مسنده ( )338/3عن محجن بن األدرع.
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قصر.
بها؛ ألن مسجد الرسول ليس ًا
تناسب األسماء{ :سميتها مريم}{ ..اسمه المسيح}:
المسمى ودليل على بدايته ،و َّ
سماه ال بد
من المتفق عليه أن االسم َعَلم على
أن من َّ
َّ
أن يكون سابًقا عليه ،وبذلك تصبح مجرد التسمية التي سماها هللا للمسيح نافية
لالدعاء بأنه موجود منذ األزل ،وهذا هو المعنى األساسي في مناقشة اسم المسيح.
وباعتبار أن التسمية من هللا عز وجل ،فال بد أن تكون بمعنى وحكمة..

قررها اإلمام
المسمى ،طبًقا للقاعدة العامة التي َّ
وأساس ذلك :المناسبة بين االسم و َّ
ِّ ِّ
إما بمثله أو بعكسه) ،وهو ما
صيب من اسمهَّ ..
ابن القيم ،وقال فيها( :ل ُكل ُم َس َّمى َن ٌ
يتفق مع المعنى الذي اشتق منه لف «االسم» وهو ِّ
السمة أو العالمة.
سمى هللا «آدم» بهذا االسم؛ ألنه ُخِّل َق من أديم األرض ،فكانت التسمية باعتبار
فقد َّ
مادة الخلق.

«ابن مريم»:

لقد ُذكر اسم ِّ
موضعا من كتاب هللا..
الص ِّديقة «مريم» في ثالثين
ً
ألم مريم ،حيث
والنص القرآني ُيشير إلى أن تسمية «مريم» كانت بإلهام من هللا ِّ
حكى هللا كالمها بصيغة الغائب{ :فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى} [آل

عمران..]36 :

ثم اعترضه بتعقيب منه سبحانه{ :وهللا أعلم بما وضعت وليس الذكر كاألنثى} [آل

عمران ،]36 :وهذا التعقيب -بعد تقرير تبين نوع المولود كونه أنثى -يلفت االنتباه
إلى ما ادخره هللا في علمه لمريم وابنها ،وال تتصوره امرأة عمران!..

ثم التفت النص وحكى كالمها بصيغة المتكلم{ :وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك

وذريتها من الشيطان الرجيم} [آل عمران..]36 :

ثم َّ
صدق على كالمها بقبول هللا للكالم كله{ :فتقبلها ربها بقبول حسن} [آل عمران:
َّ

..]37

مما يدل على أن االسم كان بإلهام من هللا ،وتوفيق منه سبحانه..
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وارتباط عيسى في اسمه ِّ
بأمه يرجع إلى ارتباطه بها في خلقه ،بحيث يجتمع في اسم
«عيسى ابن مريم» كل الدالالت الجوهرية في خلقه.306

وقد ذهب كثيرون إلى َّ
اسم أعجمي ،حيث قالوا :إنه يتكون من جزأين:
أن «مريم» ٌ
«ماري» ومعناه الطاهرة ،و«يم» أو «أم» ومعناه األم ،وبذلك يكون معناه هو «األم
الطاهرة» ،إال أن البحث في الجذور المحتملة لهذا االسم بعد أن َّ
نرده إلى لغته
األصلية وهي اللغة اآلرامية ،نجد أنه عربي أصيل..

فإذا نظرنا إليه على أنه على وزن «مفعل» نجد َّ
أن هناك جذرين وثيقي الصلة بهذا

االسم ،هماَ « :رَي َم» وبينه وبين «مري» اشتقاق ..و« َأر ََم» وبينه وبين «م أر» اشتقاق.
يدور ِ
الجذر «َرَي َم» حول هذه المعاني:

البراي» يقول صاحب لسان العربِّ ( :
الريم :الظبي األبيض الخالص
«اللون األبيض َّ

البياض) ويقول اإلمام األزهري في «تهذيب اللغة»( :امرأة مارية :براقة اللون) ويقول

صاحب «تاج العروس»( :امرأة مارية :أي بيضاء براقة كأن اليد تمور عليها ،أي

تذهب وتجيء) ..ومن المعلوم أن لون بشرة المسيح عليه السالم يميل إلى الشقرة
باتا الرتباطه في خلقه ِّ
بأمه.
بين األبيض واألحمر ،إث ً

وريَّم بالمكان ترييما..
«البقاء والمكوث» جاء في القاموس المحيط( :الريمَ :
الب َراحَ ،
ون َه ٌار َرْيم :طويل) وهو ما يشير إلى معنى القنوت الوارد في قوله سبحانه:
أقام بهَ ،

{يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين} [آل عمران ]43 :حيث أن معنى

القنوت هو الدوام والمكوث على فعل واحد.

الجذر «مري» بينه وعين الجذر السابق اشتقاي:
« ِ
ِّ
ِّ
ِ
َّ
َّ
اء
المماراةُ و َ
االمتر ُ
ْ
اءُ :
الجدل ،والمر ُ
اء في الشيء» الش ُّك فيه ،وكذلك التماري .والمر ُ
أيضا :من االمِّتر ِّاء و ِّ
الشك .وفي التنزيل العزيز{ :فال تمار فيهم إال مراء ظاهرا}
ً
ْ
ِّ
مارى
الم ْر ُيَ :م ْسح َ
ض ْرع الناقة لتَدَّر ،قال ابن األَنباري :في قولهم َ
[الكهف ،]22 :و َ
الح َّجة ،مأْخوذ من قولهم َم َرْي ُت
فالن ً
فالنا معناه :قد استخرج ما عنده من الكالم و ُ

306سيأتي تفصيل ذلك في الكالم عن البشرية والنبوة في سورة األنبياء في هذا الباب.
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ض ْرَعها لِّتَِّدَّر.
الناق َة إذا
ُ
مسحت َ
وهذا المعنى متعلق بتشكك اليهود والنصارى في أمر مريم وابنها ،فقد قال هللا في
شأنها{ :فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا*يا أخت هارون ما
كان أبوك ام أر سوء وما كانت أمك ب*يا} [مريم ،]28 – 27 :وقال عن عيسى{ :ذلك
عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون} [مريم.]34 :
«و ي
ماء الفحل في رحمها ،وهو ما يتعلق بمعنى العيس ،الذي
ُ
الم ْمر » التي َج َم َعت َ
هو ماء الفحل ،وهو ما يتفق مع قاعدة تسمية الشيء بعكس معناه ،إذ لم يمس
مريم بشر ،ولم يشتمل ِّ
رح ُمها على ماء ذكر.
ٌ
أما ِ
الجذر «رأم» فيدور حول هذه المعاني:
الرم :الولد) وفيه معنى بشارتها بوالدة عيسى.
«الولد» قال ابن األعرابيَّْ ( :أ

«اإلكراه على الولد» قال ابن السكيت( :أرأمته على األمر ،وأظأرته أي :أكرهته)
وفيه معنى قوله تعالى حكاية عنها{ :قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا}

[مريم.]23 :

ِّ ِّ
َمانا:
َم ُه َْأر ًما َأ
ور ً
«األمومة والحنان» جاء في لسان العربَ ( :رئمت الناق ُة ولدها تَْ أر ُ
َحب َّْت ُه؛ والناقة رءوم ورِّائ َم ٌة :عاطفة على ولدها) وقد كانت
ْ
عطفت عليه ولزمته ،وأ َ
الرحمة والحنان الصفة المسيطرة على سياق سورة مريم ،ابتداء بقوله سبحانه{ :ذكر

ومرور بقوله سبحانه عن يحيى{ :وحنانا من لدنا
ًا
رحمة ربك عبده زكريا} [مريم..]2 :
وزكاة وكان تقيا*وب ار بوالديه ولم يكن جبا ار عصيا} [مريم ..]14-13 :وعن عيسى:
{وب ار بوالدتي ولم يجعلني جبا ار شقيا} [مريم ..]32 :وصيغة مناداة إبراهيم ألبيه

بكلمة {ياأبت} وما تحمله من حنان وإشفاق ..وقوله سبحانه عن موسى{ :ووهبنا له
من رحمتنا أخاه هارون نبيا} [مريم.]53 :

الجذر «مرأ» بينه وعين الجذر السابق اشتقاي:

يء على
الرجل َك َك ُرَم َي ْم َرُ ُم ُر ً
جاء في لسان العربَ ( :م ُرَ
ُ
وءة بضم الميم فهو َم ِّر ٌ
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َف ٍ
عيل

ِّ
العَّف ُة

ِّ ٍ
ٍ
الم ُروءة؟ فقال:
كما في الصحاح أَي ذو ُم ُروءة و ْإنسانيَّة ..قيل لألحنف :ما ُ
الحرَف ُة ..وسِّئل آخر عنها فقال :هي أال تفعل في ِّ
ِّ
َمر وأَنت تَ ْستَ ْحيي أَن
الس ِّر أ ًا
و ْ
ُ

النْف ِّ
شين عند َّ
صيان ُة َّ
الس ْم ُت
تفعَل ُه َج ْه ًرا ..وقيل:
الناس ،أو َّ
َ
س عن األ َْدناس ،وما َي ُ
َ
ِّ
ُّ
ِّ
المجو ِّن).
َ
الح َس ُن وحْف ُ اللسان ،وتَ َجن ُب َ

قوف عند م ِّ
سانيةٌ ،تحمل مراعاتها اإلنسان على الو ِّ
حاسن
الم ُروءةَ :نْف َّ
َ
ُ
َ
ُ
وفي المصباحُ ( :
العادات).
األَخالق وجميل َ
ٍ
لغات ،يقال :هي
الم ْ أرَِّة ثالث
ومن هذا الجذر يشتق لف « :المرأة» ،وللعرب في َ
ام َأرَتُه ،وهي م ْ أرَتُه ،وهي م َرتُه ..و ِّ
األم ُر
المرل :الرجل المستقيم في َخْلقه ُ
وخلقه ،و ْ
ْ
َ
َ
الم ْستَ ِّقْي ُم.
لم ْمريُ :
اُ

وفي هذا المعنى إلى حسن خلق مريم واستقامتها ،وهو ما يتفق مع قوله تعالى{ :وإذ

قالت المالئكة يا مريم إن هللا اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين} [آل

عمران.]42 :

«المسيح»:

لم يختص بهذا االسم إال اثنين :المسيح عيسى ابن مريم ..والمسيح الدجال.

وتفسير معنى االسم يؤخذ من هذا االختصاص؛ ألن عيسى والدجال مخلوقان

متقابالن ،ولف «المسيح» يعني «التقابل».

فعيسى عليه السالم هو «فتنة الخير» التي تقابل فتنة الشر..

والدجال هو «فتنة الشر» التي تقابل فتنة الخير..

وألجل أن قضية عيسى هي فتنة الخير ،وأن االعتصام باهلل هو النجاة من الفتن جاء
ذكر االعتصام باهلل بعد ذكر عيسى ابن مريم في سورة النساء.

أيضا جاء «كتاب االعتصام» في صحيح البخاري بعد «كتاب الفتن».
ولذلك ً
ومن الدالئل على أن اللغة العربية لغة رسالية ..أن المعاني التي تدور حولها كلمة
«المسيح» ومشتقاتها ال تخرج عن هذا اإلطار الشرعي ،كما في اسم «مريم».
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َرض :أي ذرعها
فالم ْسحِّ :إمرار اليد على الشيء ،وإِّزالة األَثَر عنه ..ومسح األ َ
َ
فقاسها ِّ
ِّ
الماء على العضو ،قال تعالى{ :وامسحوا
بالذ َراع ،والمسح في الشرعِّ :إمرار

بر وسكم} [المائدة.]6 :

ولف «المسيح» من األضداد؛ أي :من األلفاظ التي تحتمل معنيين متناقضين ،ولهذا
أُطلق على عيسى ابن مريم عليه السالم ،وعلى الدجال لعنه هللا.
وهو لف عربي فصيح ،يجوز أن يكون صيغة مبالغة من الفاعل وفعلها «مسح»
ويجوز أن يكون مفعوًال بمعنى «ممسوح».
وجوها كثيرة ،نذكر أهمها:
وقد قيل في معناه
ً
مباركا ،ومسحه أَي :خلقه قبيحا ملعوناِّ ،
فم َن
حسنا
َي :خلقه خلًقا
ً
ً
ً
ُ
ً
« َم َس َحه هللا» أ ْ
األَول يمكن اشتقاق الم ِّسيح عليه السالم ،ومن الثاني اشتقاق المسيح الدجال ِّ
عدو
َ
هللا.
«المسيح :بمعنى الماسح» ألَنه عليه السالم كان ال يمسح ذا عاهة ِّإالَّ برل.
«المسيح :بمعنى الذي يسيح في أَقطا

األَر

َّ
كافة» وهو ما ينطبق على

المسيحيين ،فعيسى عليه السالم لم يكن يستقر في مكان ،307والدجال سيجوب معظم
األرض.
الدجال أعور
وقيل المسيح لغة« :الذي ُم ِسحت عينه» فال عين له وال حاجب ،و َّ
العين فهو كذلك.
307قال العالمة ابن حجر في فتح الباري( :المسيح مشتق من َم َسح األرض؛ ألنه لم يكن يستقر
في مكان).
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«المسيحِّ :
الدجال،
الدْرَهم األَطلس بال نقش» قاله ابن فارس ،وهو مناسب لألَعور َّ
ِّ
الخْلق.
ِّإ ْذ أَحد شَّق ْى وجهه ممسوح ،وهو أَشوهُ َ
الكذاب» فالمسيح عليه السالم ِّ
ِ
الصِّديق ،وكذلك َّ
أمه صديقة،
ص ِّديق و ُّ
«المسيح لغةّ :
يبلغه غيره ،فقال :أَنا هللا.
مبلغا لم
و َّ
الخْلق؛ ألَنه َبَلغ في الكذب ً
الدجال أَكذب َ
ُ

يقال «مسح فالن ُعُنق فالن؛ أي :ضرب عنقه» قال تعالى{ :فطفق مسحا بالسوق
واألعناق} [ص ،]33 :وهو ما ينطبق على المسيحيين ،فالدجال سيضرب عنق من
ال ينقاد له ويكفر به ،وعيسى عليه السالم(( :ال يجد كافر ريح نفسه إال مات)).308
َّ
القوم ِّإذا قتَلهم .وهو قريب من
«المسيح بمعنى الماسح» وهو القتال ،يقال :مسح َ
المعنى السابق.
«المسيح :الذوائك» وواحدها َم ِّسيحة ،وهي ما نزل على الظهر من أطراف الشعر
وآخره؛ كأَنهما سميا به ألَنهما يأْتيان في آخر الزمان.
الم ْش والتزيين» والماسحة :الماشطة؛ كأَن الدجال ُس ِّمي به ألَنه يزين
الم ْسحَ :
« َ
ظاهره ِّ
ويموهه باألَكاذيب والزخارف.
«األَمسح :الذئك األ ََز ّل المسر » كأ َّ
َن الدجال ُس ِّمي به تشبيها له بالذئب في خبثه
وأَذاه وسرعة سيره في األَرض ،وعندما سأل الصحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
عن مدى سرعته في األرض قال(( :كالغيث استدبرته الريح)) ،309ومن هذا المعنى

308رواه البخاري في كتاب األنبياء.
309أخرجه مسلم ( )2937عن النواس بن سمعان.
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أيضا تثبت العالقة بين الدجال والشيطان ،باعتبار أن الشيطان ذئب اإلنسان.310
ً
الجرداء الكثيرة
الم ْسحاء :األَر التي ال نبات فيها» وقال ابن ُشميل :األَرض
« َ
ُ
الحصى التي ال شجر بها وال تُنبت ،وكذلك المكان األَمسح؛ كأَنه ُس ِّمي به لعدم خيره
تشبيها بالمكان الخشن في َّقلة نباته وكثرة أَوعاره.
وعظم شره ،وكثرة أَذاهُ وإِّض ارره،
ً

«المسيح واألَمسح :من به عيك في باطن فخذيه» وهو اصطكاك ِّإحداهما
باألخرىِّ ،
سمي به الدجال ألَنه أفحج.
ويمكن أَن يكون «من ِ
الم ْسح وهو الطريق المستقيم» ألَنه سالكها ،قال الصغان ُّى:
الم ُسوح :الطرق الجادة ،الواحدة ِّم ْسح.
ُ
«عيسى» يقول ابن فارس عن اسم عيسى( :عيس :العين والياء والسين كلمتان:
ِّ
يسة:
إحداهما لو ٌن أبيض ُم ْش َر ٌب ،واألخرى َع ْسب الفحل .قال الخليلَ :
العَيس والع َ
ٍ
اإلبل ِّ
بالعَيس ِّ
الع َراب
صفاء في
مشرب
أبيض
ظلمة خفيَّة .والعرب قد َّ
لو ٌن ٌ
ٌ
خصت َ
ً
تأخ ْذ على َعْيس جملِّك
البيض َّ
العيس :ماء الفحل .يقال :ال ُ
خاصة .والكلمة األخرى ْ
َ
أجرا).
ً
وهذا التعريف يتفق لغة مع االسم ..كما يتفق وص ًفا مع عيسى ،حيث كان عيسى
طا بحمرة.
بياضا مختل ً
-حسب وصف الرسول صلى هللا عليه وسلم -أبيض ً

وبالرجوع إلى مادة االسم «العيس» نجد أن معناه :ماء الفحل ،كما أن «البردن» ماء
الفرس ..ول َّما كان عيسى قد ُخلِّ َق من غير ماء فحلَّ ،
فإنه قد ُس ِّمي اتفاقا مع فقه
اللغة في التسمية..
ِّ
امت األرض» :إذا ُرِّوَيت..
صَ
فالعرب تُ َسمي الشيء بعكس معناه ،مثل قولهمَ « :
و«المفازة» :ويعنون بها الصحراء ..كما يقولون لِّلَّديغ الذي لدغه العقرب« :سليم»..
ويسمون األفحج ُ -م ْع َوج القدم :أحنف ،وتعني مستقيم..

310يراجع معنى هذه المادة في كتاب «عندما ترعى الذئاب الغنم».
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واسم عيسى مرتبط بهذه القاعدة ،حيث سمي عيسى باسم الماء الذي يكون به

الخلق؛ ألنه خلق بغير الماء الذي يكون به الخلق.

جاء في كتاب «معالم أساسية»( :إن كلمة عيسى فيها إشعار باللون األبيض الذي

أيضا معنى اإلنذار بقرب نهاية الزرع إذا خال من الرطوبة
تخالطه شقرة ،وفيها ً
ويُب َس .والمسيح عليه السالم فيه هاتين الصفتين:
أص َّ
فر لونه َ
و ْ
فقد كان لونه أشقر «أبيض مشرب بصفرة» ..كما أنه عليه السالم كان

آخر أنبياء بني إسرائيل.

فكان السمه «عيسى» عليه السالم َم ْعًنى مباشر وإنذار إلى يهود بني إسرائيل
بانتهاء زرعهم ،وانتقاله إلى ُزَّراع آخرين في أرض أخرى أكبر وأعم من منطقة

فلسطين المحدودة ،وبمجيء عيسى عليه السالم أعيست أنبياء بنو إسرائيل فكان

أمة أخرى،
عليه السالم آخرهم ،حيث أعلم قومه بانتقال الملكوت والرسالة منهم إلى َّ

األمة العربية وذلك من خالل ضربه لمثل الكرم والكرامين وصاحبه
هي
َّ

والمستأجرين).311

تناسب الصيغ:

ال يوجد ما هو أبلغ في الداللة على دقة التناسب التعبيري بخصوص قضية عيسى

عليه السالم في كتاب هللا ..من تتبع سياقات ورود اسم« :المسيح عيسى ابن مريم»
ِّ
بصَي ِّغه المختلفة..
فقد أثبت القرآن االرتباط بين اسم المسيح عيسى ابن مريم وقضيته من خالل صيغة
االسم المذكور ،والموضوع الذي يعالجه السياق الذي وردت فيه هذه الصيغة.

فعندما يكون السياي متعلقا باعتقاد اليهود -بني إسرائيل -في المسيح تأتي الصيغة
المتعلقة بهذا االعتقاد ،وهي «عيسى ابن مريم» ،حيث إنهم ال يؤمنون أنه المسيح

أصال.
ً

وعندما يكون السياي متعلًقا بالنصارى الذين غلوا فيه و َّادعوا له األلوهية تأتي

311بتصرف من كتاب« :معالم أساسية ..ضاعت من المسيحية» للعميد/جمال الشرقاوي.
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الصيغة المتعلقة باعتقادهم فيه وهي «المسيح ابن مريم» ،حيث إنهم ال يؤمنون ال

باالسم «عيسى» وال ببشرية ونبوة صاحبه..

ٍ
ورسول من أولي
كنبي
وعندما يكون السياي متعلًقا بالتصور اإلسالمي عن المسيح ٍ -
العزم َن َّجاه هللا من اليهود ورفعه إليه ،وسيعود في آخر الزمان -تأتي صيغة االسم
الشخصي كاسم أي نبي «عيسى».

وعندما يتناول السياي «عيسى عليه السالم» كـ «إنسان» ُولد بصورة إعجازية من
أنثى بال ذكر ،وسينزل إلى األرض قبل يوم القيامة كعالمة على قرب قيام الساعة..

تأتي الصيغة «ابن مريم»..

أم ًة من
بقيت صيغتان أتت كل واحدة منهما ثالث مرات ..لتخاطب في كل مرة َّ
األمم الثالث..
وهما الصيغة الكاملة «المسيح عيسى ابن مريم» ..وصيغة اللقب «المسيح»..
وهناك دالالت أخرى ِّ
تفسر هذه القاعدة..

فعندما يشير القرآن إلى بشريته أو يذكره ضمن سياق األنبياء والمرسلين ..يذكر

صيغة االسم الشخصي «عيسى» ..وعندما يشير إلى والدته اإلعجازية وداللتها

يذكره بنسبه «ابن مريم»..

غالبا بفحوى رسالته إلى
بينما ترتبط هذه الصيغة المركبة «عيسى ابن مريم»
ً
الحجة عليهم.
اليهود ،وبالبينات المثبتة للنبوة التي أقامت َّ

آن قضي َة نفي األلوهية عنه يشير إليه بلقبه ونسبه فقط «المسيح
وعندما يناقش القر ُ
ابن مريم» ،وذلك لتعلقه باآليات التي أجراها هللا على يديه ،ومنها والدته من غير
العمي والموتى ..وهي ذاتها األمور التي كانت فتنة لمن غلوا
أب ،ومسحه للمرضى و ُ
فيه وادعوا له األلوهية ..وفي نفس الوقت يحذف اسمه الشخصي «عيسى» لعدم

إيمانهم باالسم..

وعندما ِّ
تاما ..يأتي باسمه ولقبه ونسبه «المسيح عيسى ابن
يعرفه القرآن تعر ًيفا ًّ
مريم»..

ليس هذا فحسب؛ بل إن ترتيب ورود الصيغ ذاتها خالل كتاب هللا ..له معنى
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منهجي في طرح القضية بصورة متكاملة محكمة..
وال يتوقف األمر عند ذلك ..بل إن هذه الصيغ ذاتها داخل إطار السورة الواحدة

تشير إلى تعلقها بالسياق الذي تتناول السورة القضية من خالله..

ومن األمور الالفتة للنظر ..تساوي عدد مرات ورود اسم «آدم» واسم «عيسى»

خمس ًة وعشرين مرة مصداًقا لقوله تعالى{ :إن مثل عيسى عند هللا كمثل آدم خلقه
من تراب ثم قال له كن فيكون} [آل عمران.]59 :
وسوف نتناول فيما يلي كل صيغة وداللتها من خالل اآليات التي وردت فيها:

«الصيغة التامة ..التعريف الكامل :المسيح عيسى ابن مريم»  3مرات

{إذ قالت المالئكة يا مريم إن هللا يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم
وجيها في الدنيا واآلخرة ومن المقربين} [آل عمران.]45 :
هذا هو الموضع األول على اإلطالق لورود هذه الصيغة ،ومناسبته هنا :هو
التعريف الكامل به عليه السالم ،قبل خلقه عند بشارة مريم ،وال يؤمن بهذه الحقيقة
إال المسلمون!..
فهم وحدهم الذين يؤمنون:
بأنه «المسيح» صاحب اآليات والمعجزات ..الذي سيقتل هللا به الدجال في آخر
الزمان..
عبد هللا ورسوُله ،وآخر أنبياء بني إسرائيل ،جاءهم باإلنجيل
وهو «عيسى» ُ
والبينات..

وهو «ابن مريم» العابدة الطاهرة ..ذو الوالدة اإلعجازية..
أمه َّ
الطاهرة بالزنا..
ورم ْوا َّ
ثم يأتي الموضع الثاني ليناقش اليهود ..الذين كفروا به َ
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{وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول هللا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه
لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إال اتباع الظن وما قتلوه
يقينا} [النساء.]157 :
ومعنى الصيغة هنا :هو التأكيد على الصفة الكاملة للمسيح ،التي كفر بها اليهود..
فهو «المسيح» ..الذي كانوا ينتظرونه ،والذي أخبرهم عنه أنبيا هم الذين سبقوه..
وهو «عيسى» الرسول الذي جاءهم بالبينات..
وهو «ابن مريم» الطاهرة البتول ..وليس ابن بغي كما زعموا -قاتلهم هللا..-
وبإثبات هذه الصيغة للصفة الكاملة للمسيح والتي كفروا بها -استحقوا أن يستدرجهم
هللا بقضية التشبيه ،واستحقوا اإلثم الكامل على «محاولة» قتله.
ثم يأتي الموضع الثالث ،ليعالج الطرف اآلخر للقضية :النصارى الذين غلوا فيه
و َّادعوا له األلوهية{ :ياأهل الكتاب ال تغلوا في دينكم وال تقولوا على هللا إال الحق إنما
المسيح عيسى ابن مريم رسول هللا وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فممنوا باهلل
ورسله وال تقولوا ثالثة انتهوا خي ار لكم إنما هللا إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما
في السماوات وما في األرض وكفى باهلل وكيال} [النساء.]171 :
ومعنى الصيغة هنا :الحصر الكامل لصفته عليه السالم ،وناسب ذلك كلمة« :إنما»
التي تفيد الحصر والقصر..
فهو «المسيح» ..الذي أجرى هللا على يديه اآليات والمعجزات..
وهو «عيسى» ..اإلنسان الذي يأكل ويشرب..
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وهو «ابن مريم» ..الطاهرة البتول ..ذو الوالدة اإلعجازية..
إلها ..وال شبه إله..
وهو «رسول هللا» ..كغيره من الرسل ..وليس ً
وهو «كلمة هللا ..ألقاها إلى مريم» ..حيث قال سبحانه« :كن» فكان ..فكان عيسى
بـ«كن» ..وليس هو «كن» ذاتها..
وهو «رو ٌح منه» ..أي من األرواح التي خلقها هللا..
وهذا هو الوصف الكامل لعيسى ..والحد التام لقضيته.
«صيغة اللقك ..إثبات العبودية :المسيح»  3مرات
{لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا هلل وال المالئكة المقربون ومن يستنكف عن
عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا} [النساء.]172 :
هذا هو الموضع األول لورود هذه الصيغة ،ومناسبته هنا :نفي االستكبار عن عيسى
عليه السالم ،وإثبات عبوديته عليه السالم ..وهو ما ال يؤمن به إال المسلمون!..
{وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا هللا ربى وربكم*إنه من يشرك باهلل فقد حرم هللا
عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار} [المائدة.]72 :
هذا هو الموضع الثاني ،ومناسبته ذكر اللقب الذي ِّ
يعبر عن الصفة التي قامت بها
الحجة على اليهود ،حيث كانوا ينتظرونه بصفته من جهة ،وحيث أجرى هللا على
يديه اآليات والمعجزات{ :وقالت اليهود عزير ابن هللا وقالت النصارى المسيح ابن هللا
ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم هللا أنى يؤفكون}
[التوبة.]30 :
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هذا هو الموضع الثالث واألخير لهذه الصيغة ،ومناسبته :إثبات الصفة التي كانت
عما يقول
منشأ غلو النَّصارى في عيسى وادعاء ُبُنَّوِّته هلل ..سبحانه وتعالى َّ
الظالمون..

وقد جاء في السنة ما يؤكد ذلك ،فعن أبي سعيد الخدري :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم في سياق وصفه لمشاهد القيامة ..(( :ثُ َّم ُيدعى النصارى فيقال لهم :ما
كنتم تعبدون..؟.
قالوا :كنا نعبد المسيح ابن هللا ..فيقال لهم :كذبتم ..ما اتخذ هللا من صاحبة وال
ولد))..
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ِ
يح ابن َمْرَي َم»  5مرات
«صيغة نفي االدعاء :اْل َمس ُ
الالفت للنظر في هذه الصيغة أنها ارتبطت بالفعل «قالوا» لحكاية قول النصارى..
وفي ذلك إثبات للصفة التي يؤمنون بها ،وهي «المسيح» ..صاحب المعجزات
واآليات ،و«ابن مريم» المولود بطريقة معجزة فريدة..
ولم تتضمن هذه الصيغة االسم الشخصي في صورته األصلية اآلرامية «عيسى»
تأكيدا على أنهم ال يؤمنون أنه بشر..
والتي أثبتها القرآن ذو اللسان العربي المبين،
ً

أيضا!..
وإشارًة إلى أنهم فقدوا هذا االسم ً

{لقد كفر الذين قالوا إن هللا هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من هللا شيئا إن أراد
أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في األرض جميعا وهلل ملك السماوات واألرض
وما بينهما يخلق ما يشاء وهللا على كل شيء قدير} [المائدة.]17 :
312سبق تخريجه.
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الدال على غضب هللا على
ويتناسب مع الصيغة في هذا الموضع التهديد الشديد
ُّ
قائل هذا الكالم ومعتقده ،كما يأتي حذف االسم الشخصي لعيسى عليه السالم إثباتًا
لبراءته من أي دور في هذا االدعاء وذاك المعتقد ..بينما ناداه هللا باسمه الشخصي

عندما سأله وأثبت براءته يوم القيامة..
َّ
تنبيها على
ونالح في هذا الموضع والذي يليه أن الحكم بالكفر قد
تصدر اآلية ً
فداحة االدعاء{ :لقد كفر الذين قالوا إن هللا هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني
إسرائيل اعبدوا هللا ربي وربكم إنه من يشرك باهلل فقد حرم هللا عليه الجنة ومأواه النار
وما للظالمين من أنصار} [المائدة.]72 :
فعال لبني
وبعد تكرار الحكم بكفر ُمَّدعي ألوهية المسيح يأتي إثبات ما قاله المسيح ً
استكماال للتهديد الذي أصدره هللا في الموضع السابق{ :ما المسيح ابن مريم
إسرائيل،
ً
إال رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكالن الطعام انظر كيف نبين
لهم اآليات ثم انظر أنى يؤفكون} [المائدة.]75 :
وفي هذا الموضع يأتي نفي االدعاء بصورة منطقية ،من خالل إثبات بشرية المسيح
عليه السالم وأمه بذكر افتقارهما للطعام الذي يحف
الوقت يحف

عليهما حياتهما ،وفي نفس

ِّ
كصديقة -بما
لهما قدرهما عند هللا -هو كرسول من رسله ..وهي

ِّ
الصديقية الذي ال يصل إلى مقام النبوة والرسالة{ :اتخذوا أحبارهم
يتضمنه معنى
ورهبانهم أربابا من دون هللا والمسيح ابن مريم وما أمروا إال ليعبدوا إلها واحدا ال إله
إال هو سبحانه عما يشركون} [التوبة.]31 :

وفي هذا الموضع األخير لهذه الصيغة يأتي تناول القضية بصورة تأصيلية ،حيث أن
شرك النصارى ليس سببه فتنتهم بالمسيح على وجه الخصوص ،وإنما قابليتهم
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واستعدادهم الذاتي للغواية والضالل ،بدليل عبادتهم لألحبار والرهبان ..ولذلك جاء
ذكر المسيح بعد ذكر األحبار والرهبان ..إنه الشرك المتغلغل في القلوب ،والمهانة
المتأصلة في النفوس..
وال ننسى أن هؤالء األحبار والرهبان بكذبهم وتحريفهم ..هم السبب األساسي لفتنة
النصارى..
«صيغة البينات :عيسى ابن َمْرَي َم»  13مرة
ورودا لتعلقها بتفسير الجانبين األساسيين في قضية
وهذه الصيغة هي أكثر الصيغ
ً
المسيح عليه السالم وهما :العبودية والرسالة ..ولكن من خالل قضية بني إسرائيل

باعتباره آخر أنبيائهم.
ويالح

يدل على معجزاته
أن هذه الصيغة ال تحتوي على لقب «المسيح» الذي ُّ

عليه السالم وعنوان رسالته ..وذلك ألنها متَ ِّ
علقة بالمواضع التي ُذكر فيها بنو
ُ
أصال.
إسرائيل الذين لم يؤمنوا أنه المسيح ً
نموذجا يقاس
ولما كانت سورة البقرة هي أكثر السور تناوًال لبني إسرائيل باعتبارهم
ً

عليه في موقف األمم من الرسل -جاء ذكر عيسى فيها في موضعين كمتمم لرسالة
موسى وكمخر أنبياء بني إسرائيل.
ونالح أن هللا أجمل ِّذ ْك َر األنبياء بين موسى وعيسى لكونهم جاءوا مجددين لشريعة
موسى ،بينما جاء عيسى عليه السالم بنسخ بعضها{ :ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا

من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم
رسول بما ال تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون} [البقرة.]87 :
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{تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم هللا ورفع بعضهم درجات وآتينا
عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء هللا ما اقتتل الذين من بعدهم
من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء هللا
ما اقتتلوا ولكن هللا يفعل ما يريد} [البقرة.]253 :
وفي المواضع التالية بسورة المائدة يأتي تقرير نعم هللا على عيسى وعلى ِّ
أمه ،ومنها
كف عنه بني إسرائيل فلم يصل إليه أذاهم{ :إذ قال هللا يا عيسى ابن مريم اذكر
َّأنه َّ
نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهال وإذ
علمتك الكتاب والحكمة والتوراة واألنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني
فتنفخ فيها فتكون طي ار بإذني وتبرل األكمه واألبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني
وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إال
سحر مبين} [المائدة.]110 :
ثم يأتي ذكر المائدة التي كانت عالمة مميزة ألتباع عيسى ،ومعها ذكر الحواريين..
الفئة التي آمنت من بني إسرائيل كما سيأتي في سورة الصف{ :إذ قال الحواريون يا
عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا هللا إن
كنتم مؤمنين} [المائدة.]112 :
{قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا ألولنا
وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين} [المائدة.]114 :
وفي آخر موضع بسورة المائدة تأتي مساءلة هللا لعيسى على رءوس األشهاد ،فيناديه
سبحانه باالسم الذي عرفه به قومه «بنو إسرائيل»{ :وإذ قال هللا يا عيسى ابن مريم
أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون هللا قال سبحانك ما يكون لي أن أقول
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ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي وال أعلم ما في نفسك إنك
أنت عالم الغيوب} [المائدة.]116 :
وفي سورة مريم -التي كانت من الفئة المؤمنة من بني إسرائيل -يأتي هذا الموضع
موجه لهم{ :ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون} [مريم:
ضمن سياق َّ
.]34
وقد ختم هللا السياق بقول المسيح{ :وإن هللا ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم}
[مريم.]36 :
مثير للتفكير{ :وإذ أخذنا من النبيين
وإذا انتقلنا إلى سورة األحزاب وجدنا سياًقا ًا

ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا}
[األحزاب.]7 :
والمراد بـ«الميثاق األول» العهد الذي أُخذ منهم حين أُخرجوا في صورة الذر من
صلب آدم عليه الصالة والسالم..
ُ
والمراد بـ«الميثاق الثاني» الوفاء بما التزموا من تبليغ الرسالة ،وأن يصدق بعضهم
وخصوصا محمد صلى هللا عليه وسلم ،كما قال عز وجل{ :وإذ أخذ هللا
بعضا،
ً
ً
ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن
به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم
من الشاهدين} [آل عمران.]81 :
وهنا يبرز سؤال ..ما هو عالقة هذا السياق باليهود لتأتي الصيغة الخاصة بهم:

ِ
يسى ابن َمْرَي َم»..؟!
«ع َ

~~475

ِّ
المحرض األساسي وراء
أساسا موجهة إلى اليهود الذين كانوا
الحقيقة :أن هذه اآلية ً
غزوة األحزاب ،التي جاءت السورة لتعالجها..
نفر من اليهود منهم كنانة
سببها :أن ًا
يقول اإلمام القرطبي عن غزوة األحزاب( :كان ُ

وحيَّي بن أخطب
بن الربيع بن أبي الحقيق وسالم بن أبي الحقيق وسالم بن مشكم ُ
النضريون وهوذة بن قيس وأبو عمار من بني وائل ،وهم كلهم يهود ،هم الذين حزعوا
نفر من بني النضير ٍ
األحزاب وألبوا وجمعوا ..خرجوا في ٍ
ونفر من بني وائل فأتوا
مكة ،فدعوا إلى حرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وواعدوهم من أنفسهم بعو ٍن من
انتدب إلى ذلك؛ فأجابهم أهل مكة إلى ذلك ،ثم خرج اليهود المذكورون إلى غطفان
فدعوهم إلى مثل ذلك فأجابوهم؛ فخرجت قريش يقودهم أبو سفيان بن حرب ،وخرجت
غطفان وقائدهم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري على ف ازرة ،والحارث بن
عوف المري على بني مرة ،ومسعود بن رخيلة على أشجع .فلما سمع رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم باجتماعهم وخروجهم شاور أصحابه ،فأشار عليه سلمان بحفر
الخندق فرضي رأيه).313
وعهذا الكالم يفهم أن اآلية ُت ِّ
ذكر اليهود بالميثاي الذي أخذه هللا على أنبيائهم :أن
ُ

يؤمنوا بالرسول وينصروه{ ..لتؤمنن به ولتنصرنه} َّ
فبدل هؤالء كالم هللا عز وجل،
وحَّرضوا المشركين على قتاله صلى هللا عليه وسلم.
َ

313تفسير القرطبي (.)116/14
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وعهذا نفهم لماذا جاءت الصيغة هنا خال

المعهود في القرآن ،عندما يأتي ذكر

خصوصا 315حيث
عموما 314أو أولي العزم
المسيح عليه السالم في سياي األنبياء
ً
ً
تأتي صيغة االسم الشخصي فق « ..عيسى» ..ما عدا هذا الموضع...

فدل ذلك على عدم ضرورة أن ُيذكر اليهود صراح ًة ليكون النص ُم َتو ِّجها إليهم.
َّ
ومما يعضد هذا االتجاه ..قول النبي صلى هللا عليه وسلم(( :أخذ هللا عز وجل ِمِّني
َّ
وع َّشر بي عيسى ابن مريم ،ورأت أمي في
الميثاي كما أخذ من النبيين ميثاقهمَ ،

منامها أنه خرج من بين رجليها سراج أضاءت له قصور الشام)).316

ثم ننتقل إلى سورة الحديد{ :ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه
اإلنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم
إال ابتغاء رضوان هللا فما رعوها حق رعايتها فمتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير
منهم فاسقون} [الحديد.]27 :
نوحا عليه السالم لم يرسل بعده
يقول اإلمام ابن كثير( :يخبر تعالى أنه منذ بعث ً
رسوًال وال نبيًّا إال من ذريته ،وكذلك إبراهيم عليه السالم خليل الرحمن ،ولم ُينزل من

السماء كت ًابا وال أرسل رسوًال وال أوحى إلى بشر من بعده إال وهو من ساللته ،كما

قال تعالى في اآلية األخرى{ :وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب} حتى كان آخر أنبياء
بني إسرائيل عيسى ابن مريم الذي بشر من بعده بمحمد صلوات هللا وسالمه عليهما،
ولهذا قال تعالى{ :ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه اإلنجيل}
وهو الكتاب الذي أوحاه هللا إليه)..
314كما سيأتي في سياقات صيغة االسم الشخصي «عيسى».
315كمية سورة الشورى (.)13

316رواه الطبراني وأبو نعيم في الدالئل وابن مردويه.
~~477

أمة بني إسرائيل تم تناولها في باب «تصحيح التحريف»..
والعالقة بين الرهبانية و َّ
ومن هذا التفسير وتلك العالقة تتضح عالقة السياق ببني إسرائيل.
وفي آخر موضعين في كتاب هللا يأتي ذكر االرتباط بين رسالة عيسى ورسالة محمد
عليهما الصالة والسالم ،والقاسم المشترك بينهما{ :وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني
إسرائيل إني رسول هللا إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبش ار برسول يأتي من
بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين} [الصف.]6 :
{ياأيها الذين آمنوا كونوا أنصار هللا كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري
إلى هللا قال الحواريون نحن أنصار هللا فممنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة
فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين} [الصف.]14 :
فكما جاء عيسى بني إسرائيل باإلنجيل مصدًقا لما بين يديه من التوراة ..جاء محمد
صلى هللا عليه وسلم بالقرآن مصدًقا لما بين يديه من التوراة واإلنجيل..
وكما َّ
بشر عيسى اليهود برسالة خاتم المرسلين ..أنذرهم محمد صلى هللا عليه وسلم

بعودة عيسى إليهم..317

وكما كفر اليهود بعيسى وقالوا عنه :ساحر مبين ..كفروا بمحمد وقالوا عنه :ساحر

مبين..

محمدا صلى هللا عليه وسلم وحاولوا
وكما حارب اليهود عيسى وحاولوا قتله ..حاربوا
ً
قتله..

وكما آمنت طائفة صغيرة من بني إسرائيل بعيسى وكانوا حوارييه أي :أنصاره..

آمنت طائفة صغيرة من قريش بمحمد صلى هللا عليه وسلم وكانوا أنصاره ..ومنهم

الزبير..

مرسال قال :قال رسول هللا لليهود(( :إن عيسى لم يمت ..وإنه راجع إليكم قبل
317عن الحسن
ً

يوم القيامة)) أخرجه ابن كثير في تفسير آل عمران.
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اريا ،وهن حوارِّي الزعير بن
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إن لكل
نبي حو ًّ
ٍّ
العوام)).318
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ينطلق التصور اإلسالمي عن المسيح عليه السالم من كونه نبي من أنبياء هللا،

ورسول من أولي العزم؛ لذلك حينما يذكره القرآن في سياق التصور اإلسالمي يأتي

باسمه الشخصي «عيسى» ..فتبدأ النصوص باألمرُ « :قوُلوا» و«ُق ْل» الذي يعني
اإلقرار بالتصور الحق عنه{ :قولوا آمنا باهلل وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من

ربهم ال نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون} [البقرة.]136 :

{قل آمنا باهلل وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب
واألسباط وما أوتى موسى وعيسى والنبيون من ربهم ال نفرق بين أحد منهم ونحن له
مسلمون} [آل عمران.]84 :
يقول اإلمام ابن كثير( :أرشد هللا تعالى عباده المؤمنين إلى اإليمان بما أنزل إليهم
صال وما أنزل على األنبياء المتقدمين
بواسطة رسوله محمد صلى هللا عليه وسلم ُمَف َّ

مجمال ،ونص على أعيان من الرسل ،وأجمل ذكر بقية األنبياء ،وأال يفرقوا بين أحد
ً
منهم ،بل يؤمنوا بهم كلهم ،وال يكونوا كمن قال هللا فيهم{ :إن الذين يكفرون باهلل
ورسله ويريدون أن يفرقوا بين هللا ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون
أن يتخذوا بين ذلك سبيال*أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا}
[النساء.)]150-151 :
وهناك صيغة أخرى لهذا اإلقرار ،وهي إثبات وحي هللا لهؤالء األنبياء{ :إنا أوحينا
إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق
318أخرجه البخاري ( )3887 ،3514 ،1047عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما.
~~479

ويعقوب واألسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داوود زبو ار}
[النساء.]163 :
{وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم
عليم*ووهبنا له إسحاق ويعقوب كال هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داوود
وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين*وزكريا ويحيى
وعيسى وإلياس كل من الصالحين} [األنعام.]83-85 :
{شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم
وموسى وعيسى أن أقيموا الدين وال تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه
هللا يجتبى إليه من يشاء ويهدى إليه من ينيب} [الشورى.]13 :
فجميع النصوص التي ورد فيها ذكر «عيسى» ِّ
تحدد التصور اإلسالمي عنه من
خالل حقيقة الوحي واإلقرار به ،مثبت ًة لبشريته ونبوته.
لكن سورة آل عمران انفردت بثالثة مواضع لم يأت ذكر «عيسى» فيها بين األنبياء:
{فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصارى إلى هللا قال الحواريون نحن أنصار
هللا آمنا باهلل واشهد بأنا مسلمون} [آل عمران.]52 :
{إذ قال هللا يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا وجاعل
الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلى مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم
فيه تختلفون} [آل عمران.]55 :
{إن مثل عيسى عند هللا كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون} [آل عمران:
.]59
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وهذه اآليات تتضمن االعتقاد الذي ينفرد به المسلمون في المسيح عليه السالم ..فهم
وحدهم الذين يعتقدون أن الحواريين آمنوا به نبيًّا ورسوًال ..وهم وحدهم الذين يعتقدون
أن هللا نجاه من مكر اليهود ورفعه إليه ..وهم وحدهم الذين يعتقدون أن الذين اتبعوه
ممن جاء بعده -وهم المسلمون -سيظلون ظاهرين على أعدائهم بالحجة والبيان،
أخيرا! هم وحدهم الذين يعتقدون أن خلق عيسى مشابه لخلق
والسيف والسنان ..و ً
آدم ،من حيث تََو ُّجه األمر اإللهي «كن» إليه..

بينما يعتقد اليهود المغضوب عليهم أنه ابن زنا ..ويعتقد النصارى الضالون أنه ابن
كبيرا..
هللا !!..تعالى هللا عما يقول الظالمون ًّ
علوا ً
{ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة وألبين لكم بعض الذي تختلفون فيه
فاتقوا هللا وأطيعون} [الزخرف.]63 :

تأتي هذه اآلية في سياق الجدل بين كفار قريش وبين الرسول صلى هللا عليه وسلم

بخصوص عيسى ابن مريم.

«صيغة النسك اإلنساني :ابن مريم» مرتين
وهذه الصيغة ِّ
تركز على عيسى اإلنسان ..المولود والدة إعجازيَّة ..بصفته البشرية،
دون صفة النبوة ،وقد وردت في سياقين:
أحدهما :يتناول العَلقة اإلنسانية بينه وبين أمه مريم..
والثاني :يناقش مشركي قريش..

{وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين} [المؤمنون.]50 :

لما كان موضوع سورة المؤمنون هو«الحقيقة اإلنسانية لإليمان» جاء ذكر اآلية

بالمعنى اإلنساني ،حيث ذكرت العالقة بين عيسى ومريم بالصفة اإلنسانية { ْاب َن َم ْرَي َم
ُم ُه}.
َوأ َّ
كما ذكرت الصفة اإلنسانية في رعاية هللا لهما{ :وآويناهما إلى ربوة ذات قرار
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ومعين}{ ..ولما ضرب ابن مريم مثال إذا قومك منه يصدون} [الزخرف.]57 :

وهذا هو الموضع الثاني لهذه الصيغة ..وقد ورد في تفسير الطبري :قال مجاهد:
محمدا يريد أن نعبده كما عبد قوم عيسى عيسى؛ فأنزل هللا هذه
يشا قالت :إن
(إن قر ً
ً
اآلية).

فناسب هاهنا ذكر عيسى بالصفة اإلنسانية ،حيث ال يؤمن مشركي قريش بنبوته،
خبر عن آياته ومعجزاته ..ولذلك جاء بعقبها{ :وقالوا أألهتنا خير أم هو
وليس عندهم ٌ
ما ضربوه لك إال جدال بل هم قوم خصمون*إن هو إال عبد أنعمنا عليه وجعلناه
مثال لبني إسرائيل}
{أم هو} ..أي محمد صلى هللا عليه وسلم..
ومما ِّ
يؤكد هذا المعنى أمران:
األول :أن هللا قال بعقبها{ :وإنه لعلم للساعة فال تمترن بها واتبعون هذا صراط
مستقيم} وهي اآلية الوحيدة التي جاء فيها خبر نزول المسيح آخر الزمان ،كعالمة
من عالمات الساعة ،ومن المعلوم أنه عليه السالم سينزل بصفته اإلنسانية ،ال
كنبي ،لتحقيق معنى أن رسول هللا هو خاتم النبيين.
ٍ
السنة ..وجدنا أن األحاديث التي ذكرت نزول عيسى في
الثاني :أننا إذا انتقلنا إلى ُّ
آخر الزمان في هذه األمة ذكرته بهذه الصيغة ..مثل قوله صلى هللا عليه وسلم:
عادالَ ،فَلَي ْك ِسَر َّن الصليك ،وَلَيْقُتَل َّن الخنزير ،وَلَي َض َع َّن
(( هللا لينزلن ابن مريم حكما ً
الجزية ،وَل ُت ْترَك َّن ِ
القالص فال ُيسعى عليها ،ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد،
َ
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وَلَي ْد ُعو َّن إلى المال فال يقبله أحد)).319
وقوله صلى هللا عليه وسلم(( :والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجًّا

معتمر أو ليثنينهما)).320
ًا
أو
وقوله صلى هللا عليه وسلم(( :كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وهمامكم منكم)).321
الموضوعية

الدقة الموضوعية:

بعد طرح التصور السلفي للهيمنة القرآنية من خالل حقيقة الحجية القرآنية الزمنية

والتفصيلية ،والموضوعية القرآنية بتناسبها اللفظي والتعبيري ،نأتي إلى الموضوعية
القرآنية التي تعالج قضية عيسى ابن مريم من خالل جوانبها األساسية..

محور لرسالة محمد صلى هللا عليه وسلم..
ًا
حيث كان عيسى عليه السالم

مبشر برسول هللا
ًا
مثال لبني إسرائيل ..وباعتباره
باعتباره آية في خلقه ..وباعتباره ً
صلى هللا عليه وسلم ..وباعتباره عالمة على الساعة.

مضمونا للقضايا القرآنية باعتبار موقف اليهود الكافر
كما كان عيسى عليه السالم
ً

ِّ
به ،وموقف النصارى
المحرف له.

وجوهر قضية عيسى ابن مريم هو الفرقان بين الخالق والمخلوق ،ونفي الزعم بألوهية

البشر..

العبودية:

قال هللا في عيسى{ :إن هو إال عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثال لبني إسرائيل}

[الزخرف.]59 :

وقد جاءت اآلية بأسلوب الحصر والقصر ،الذي يفيد قمة اليقين.

319سبق تخريجه.
320سبق تخريجه.
321سبق تخريجه.
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وقال سبحانه{ :لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا هلل وال المالئكة المقربون ومن
يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا} [النساء.]172 :

وقد أثبت التصور اإلسالمي عبودية عيسى ابن مريم بمنهجية كاملة ..فمنذ بداية
خلقه ووالدته جاء اإلقرار باللسان{ :قال إني عبد هللا*آتاني الكتاب وجعلني نبيا}

فالمقام ال يتجاوز النبوة المستمدة من هللا..

{وجعلني مباركا أين ما كنت} ..أي أن هللا هو الذي جعلني ولم يكن ذلك من عند

نفسي.

وناهيا عن المنكر).
آمر بالمعروف
وفيه قول المفسرين الذي أورده الطبريً ( :ا
ً
{وأوصاني بالصالة والزكاة ما دمت حيا} والوصية بالصالة والزكاة تعني تمام
العبودية؛ ألن الجمع بين الصالة والزكاة يحقق الجمع بين بذل النفس وبذل المال،

كما قال عز وجل{ :الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصالة ومما رزقناهم ينفقون}
[البقرة.]3 :

ومن العبودية في البداية إلى العبودية في النهاية ..حيث ((ينزل عيسى ابن مريم

عند صالة الفجر)) وتكون أول أعماله صالة الفجر خلف المهدي..

ثم يحج بيت هللا الحرام ..قال صلى هللا عليه وسلم(( :والذي نفسي بيدهَ ..لُي ِهَّلن
حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما)).322
الرْوحاء ًّ
ابن مريم ب َف ِّج َّ
ليكتمل التصور بمشهد اإلقرار الكامل بالعبودية يوم القيامة على رءوس األشهاد..323

بر اآلباء يمن من التكبر
وإثبا عبودية مريم يؤكد عبودية ابنها وخضوعه هلل ..وبرهُ بأُمه يؤكد عبوديته كذلك؛ ألن َّ
والجبرو ..

ومن هنا كان قول هللا عز وجل عن يحيى{ :وب ار بوالديه ولم يكن جبا ار عصيا} وقوله
سبحانه عن عيسى{ :وب ار بوالدتي ولم يجعلني جبا ار شقيا*والسالم على يوم ولدت

ويوم أموت ويوم أبعث حيا} [مريم.]33-32 :

أحدا
اب ً
َص َ
ولقد وضحت هذه القضية في قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَ (( :ما أ َ

322سبق تخريجه.
323يراجع الهامش بالباب األول ،وكذلك مبحث :المساءلة يوم القيامة.
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َّ ِ
((و ْاب ُن َعْب ِد َك))..
َق َه وم َوَال َح َزن َفَقال :الل ُه َّم ِإّني َعْب ُد َك ))..إثبات عبودية الذاتَ ..
َم ِت َك)) ..تعميق أكبر للعبودية في
تعميق للعبودية في أصل الذات ..األب َ
((و ْاب ُن أ َ
أصل العالقة باألم ((َن ِ
اصَي ِتي ِبَي ِد َك)) ..تعميق أكبر للعبودية من خالل معنى
((ما ٍ ِف َّي ُح ْك ُم َك)) تعميق أكبر للعبودية من خالل معنى
الخضوع ألمر هللاَ ..
((ع ْدل ِف َّي َق َضا ُ َك)) تعميق أكبر للعبودية من خالل معنى التسليم
الرضا بقدر هللاَ ..
ِ
أحدا ِم ْن
هلل ًا
َسأَُل َك ِب ُك ِّل اسم ُه َو َل َكَ ،س َّمْي َت ِبه َن ْف َس َك أ َْو َعَّل ْم َتهُ ً
قدر وشرًعا(( ..أ ْ
ِ
ِ ِ
ِ
آن
اس َت ْأ َثْر َت ِبه ِفي ِعْلمِ اْل َغْي ِك ِعْن َد َك -أ ْ
َن َت ْج َع َل اْلُقْر َ
َخْلق َك أ َْو َأْن َزْل َت ُه في ك َتا ِب َك أ َْو ْ
ور َص ْدرِي َو ِج َالء ُح ْزِني َوَذ َه َ ِ َِّ
ه َه َّم ُه َو ُح ْزَن ُه َوأَْب َدَل ُه
َرعِ َ
يع َقْل ِبي َوُن َ
اب َه ّمي..إال أَ ْذ َه َك َّ ُ
َ
َم َكاَن ُه َفَر ًجا))..
ِّ
للاِّ أ ََال َنتَ َعَّل ُم َها؟
ول َّ
يلَ :يا َرُس َ
الَ :فق َ
َق َ
َن َي َت َعَّل َم َها)).324
((بَلى َيْنَب ِغي لِ َم ْن َس ِم َع َها أ ْ
الَ :
َفَق َ
والعبودية في حق األنبياء تعني اجتماع عنصرين أساسيين فيهم :البشرية ،والنبوة..
«البشرية»:

لقد كان إثبات بشرية عيسى أحد األسس القرآنية األصيلة في إطار قضية نفي الولد
عن هللا ،وكانت هذه القضية هي أساس التوحيد الذي تجتمع له كل الدالئل المثبتة
لوحدانية هللا تبارك وتعالى ،وسياق سورة المؤمنون يبين هذا المعنى؛ ألنها تعالج
الطبيعة اإلنسانية لإليمان..
فتُْب ِّط ُل قضية ادعاء الولد من خالل مناقشة طبيعة البشر ذاتها..
ولذلك يأتي ذكر عيسى بصفته اإلنسانية هو وأمه باحتياجهما اإلنساني وافتقارهما إلى
هللا{ :وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين*ياأيها الرسل كلوا
من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم} [المؤمنون.]50-51 :
324سبق تخريجه.
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ولذلك جاءت بعدها آيات التعريف باهلل ،لبيان الفرقان بين مقام هللا ومقام البشر:
{وهو الذي أنشأ لكم السمع واألبصار واألفئدة قليال ما تشكرون*وهو الذي ذرأكم في
األرض وإليه تحشرون*وهو الذي يحيي ويميت وله اختالف الليل والنهار أفال تعقلون}
[المؤمنون.]80-78 :
ولكنهم يقولون قول من قبلهم من الكافرين دون تفكر{ :بل قالوا مثل ما قال
األولون*قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون*لقد وعدنا نحن وآبا نا هذا من
قبل إن هذا إال أساطير األولين} [المؤمنون.]83-81 :
ولذلك تضع اآليات الدالئل الكونية على وحدانية هللا أمام عقولهم؛ لتقر العقول بتلك
الدالئل..
{قل لمن األرض ومن فيها إن كنتم تعلمون*سيقولون هلل قل أفال تذكرون*قل من رب
السماوات السبع ورب العرش العظيم*سيقولون هلل قل أفال تتقون*قل من بيده ملكوت
كل شيء وهو يجير وال يجار عليه إن كنتم تعلمون*سيقولون هلل قل فأنى تسحرون}
[المؤمنون.]89-84 :
ومع إقرارهم بكل ما سبق ..إال أنهم ينكرون مقتضاه ..ويكذبون على هللا{ :بل أتيناهم
بالحق وإنهم لكاذبون} [المؤمنون.]90 :
ثم تتقرر الحقيقة التي تجتمع اآليات على إثباتها؛ لتكون هذه الحقيقة هي نفي الولد
والشريك عن هللا{ :ما اتخذ هللا من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما
خلق ولعال بعضهم على بعض سبحان هللا عما يصفون*عالم الغيب والشهادة فتعالى
عما يشركون} [المؤمنون.]92-91 :
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ثم تأتي اآليات التي تفسر مقام الرسول صلى هللا عليه وسلم أمام ربه ،حيث أن هذا
المقام هو جوهر معالجة قضية عيسى ابن مريم{ :قل رب إما تريني ما يوعدون*رب
فال تجعلني في القوم الظالمين*وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون*ادفع بالتي هي
أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون*وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين*وأعوذ
بك رب أن يحضرون} [المؤمنون.]98-93 :
«النبوة»:
دائما موضع الخلط بين مقام األلوهية والعبودية ،وذلك أن
لقد كان مقام النبوة ً
معجزات األنبياء وآيات صدقهم كانت خرًقا للنواميس الكونية..
ومع َف ْت َرة الرسل ،ووسوسة الشياطين ،وميل النفوس اآلسنة إلى الوثنية وتجسيد الغيب

ور ية المحجوب ..خلع بعض الناس األلوهية على بعض المرسلين ،مساوين بين

ِّق له الناموس..
ض َع الناموس ،ومن ُخر َ
من َو َ
ولذلك جاءت اآليات والسور التي تناقش بدعة ادعاء الولد باإلثبات المطلق لعبودية
األنبياء ،مستدلة بما تراه العيون وما استقر في القلوب من حقائق الناموس..
مثال قد بدأت بإنذار أصحاب ادعاء الولد هلل{ :وينذر الذين قالوا
فنجد سورة الكهف ً
اتخذ هللا ولدا} [.]4
وانتهت بإثبات بشرية الرسول والفصل بين مقام النبوة واأللوهية{ :قل إنما أنا بشر
مثلكم يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عمال صالحا
وال يشرك بعبادة ربه أحدا} [.]110
تفسير
ًا
حرز من الدجال ..كانت فتنة الدجال
ولما كانت فواتح الكهف وخواتيمها ٌ
~~487

للخلط بين مقام النبوة واأللوهية ،حيث بيَّن الرسول صلى هللا عليه وسلم أن الدجال
ثم األلوهية ،فقال(( :إني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه قبلي
سيدعي النبوة َّ
نبي..
إنه يبدأ فيقول :أنا نبي ..وال نبي بعدي ،ثم يثني فيقول :أنا رعكم ..وال ترون رعكم
حتى تموتوا ،وهنه أعور ،وهن رعكم ليس بأعور.325))..
ومن هنا تأتي آيات سورة مريم لتقرر عبودية األنبياء{ :أولئك الذين أنعم هللا عليهم
من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا
واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا} [مريم.]58 :
ولما كان عيسى ابن مريم هو النبي الذي َّادعى له النصارى األلوهية ،كان إثبات
مناسبا لهذا االدعاء{ :ياأهل الكتاب ال تغلوا في دينكم وال تقولوا
النبوة لعيسى مقابال
ً

على هللا إال الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول هللا وكلمته ألقاها إلى مريم
وروح منه فممنوا باهلل ورسله وال تقولوا ثالثة انتهوا خي ار لكم إنما هللا إله واحد سبحانه
أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في األرض وكفى باهلل وكيال} [النساء:
.]171
يقول اإلمام ابن كثير ( :ينه ى تعالى أهل الكتاب عن الغلو واإلطراء ،وهذا كثير في
النصارى ،فإنهم تجاوزوا الحد في عيسى حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه هللا
إلها من دون هللا يعبدونه كما يعبدونه.
إياها ،فنقلوه من حيز النبوة ..إلى أن اتخذوه ً
بل قد غلوا في أتباعه وأشياعه ممن زعم أنه على دينه ،فادعوا فيهم العصمة،
واتبعوهم في كل ما قالوه سواء كان ًّ
صحيحا
رشادا ،أو
باطال ،أو
حقا أو
ً
ً
ضالال أو ً
ً
325رواه الطبراني والدارقطني وصحح األلباني نحوه في صحيح الجامع (.)7875
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كذبا؛ ولهذا قال هللا تعالى{ :اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون هللا} اآلية.
أو ً
وقال اإلمام أحمد :حدثنا هشيم قال :زعم الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة
بن مسعود ،عن ابن عباس ،عن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :ال
تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم؛ فإنما أنا عبد فقولوا :عبد هللا
ورسوله)).326
أهم الدالئل على نبوة عيسى عليه السالم أنه منذ أن حملت به أمه حتى سن
ومن ِّ
األربعين لم تظهر له أي معجزة إال معجزة الكالم في المهد التي أعلن فيها عبوديته
ونبوته..
وهذا دليل على ارتباط معجزات عيسى بحقيقة النبوة التي بدأ معها ظهور هذه
المعجزات..
وقد ثبتت لعيسى خصائ

النبوة كما ثبتت لغيره من األنبياء:

للاِّ
ِّ
ظه ِّر رس ِّ
ول َّ
ومنها« :خاتم النبوة» عن جابر بن َس ُم َرَةَ ،ق َ
الَ :أرَْي ُت َخاتَ ًما في َ ْ َ ُ
ض ُة َح َمامٍ.327
صلى هللا عليه وسلمَ ،كأََّن ُه َبْي َ
ثابت عند النصارى لكل
وقد ثبت من حديث إسالم سلمان الفارسي أن الخاتم ٌ

األنبياء ،وذلك في قول الراهب له :به عالمات ال تخفى :يأكل الهدية وال يأكل

الصدقة ،بين كتفيه خاتم النبوة.
وفي الكتاب الذي بين يدي النصارى ما يثبت هذه الحقيقة..

326سبق تخريجه.
327أخرجه مسلم (.)2344
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بونني ،ال ِّألََّنكم َأرَيتُ ُم
َقول لَكم :أَنتُم تَطلُ َ
(الح َّق َ
فقد جاء في كتاب يوحناَ :
الح َّق أ ُ
وشِّبعتُم .ال تَعملوا لِّ َّ
لط ِّ َّ
ِّ
اآلياتِّ :
اعملوا
الخ َبز َ
بل ِّألََّنكم أ َ
َكلتُ ُم ُ
عام الذي َيْفنى ..بل َ
َ
ِّ
لِّ َّ
لط ِّ َّ
ذاك َّالذي يُعطيكموه ابن ِّ
فهو َّالذي
صير َح ً
ياة أََبديَّة َ
اإلنسانَ ..
عام الذي َيْبقى َفَي ُ
ُ
هللا َن ْف ُسهِ ،ب َخ ْت ِمه) [يو.]26 :
َّثب َته ُ
اآلب ُ
وقد حار علماء النصارى وداروا دون أن يفسروا الجملة األخيرة ،والتي ليس لها إال

معنى واحد ،وهو أن معجزة الطعام ،وكذلك خاتم النبوة على ظهر عيسى قد أثبتا
نبوته وتعاليم رسالته التي هي الطعام والزاد للحياة األبدية..
وهذا نظير قوله سبحانه في القرآن{ :وتزودوا فإن خير الزاد التقوى} [البقرة.]197 :
وقوله سبحانه{ :يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى
ذلك خير ذلك من آيات هللا لعلهم يذكرون} [األعراف.]26 :
ومنها «الزهد في الدنيا» وقد اشتهر المسيح عليه السالم بزهده في الدنيا ..فقد جاء

طعام ِّعيسى اْلب ِّاق َّالء حتَّى رِّفع ،وَلم يأ ُ ِّ
يسى َشْيًئا َغي ََّرْت ُه
عن أنس بن مالكَ :ك َ
َ َ َ ُ َ َ ْ َ
ْك ْل ع َ
ان َ َ ُ َ
ا َّلن ُار َحتَّى ُرِّف َع..328
وكذلك روى ابن عباس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يبيت الليالي المتتابعة
طاويا وأهله ال يجدون عشاء ،وكان أكثر خبزهم خبز الشعير..329
ً

ومنها « َّأنهم يبعثون لسن األرععين» عن عبد هللا بن عباسُ :ب ِّع َث رسول هللا صلى

هللا عليه وسلم -أو أُنزل عليه القرآن -وهو ابن أربعين سنة ،فمكث بمكة ثالث عشرة
سنة ،وبالمدينة عشر سنين .قال :فمات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو ابن

328رواه ابن األعرابي في معجمه برقم (.)1017
329أخرجه أبو نعيم في الحلية (.)342/2
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ٍ
ثالث وستين.330
فصل في مبعثه صلى هللا عليه وسلم
يقول اإلمام ابن القيم في رائعته «زاد المعاد»ٌ ( :
وأول ما نزل عليه :بعثه هللا على رأس أربعين وهي سن الكمال ،قيل :ولها تبعث
الرسل ،وأما ما يذكر عن المسيح أنه ُرفع إلى السماء وله ثالث وثالثون سنة فهذا ال
متصل يجب المصير إليه).
أثر
يعرف له ٌ
ٌ
ويقول العالمة ابن حجر ( :وحكى البيهقي أن مدة الر يا كانت ستة أشهر ،وعلى هذا

فابتداء النبوة بالر يا وقع في شهر مولده وهو ربيع األول ،بعد إكماله أربعين سنة،
وابتداء وحي اليقظة في رمضان).331

إذن فاألصل اإلسالمي يقرر أن األنبياء –ومنهم عيسى– يبعثون لِّ ِّس ِّن األربعين..

وإذا حققنا فيما عند النصارى وجدنا أن الرأي األقرب إلى الصواب يوافق هذا

األصل..

يحكي «ول ديورانت» عن التخبط الشنيع الذي أصاب علماء المسيحية عند محاولة
تحديد التاريخ الصحيح لوالدة المسيح عليه السالم فيقول( :يحدد متَّى ولوقا ميالد
ملكا على بالد اليهود-أي قبل العام الثالث
المسيح في األيام التي كان فيها هيرودس ً
ق.م.
عمده يوحنا
على أن لوقا يقول عن يسوع إنه كان «حوالي الثالثين من العمر» حين َّ
في السنة الخامسة عشرة من حكم تيبيريوس ،أي في عام 29-28م..
وهذا يجعل ميالد المسيح في عام  1-2ق.م.
ويضيف لوقا إلى هذا قوله :وفي تلك األيام صدر مرسوم قيصر أغسطس يقضي
330رواه اإلمام البخاري في الجامع الصحيح ( )3851واإلمام أحمد ( )356/3واللف له ،بتحقيق
الشيخ أحمد شاكر.

331فتح الباري (.)27/1
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اليا على
بأن تفرض ضريبة على العالم كله ...حين كان كويرنيوس  Quiriniusو ً

سوريا.

حاكما لسوريا بين عامي 12-6م؛ ويذكر يوسيفوس
والمعرو أن كويرنيوس كان
ً
أنه أجرى إحصاء في بالد اليهود ،ولكنه يقول :إن هذا اإلحصاء كان في عام -6
ذكر لهذا اإلحصاء إال هذه اإلشارة .ويذكر ترتليان إحصاء لبالد
7م ،ولسنا نجد ًا
اليهود قام به سترنينس حاكم سوريا في عام  7-8ي.م.

فإذا كان هذا هو اإلحصاء الذي يشير إليه لوقا فإن ميالد المسيح يجب أن يؤرخ قبل
عام  6ق.م .ولسنا نعرف اليوم الذي ُولَِّد فيه بالتحديد).
وهذا الرأي األخير هو األقرب للصواب ،وبحساب الفرق بين السنة في التقويم
الشمسي والتقويم القمري الذي كان المسيح وقومه يعملون به –وكذلك كل
332
عاما.
األنبياء  -تكتمل السنة الباقية ،ليكون عمر المسيح عند بعثته ً 40

ولسنا معنيين بتحقيق التاريخ الصحيح وسط هذه التخرصات واألهواء المتضاربة،
سند معروف ،طبًقا للمنهج العملي الذي علمنا
والتي لن نجد بينها رواية واحدة لها ٌ

اإلسالم إياه..

أصحابا وحواريين» قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :ما من
أن لهم
ومنها « َّ
ً
نبي بعثه هللا في أمة قبلي إال كان له من أمته حواريون وأصحاب ،يأخذون بسنته
ويتقيدون بأمره ،ثم إنها تخلف من بعدهم خلو

يقولون ما ال يفعلون ،ويفعلون

ما ال يؤمرون ،فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ،ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن،

332راجع فقرة التقويم القمري :الباب الرابع-تصحيح التحريف.
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ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ،ليس وراء ذلك من اإليمان حبة خردل)).333

وقال عز وجل{ :ياأيها الذين آمنوا كونوا أنصار هللا كما قال عيسى ابن مريم

للحواريين من أنصاري إلى هللا قال الحواريون نحن أنصار هللا فممنت طائفة من بني
إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين} [الصف:

.]14

ومنهاَّ « :أنهم ُي َبتَل ْون ثم ينصرهم هللا» ولقد كانت سيرة المسيح كما أثبتتها المصادر
نبي يبلِّغ دعوته ،ويفر بدينه ،وتجتمع فيها كل
السلفية والمسيحية على السواء ..سيرة ٍ

سنن األنبياء..

ُرِّوي عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قوله(( :أحك شيء إلى هللا تعالى الغرعاء
الفرارون بدينهم ..يبعثهم هللا يوم القيامة مع عيسى ابن مريم)).334

غريبا ،فطوعى
غريبا وسيعود
كما قال صلى هللا عليه وسلم(( :إن اإلسالم بدأ
ً
ً
للغرعاء ،قيل :ومن الغرعاء..؟ قال :النَّاز من القبائل)) 335والنَُّّزاعُ من القبائل هم
الفارون بدينهم المطاردون من قبائلهم..
وقوله صلى هللا عليه وسلم(( :طوعى للغرعاء ..أناس صالحون في أناس سوء كثير

من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم)).336
عجيبا لكلمة «طوبى»
والذي يق أر ما ورد عن المسيح في كتب النصارى يجد تك ارًار
ً

في كالمه..

وعلى سبيل المثال ما جاء في كتاب متى على لسان المسيح عليه السالم( :طوعى
333أخرجه ابن حبان ( )72/14عن ابن مسعود.
334أخرجه أبو نعيم في الحلية ( )25/1عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما.
335أخرجه أحمد ( ،)389/1وابن ماجه ( ،)1320/2والدارمي ( )402/2عن عبد هللا بن عمرو
بن العاص رضي هللا عنهما.

336أخرجه أحمد ( )389/1عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما.
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السموات ،طوعى لِّ ُلوَدعاء ِّفإَّنهم ِّ
يرثو َن األَرض ،طوعى
لُِّفقر ِّاء ُّ
الروح ِّفإ َّن َلهم َم َ
لكوت َّ َ
جياع و ِّ
الع ِّ
شبعون ،طوعى
حزونين ِّفإَّنهم ُي َعَّزون ،طوعى لِّْل ِّ
لِّْل َم ُ
طاش ِّإلى البر ِّفإَّنهم ُي َ
َطهار الُقلوب ِّفإَّنهم ي ِّ
لِّ ُّلر َحماء ِّفإَّنهم ُي ْر َحمون ،طوعى أل ِّ
اعين
شاهدو َن هللا ،طوعى لِّ َّ
لس َ
ُ
ِّ
ِّ
دين على ِّ
َِّّ
لكوت
لمض َ
ِّإلى َّ
البر ِّفإ َّن َلهم َم َ
ط َه َ
َبناء هللا ُي َ
دعون ،طوعى ل ُ
السالم فإنهم أ َ
طهدوكم واْفتََرْوا عَليكم ُك َّل َك ِّذ ٍب ِّمن أَجلي،
اض َ
َّ
الس َموات ،طوعى لكم ِّإذا َشتَموكم و ْ
ِّاَفرحوا وابتَ ِّهجواِّ :إ َّن أَجركم في َّ ِّ
ِّ
ياء ِّمن َقْبلِّكم)..
اض َ
الس َموات عظيم ،فهكذا ْ
ْ
َ
طهدوا األَنب َ

وقد َّ
النبي صلى هللا عليه وسلم على نفس المعنى بقوله(( :طوعى لعيش بعد
أكد
ِّ
ويؤَذن لألر
المسيحُ ،يؤَذن للسماء في القطرُ ،

في النبات ،حتى لو بذرت حبك

على الصفا لنبت ،وحتى يمر الرجل على األسد فال يضره ،ويطأ على الحية فال

تضره ،وال تشاحن ،وال تحاسد ،وال تباغض)).
وطوعى هي ((شجرة في الجنة)) ،337واإليواء إليها من الغرباء في الجنة يشبه إيواء
الغريب إلى ظل شجرة في الدنيا ،كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :ما لي
وللدنيا ...ما أنا في الدنيا إال كراكك ..استظل تحت شجرة ثم راح وتركها)).338
ومن هذا المعنى ..تثبت العالقة بين سيرة المسيح ،والفرار بالدين ..وطوبى!..
«التفسير الجامع للبشرية والنبوة»:
لما كان الموضوع األساسي في سورة األنبياء هو معالجة مقام النبوة ،وكيف أنه مقام
َّ
بشري يفتقر فيه صاحبه إلى هللا سبحانه وتعالى؛ جاء ذكر المواقف التي ثبت فيها
هذا االفتقار :إبراهيم ونجاته من النار ،وموسى مع فرعون ،ونوح مع قومه ،ويونس

337قال ﷺ(( :طوبى شجرة في الجنة مسيرة مائة عام ،ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها)) رواه
اإلمام أحمد وابن حبان وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم (.)3918

338أخرجه أبو يعلى في مسنده ( ،)148/9والبزار في مسنده (.)337/4
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في بطن الحوت ،وأيوب مع المرض ،وزكريا مع العقم ..إلى آخر األنبياء ..ثم يأتي
ذكر عيسى..

فتبدأ اآليات بتقرير الحقيقة الكونية العامة :وهي عبودية جميع الكائنات هلل سبحانه:
{وله من في السماوات واألرض ومن عنده ال يستكبرون عن عبادته وال
يستحسرون*يسبحون الليل والنهار ال يفترون*أم اتخذوا آلهة من األرض هم
ينشرون} [األنبياء.]19-21 :
والمقصود بـ {من عنده} هم المالئكة ،وهم المقياس المطلق لمقام العبودية الذي يقاس
عليه أي مقام..
ولذلك كان إثبات عبودية عيسى مقترنا بعبودية المالئكة في قول هللا{ :لن يستنكف
المسيح أن يكون عبدا هلل وال المالئكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر
فسيحشرهم إليه جميعا} [النساء.]172 :
وهذا النظام الكوني ..ال تنشئه إال إرادة واحدة وقدرة واحدة وإله واحد{ :لو كان فيهما
آلهة إال هللا لفسدتا فسبحان هللا رب العرش عما يصفون} [األنبياء.]22 :
وإذا كان الكون كله بترتيبه ونظامه مثبتًا لإلرادة اإللهية الواحدة ،فإن هللا لم ينشئ هذا
النظام ليخضع له سبحانه ..بل إن إرادة هللا التي كان بها النظام ..هي فوق
النظام!..
ومن هنا تأتي األفعال اإللهية التي تخرج عن هذا النظام ،لتدل كذلك على طالقة
المشيئة اإللهية{ ،ال يسأل عما يفعل وهم يسألون} [األنبياء ،]23 :ومن هذه األفعال
اإللهية :خلق عيسى من غير أب..
فالتفكير في أفعال هللا غير العادية يجب أن يكون في إطار اإليمان بوحدانية هللا،
~~495

سببا في ابتداع أي اعتقادات وثنية من غير برهان ،ولذلك جاءت اآلية
وأن ال يكون ً
التي بعدها{ :أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من

قبلي بل أكثرهم ال يعلمون الحق فهم معرضون} [األنبياء.]24 :
أما اتخاذ آلهة من دون هللا ..فهو الخروج السافر على ناموس الوحي َّ
المنزل على
َّ
جميع األنبياء ،ولهذا جاءت اآليات التي بعدها{ :وما أرسلنا من قبلك من رسول إال
نوحي إليه أنه ال إله إال أنا فاعبدون} [األنبياء.]25 :
ولما كانت اآليات تعالج مشكلة اتخاذ آلهة من دون هللا بسبب أفعال هللا غير العادية
كانت بدعة اتخاذ الولد هي البدعة التي اجتمعت فيها أطراف المفهوم الذي تعالجه
اآليات{ :وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون} [األنبياء.]26 :
والعباد المكرمون هنا هم المالئكة ،ولذلك أثبتت اآليات عبوديتهم{ :ال يسبقونه بالقول
وهم بأمره يعملون*يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وال يشفعون إال لمن ارتضى وهم
من خشيته مشفقون} [األنبياء ]27-28 :فاهلل ُيثبت عبودية جميع األنبياء ومنهم
عيسى.

وبعد أن يذكر هللا آياته في الكون تبدأ اآليات في ذكر مريم باعتبارها أم عيسى..
اآلية الكونية ،فتثبت العبودية من خالل هذا االرتباط ،حتى أن هذه العالقة تبلغ ًّ
حدا
ليثبت بذلك أن وجود عيسى
ًا
يصبح فيه «ابن مريم»
تعبير ً
كامال عن عيسى ذاتهُ ،
بذاته وحقيقته ال يخرج عن أمه ،فتذكر األنبياء بأسمائهم :إبراهيم وإسحاق ويعقوب
ولوط ونوح وداود وسليمان وأيوب وإسماعيل وإدريس وذا الكفل وذا النون وزكريا
ويحيي..
ثم تذكر عيسى ضمن األنبياء بذكر أمه ،وذلك في قول هللا عز وجل{ :ولقد آتينا
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موسى وهارون الفرقان وضياء وذك ار للمتقين*ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به
عالمين*ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم

كانوا قوم سوء فاسقين*ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب
العظيم*وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم

شاهدين*وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين*وذا النون إذ

ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن ال إله إال أنت سبحانك

إني كنت من الظالمين*وزكريا إذ نادى ربه رب ال تذرني فردا وأنت خير

الوارثين*وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين} [األنبياء.]90-84 :

حتى إذا جاء ذكر عيسى قال هللا سبحانه{ :والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من
روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين} [األنبياء ،]91 :وفي إطار هذا المعنى كانت
مريم هي اآلية ،ومعها ابنها يشاركها معنى اآلية.
وععد اإلثبات الموضوعي لعبودية عيسي وعشريته ونبوته تأتي الموضوعية المثبتة
الستحالة ألوهيته.
عيسى وفرعون:

ومن أهم األمثلة الدالة على الفرقان بين الخالق والمخلوق ،ونفي الزعم بألوهية
البشر :االرتباط الموضوعي في القرآن بين قضية عيسى وقصة فرعون.
فقد تكرر ذكر فرعون مع بدعة ادعاء الولد في عدة مواضع من القرآن ،منها ما جاء
في سورة آل عمران ،وسورة يونس ،وسورة اإلسراء ،وسورة المؤمنون ،وسورة
الزخرف..
ِّ
مثال للخلط بين مقام األلوهية ومقام
وكانت المناسبة في ذلك ..أن كال الموضوعين ٌ
الخلق..
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وسوف نتناول هنا على وجه التفصيل سورتي الزخرف واإلسراء..

ففي سورة الزخر قال هللا عز وجل{ :ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي
ملك مصر وهذه األنهار تجري من تحتي أفال تبصرون*أم أنا خير من هذا الذي هو
مهين وال يكاد يبين*فلوال ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه المالئكة
مقترنين*فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين*فلما آسفونا انتقمنا منهم
فأغرقناهم أجمعين*فجعلناهم سلفا ومثال لآلخرين} [الزخرف.]51-56 :
ولما كان الزخرف من الواقع ..كان خطاب فرعون
هروبا من الحق في متاهات
ً
الواقع ،فيقوم الخطاب على المسلمات الواقعية لتحل محل مسلمات الحق ،فيكون أول
ما قاله :هو ندا ه في قومه ،والكثرة لها رونق عند النداء ،وأثر في العقول ،وتلك
معيار للحق{ !..أليس لي
ًا
طبيعة العقل الجماعي الباطل الذي يعتبر الجمع في ذاته

ملك مصر}.

وهكذا يستمد الشرعية لحكمه من استقرار وضعه{ ..وهذه األنهار تجري من تحتي}.
وحركة األنهار من تحته تساهم مساهمة ضخمة في تأكيد معنى السيادة واالستقرار..
{أفال تبصرون}.
تضليل ..واستفزاز لقبول الضالل{ ..أم أنا خير من هذا الذي هو مهين وال يكاد
يبين}.
وال بد أن المقارنة ستكون لصالحه عندهم؛ ألنه ملكهم ورمز حياتهم ومثال قوتهم..
وهذا ما فعله فيهم وبهم.
ِّ
صِّد َق الناس ادعاءه األلوهية،
وبعد أن ذكرت اآليات زخرف القول الذي قاله فرعون لُي َ
ذكرت زخرف القول الذي قاله كفار قريش بخصوص عيسى{ :ولما ضرب ابن مريم
~~498

مثال إذا قومك منه يصدون*وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إال جدال بل هم قوم
خصمون} [الزخرف.]57-58 :
إن المناسبة بين نداء فرعون في قومه وموضوع عيسى تكمن في َّ
أن زخر

القول

الذي حاول به فرعون إقناع الناس بادعائه لأللوهية ،هو نفس الزخرف الذي يحاول

به أحبار النصارى ورهبانهم إقناع الناس ِّ
بادعائهم ألوهية عيسى.

وكما حسمت اآليات قضية فرعون بإغراقه أمام أعين الناس ،حسمت قضية عيسى
بقول هللا سبحانه{ :إن هو إال عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثال لبني إسرائيل*ولو نشاء
لجعلنا منكم مالئكة في األرض يخلفون*وإنه لعلم للساعة فال تمترن بها واتبعون هذا
صراط مستقيم} [الزخرف.]59-61 :
جميعا في
فكان كل من عيسى وفرعون مثال لبني إسرائيل في االبتداء ..ثم للبشر
ً
االنتهاء.

وفي سورة اإلسراء كان الفرقان بين الخالق والمخلوق من زاوية مختلفة عن سورة
الزخرف ..يقول هللا عز وجل{ :قل لو أنتم تملكون خزآئن رحمة ربي إذا ألمسكتم
خشية اإلنفاق وكان اإلنسان قتو ار} [اإلسراء.]100 :
هذه اآلية تناقش اآلثار الناشئة عن الخلط بين مقام األلوهية ومقام العبودية ،فلو أن
اإلنسان يملك خزائن رحمة هللا التي ال تنفد ..ألدركه الشح وأمسك الرحمة خشية
اإلنفاق!..
إلها!..
فاإلنسان بطبيعته وتكوينه..
ٌ
شحيح يخاف الفقر ،فال يمكن أن يكون ً
ومن هذا النموذح النفسي إلى ذاك النموذج الشخصي المتمثل في فرعون ،الذي
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َّادعى لنفسه مقام األلوهية رغم اآليات التي جاءه بها موسى ،ومن أجل مواجهة هذا
الخلط ..كانت هذه اآليات{ :ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ
جاءهم فقال له فرعون إني ألظنك يا موسى مسحو ار*قال لقد علمت ما أنزل هؤالء
إال رب السماوات واألرض بصمئر وإني ألظنك يا فرعون
مثبور} [اإلسراء101- :
ا
.]102
ويتقرر الفرقان بين مقام هللا ومقام الخلق بإغراق من يدعي لنفسه األلوهية{ ..فأراد
أن يستفزهم من األرض فأغرقناه ومن معه جميعا*وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا
األرض فإذا جاء وعد اآلخرة جئنا بكم لفيفا} [اإلسراء.]103-104 :
ويتقرر الفرقان بين مقام هللا ومقام الخلق بالحق والنبي المبشر المنذر{ ..وبالحق
أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إال مبش ار ونذي ار*وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على
مكث ونزلناه تنزيال} [اإلسراء.]105-106 :
ويتقرر الفرقان بتقرير إيمان الذين أوتو العلم من قبله وإقرارهم العملي بالسجود هلل:
{قل آمنوا به أو ال تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون
لألذقان سجدا} [اإلسراء.]107 :
وإقرارهم القولي بالتسبيح والتنزيه هلل{ ..ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعوال}
[اإلسراء.]108 :
ويتحقق كمال اإلقرار بزيادة الخشوع{ ..ويخرون لألذقان يبكون ويزيدهم خشوعا}
[اإلسراء.]109 :
ثم يكون التعريف باهلل بأسمائه الحسنى ،لتكون العبادة الصحيحة بعد العقيدة
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الصحيحة{ ..قل ادعوا هللا أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله األسماء الحسنى وال
تجهر بصالتك وال تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيال} [اإلس ارء.]110 :
ثم تقرير أن أخطر نواقض العقيدة الصحيحة والعبادة الصحيحة هو بدعة ادعاء
الولد هلل{ ..وقل الحمد هلل الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له
ولي من الذل وكبره تكبي ار} [اإلسراء.]111 :
ترتيب السور
وكما برزت الموضوعية القرآنية من خالل الجوانب األساسية لقضية عيسى ابن مريم
أيضا من خالل ترتيب السور القرآنية..
برزت ً
محور
ًا
والمتابعة الدقيقة لقضية عيسى ابن مريم قرآنيًّا تكشف أن القضية لم تكن فقط
أساسًّيا في ترتيب آيات السورة الواحدة ،بل كانت أحد محاور ترتيب السور ذاتها..

فعلى مستوى ترتيب النزول تأتي المقارنة المنهجية بين السور المكية والمدنية التي
عالجت قضية المسيح بصورة جوهرية..
حيث نزل في مكة :اإلسراء والكهف ومريم والزخرف ..بينما نزل في المدينة :البقرة
وآل عمران والنساء والمائدة والتوبة..
والمالح على السور المكية :عرضها للقضية من الزاوية العقدية ،وتفنيد االفتراءات
التي طالت القضية من مختلف األطراف ،بلغة تأليفية رقيقة ،دون محاباة في
العقيدة ،أو مجاملة على حساب الحق.339
بينما عرضت السور المدنية القضية من الزاوية الواقعية ،فركزت على بيان حكم أهل
 339يذكر في هذا السياق موقف المواجهة بين جعفر والنجاشي عندما ق أر عليه سورة مريم.
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الكتاب ممن لم يتبع الرسول ،وكشفت حقيقة موقفهم العقدي ،ودوافعهم النفسية ،مع
التحليل المنهجي لواقعهم واألسلوب األمثل في التعامل معه.
وفي ذلك حكمة بالغة..
اجيا
فقد أراد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في ابتداء أمره أن ُيسمعهم دعوة هللا ر ً
إيمانهم ..وكانت قريش تلجأ لليهود لتسألهم باعتبارهم أهل كتاب ،مما تطلب أن

يكون موقفهم موضوعيًّا..
ذكر ابن إسحاق (أن قريشا بعثوا النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار
يهود ،وقالوا لهما :سالهم عن محمد وصفا لهم صفته وأخبراهم بقوله؛ فإنهم أهل
الكتاب األول ،وعندهم علم ليس عندنا من علم أنبياء؛ فخرجا حتى قدما المدينة،
فسأال أحبار يهود عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ووصفا لهم أمره ،وأخبراهم
ببعض قوله ،وقاال لهم :إنكم أهل التوراة وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا.
فقالت لهما أحبار يهود :سلوه عن ثالث نأمركم بهن ،فإن أخبركم بهن فهو نبي
مرسل ،وإلم يفعل فالرجل ِّ
متقول ،فروا فيه رأيكم:
 سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر األول :ما كان أمرهم؛ فإنه قد كان لهم حديثعجب.
 سلوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق األرض ومغاربها :ما كان نبؤه. وسلوه عن الروح :ما هي؛ فإذا أخبركم بذلك فاتبعوه فإنه نبي ،وإن لم يفعل فهورجل متقول فاصنعوا في أمره ما بدا لكم).
وقد أسلم نتيجة هذا األسلوب حبر اليهود وعالمهم :عبد هللا بن سالم وغيره..
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وفيهم نزلت تلك اآليات{ :قل أرأيتم إن كان من عند هللا وكفرتم به وشهد شاهد من
بني إسرائيل على مثله فممن واستكبرتم إن هللا ال يهدي القوم الظالمين} [األحقاف:
.]10
وبإسالم عبد هللا بن سالم وشهادته بنبوته صلى هللا عليه وسلم اختفى هذا الموقف
أحيانا ..حسب حال
حينا والسافر
ً
الموضوعي ،ليتطور إلى حالة العداء المستبطن ً
المسلمين من حيث القوة والضعف.

وبهذا تمثلت الموضوعية على مستوى ترتيب النزول في المواجهة المنهجية للواقع
واألحداث.
أما على مستوى ترتيب المصحف ..فقد تمثلت الموضوعية في تحقيق المعنى
َّ
المطلق لمنهج معالجة القضية من حيث الهيمنة على ما سبق من الكتب ،واالمتداد
الزمني إلى قيام الساعة.
وفي هذا اإلطار يقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :أعطيت مكان التوراة:
السبع الطوال ..وأعطيت مكان الزعور :المئين ..وأعطيت مكان اإلنجيل :المثاني..
وفضلت بالمفصل)).340
ِّ
ولما كانت «السبع الطوال» مكان «التوراة» قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
((من أخذ السبع من القرآن فهو حبر)).341

وحسب كالم المحققين من العلماء ..فإن السبع الطوال هي السور من البقرة حتى

340أخرجه البيهقي في الشعب ( )487 ،465/2عن واثلة بن األسقع.
341أخرجه أحمد ( )82 ،72/6والحاكم في المستدرك ( )752/1عن عائشة رضي هللا عنها.
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سورة األنفال-التوبة.342
والمئون هي السور من يونس وحتى القصص ..والمثاني هي السور من العنكبوت

أما المفصل فهو السور من ق حتى الناس.
وحتى الحجراتَّ ..

ولما كانت الفاتحة هي أم الكتاب ،فقد جمعت جميع عناصر القضية وهي:

«الصراط المستقيم» وهو المنهج الذي ارتضاه هللا لعباده..
«الذين أنعمت عليهم» وهم الذين ساروا على الصراط المستقيم..
«المغضوب عليهم» وهم الذين تنكبوا الصراط عن علم وعناد..
«الضالين» وهم الذين تنكبوا الصراط عن جهل وغواية...

343

لتأتي مجموعة من السور في كل قسم من أقسام القرآن وفق هذا الترتيب..
ففي السبع الطوال -على سبيل المثال -جاءت «سورة البقرة» لتتناول الصراط
المستقيم من زاوية قضية التقوى ،في ضوء التعامل التاريخي بين بني إسرائيل
والكتاب ،الذي جاء {هدى للمتقين}.
بينما تناولت «سورة آل عمران» القضية من زاوية الذين أنعم هللا عليهم« :آل
عمران» ..أما النساء والمائدة فقد تناولتها من زاوية المغضوب عليهم والضالين.
مقدمات السور
من الخصائص الثابتة للقرآن الكريم أن لكل سورة مقدمة لها داللة أساسية على

342وهذا على قول من اعتبرهما سورة واحدة.
343يراجع هذا المعنى بمزيد من التفصيل في سياق سورة الفاتحة.
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موضوع السورة كلها ،وتأتي العالقة بين مقدمات السور وقضية نفي الولد عن هللا
لتثبت الهيمنة القرآنية في قضية عيسى ابن مريم ،حيث ورد تناولها في عدة سور.
وذكر قضية المسيح وادعاء الولد في مقدمة السورة معناه أن القضية تُ ِّ
مثل المضمون
العام للسورة ،ومن أمثلة هذه السور :الكهف ،الجن.

مقدمة سورة الكهف:
{الحمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا*قيما لينذر بأسا شديدا
من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أج ار حسنا*ماكثين فيه
أبدا*وينذر الذين قالوا اتخذ هللا ولدا} [الكهف.]4-1 :
القرآن هو الصراط المستقيم ،ولذلك جاء نزول القرآن بهذه الصفة{ :لم يجعل له
عوجا} فنفى سبحانه ِّ
الع َو َج عنه داللة على االستقامة ،وفي قوله {قيما} داللة أخرى
على االستقامة..

وقد َّ
حددت مقدمة سورة الكهف أهداًفا ثالثة لتنزيل الكتاب..
 اإلنذار العام الشديد من عذاب هللا سبحانه.. وبشارة المؤمنين الذين يعملون الصالحات باألجر الحسن والنعيم المقيم.. واإلنذار الخاص ..ألصحاب بدعة ادعاء الولد..فجاء االرتباط بين القرآن وقضية نفي الولد؛ ليثبت أن ادعاء الولد أقصى ِّع َوج ينتفي
به معنى االستقامة في الصراط.
مقدمة سورة الجن:
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{قل أوحي إلى أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا*يهدي إلى الرشد
فممنا به ولن نشرك بربنا أحدا*وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة وال ولدا*وأنه كان
يقول سفيهنا على هللا شططا*وأنا ظننا أن لن تقول اإلنس والجن على هللا كذبا}
[الجن.]5-1 :
َّ
الجن كأحد أقسام الخلق ،من حيث عبوديتهم هلل ،وخضوعهم
تتناول هذه السورة
لربوبيته ،وشمول دعوة الرسول صلى هللا عليه وسلم لهم.
والنفر من الجن الذين تتكلم السورة على لسانهم هم ِّج ُّن «نصيبين» المدينة التي بدأ
بولس منها الدعوة إلى هذه البدعة الكفرية ،ولذلك ناقشت مقدمتها القضية من زاوية
عالقة الشرك وبدعة ادعاء الولد بالجن من خالل إبليس..
حيث جاء في قول هللا عز وجل{ :وأنه كان يقول سفيهنا على هللا شططا} [الجن]4 :
قول مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي( :سفيه الجن :هو إبليس) وبذلك كان هو السبب
في انتشارها بين الجن.
ثم ينفون البدعة باعتبارين:
األول :أن مقام هللا أعلى من مقام البشر ،فال تجوز نسبتهم إليه سبحانه{ :وأنه تعالى
جد ربنا ما اتخذ صاحبة وال ولدا}..
الثاني :أن هذه البدعة من افتراء فريق من الجن واإلنس ،فلم ينزل بها وحي ،ولم
يدعُ إليها رسول من عند هللا{ :وأنا ظننا أن لن تقول اإلنس والجن على هللا كذبا}..
الفصل الثاني
السياقات القرآنية

احدا في إطار السورة ،بحيث
السياق هو مجموعة من اآليات التي تعالج
موضوعا و ً
ً
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ال تخرج عن الموضوع العام للسورة ،ومن هنا يكون شرط السياق أن يكون مجموعة
من اآليات وليس آية أو آيتين ،بحيث نستطيع الخروج بداللة محددة منه ،وسنكتفي
هاهنا بعرض سياقات سور ثالث ..كنموذج لبقية السياقات القرآنية التي عالجت
قضية المسيح.
سورة الفاتحة
سمى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الفاتحة« :أم الكتاب» وكلمة «أم» تعني :أصل
َّ
وإمام ..وهذا يعني أنها جامعة للقضايا التي جاء تفصيلها في القرآن ..ومنها قضية
عيسى ابن مريم.
وقد تبين لنا -فيما سبق -الموضوعية القرآنية في معالجة هذه القضية من خالل
جوانبها األساسية ،وسورة الفاتحة أوضح مثال لتلك المعالجة ،وذلك باعتبار
مضمونا أساسيًّا للسورة
موضوعي هام للغاية ،وهو أن الصراط المستقيم الذي يمثل
ً
جاء بصفته صراط هؤالء:

 الذين أنعم هللا عليهم ،وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون.. غير المغضوب عليهم ،وهم اليهود.. وال الضالين ،وهم النصارى..ومن هنا جاءت كل آيات السورة محددة لصفات الصراط المستقيم بالتقابل مع
صفات اليهود والنصارى.
لتصبح حقائق السورة هي الحقائق األساسية في فهم قضية عيسى ابن مريم ،ولذلك

كان قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في الفاتحة(( :لم ينزل مثلها في التوراة وال
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في اإلنجيل)) ألنها حاكمة لما في التوراة واإلنجيل.
أما حقائق السورة فهي:

{الحمد هلل رب العالمين} ..وعالقة «الحمد» بقضية عيسى ابن مريم أن وحدانية هللا
بنفي الولد عنه هي أول موجبات الحمد ،وقد جاء ذلك في قول هللا{ :وقل الحمد هلل
الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره
تكبي ار} [اإلسراء.]111 :
{الرحمن الرحيم} ..وقد جاء في الباب األول إثبات عالقة اسم هللا «الرحمن»
بالقضية ،من خالل ثالثة محاور:
األول :أن اسم «الرحمن» ال يكون ألحد إال هللا حيث قال سبحانه{ :رب السماوات
واألرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا} [مريم ]65 :قال ابن
سمى الرحمن غيره تبارك وتعالى وتقدس اسمه) وبذلك كان اسم
عباس( :ليس أحد ُي َّ

فرقانا بين مقام هللا ومقام العباد.
الرحمن ً

الثاني :أن أصحاب ادعاء الولد هلل قالوا :أن هللا أنزل ابنه الوحيد لخالص البشر
ورحمتهم ،فأثبت هللا رحمته ،ونفى أن تتكون في حاجة إلى الولد ،حيث قال سبحانه:
{وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا} [مريم]92 :
الثالث :أن قضية عيسى ابن مريم -كما في التصور اإلسالمي بكل تفاصيلها -هي
الصيغة الكاملة إلظهار رحمة هللا ومقتضياتها..
ابتداء من قطع أعذار اليهود بهذا الحشد الهائل من المعجزات واآليات التي أجراها
ً
انتهاء بنزوله في آخر الزمان وقتله للدجال وإنهائه فتنته
هللا على يد المسيح ..و ً
الكبرى..
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ولذلك كان المحور األساسي لسورة مريم هو «رحمة هللا» كما سيأتي تفصيله.
{مالك يوم الدين} ..وهذه اآلية لها عالقة بالقضية من خالل محورين:
المحور األول :إثبات أنه هناك يوم يجمع هللا الخالئق فيه للحساب ،و َّأنه لن يُستَثنى

أحد من هذا اليوم ..قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :من شهد أن ال إله إال
محمدا عبده ورسوله ،وأن عيسى عبد هللا ورسوله
هللا وحده ال شريك له ،وأن
ً

وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ،والجنة حق والنار حق ..أدخله هللا الجنة على
ما كان من العمل))

344

وفي هذا الحديث جمع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بين

اإليمان ببشرية عيسى ونبوته ،واإليمان بالجنة والنار..
قال اإلمام النووي( :هذا حديث عظيم الموقع ،وهو من أجمع األحاديث المشتملة
على العقائد ،فإنه جمع فيه ما يخرج عنه جميع ملل الكفر على اختالف عقائدهم
وتباعدهم).
ومن قول النووي يتبين أن الكفر بالقيامة من القواسم المشتركة بين ملل الكفر.
وكذلك جمع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه
بين ادعاء الولد هلل ،والتكذيب بيوم القيامة(( :قال هللاَ :ك َّذبني ابن آدم ولم يكن له
وش َت َمني ولم يكن له ذلك ،فأما تكذبيه إياي :فزعم أني ال أقدر أن أعيده كما
ذلكَ ..
أما شتمه إياي فقوله :لي ولد ،فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا)).345
كان ،و َّ
والعالقة بين بدعة ادعاء الولد والكفر بالقيامة هي أن ادعاء الولد هلل معناه نسبة
النقص إليه في ذاته ،وأن ادعاء العجز عن إعادة الخلق معناه نسبة العجز إليه في
344سبق تخريجه.
345سبق تخريجه.
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صفاته وأفعاله.
المحور الثاني :إثبات أن هللا وليس أحد سواه ..هو مالك يوم الدين ،وذلك أن
النصارى زعموا َّ
أن المسيح هو الذي سيحاسب الناس نيابة عن هللا يوم القيامة ،ومن
هنا كان فهم االرتباط بين مقاليد األمور التي ال تكون إال هلل ،وبين الحساب.346
{إياك نعبد وإياك نستعين} وقد كانت الدعوة إلى العبودية هلل وحده هي محور دعوة
عيسى عليه السالم ،لدرجة أنها وردت على لسانه خمس مرات ،بصيغة واحدة
تتناسب مع إثبات عبوديته هو ،ونفي ما ُزِّع َم له من ألوهية ،وذلك من خالل كلمة
{ربي وربكم}..
{إن هللا ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم} [آل عمران.]51 :
{وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا هللا ربي وربكم} [المائدة.]72 :
{ما قلت لهم إال ما أمرتني به أن اعبدوا هللا ربي وربكم} [المائدة.]117 :
{وإن هللا ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم} [مريم.]36 :
{إن هللا هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم} [الزخرف.]64 :
وإذا نظرنا إلى جليس الملك في قصة غالم أصحاب األخدود الذي كان من أتباع
عيسى وأيده هللا بميات من جنس آيات نبيه نجد أنه قد تكلم بنفس الصيغة ،وذلك
عندما سأله الملك(( :ولك رب غيري؟ .قال :رعي ورعك هللا)).
وكذلك قالت ماشطة فرعون عندما سألها(( :وهن لك رعا غيري؟ قالت :نعم ..رعي
ورعك هللا)).
346يراجع اسم هللا «الوكيل» فصل األسماء-في الباب األول.
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وكذلك كان النبي صلى هللا عليه وسلم يفعل عندما يرى الهالل الذي عبده بعض
باليمن واإليمان والسالمة واإلسالم ،رعي ورعك هللا))..
العرب(( :اللهم أهله علينا ُ
وفي هذه اآلية ارتباط بين العبودية واالفتقار هلل {وإياك نستعين} حيث يثبت هذا
االرتباط اسم هللا «الغني» ..كما قال تعالى{ :ياأيها الناس أنتم الفقراء إلى هللا وهللا
هو الغني الحميد} [فاطر.]15 :
ابتداء ..كما أن االستعانة هي االفتقار إلى هللا
فالعبودية هي االفتقار إلى هللا
ً
انتهاء.347
ً
{اهدنا الصراط المستقيم} وفي نهاية هذا الباب هناك تفصيل لعالقة عيسى بالصراط
{صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وال الضالين} [الفاتحة ،]7 :وهنا
ُي ِّ
عرف هللا الصراط المستقيم بداللة ثالث فئات:
األولى{ :الذين أنعمت عليهم} ،وقد قال هللا عن عيسى عليه السالم{ :إن هو إال عبد
أنعمنا عليه وجعلناه مثال لبني إسرائيل} [الزخرف.]59 :
وكذلك َّ
حدد هللا الذين أنعم عليهم بأنهم{ :ومن يطع هللا والرسول فأولئك مع الذين
أنعم هللا عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا}
[النساء.]69 :
الثانية{ :غير المغضوب عليهم} وهم اليهود الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه «فساد
القصد».
الثالثة{ :وال الضالين} وهم النصارى الذي ضلوا الطريق وغلوا في عيسى «فساد
347يراجع اسم هللا «الغني» في الباب األول.
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المعرفة».
سورة آل عمران
احدة فاعل ًة في هذا
من أهم دالئل الذات اإللهية ..المشيئة؛ لذلك أثبت القرآن مشيئ ًة و ً

الوجود ،مما يدل على الذات المتفردة بالمشيئة..

واسم هللا «الحي القيوم» هو اسم هللا األعظم ..الذي يدل على مشيئة هللا الواحدة في
هذا الكون..
يقول اإلمام ابن القيم( :هذان االسمان عليهما مدار األسماء الحسنى كلها ،وإليهما
مرجع معانيها جميعها ،فإن «الحياة» مستلزمة لجميع صفات الكمال ،وال يتخلف
عنها صفة منها إال لضعف الحياة ،فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها استلزم
إثبات كل كمال يضاد نفي كمال الحياة ،وبهذا الطريق العقلي أثبت متكلمو
إثباتها
َ

أهل اإلثبات له تعالى صفة السمع والبصر والعلم واإلرادة والقدرة والكالم وسائر

صفات الكمال..
وأما «القيوم» فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته ،فإنه القائم بنفسه ،ال يحتاج إلى
من يقيمه بوجه من الوجوه ،وهذا من كمال غناه بنفسه عما سواه ،وهو المقيم لغيره،
فال قيام لغيره إال بإقامته ،وهذا من كمال قدرته وعزته ..فانتظم هذان االسمان
صفات الكمال والغنى التام والقدرة التامة).
ولذلك ذكر هللا االسمين في ثالثة مواضع من القرآن ،جمع فيها أصول الدين الثالثة
التي بعث بها جميع المرسلين ،وهي :التوحيد والرسل واآلخرة ،وأخبر أن المشركين
يكفرون بها في مثل قوله{ :وال تتبع أهواء الذين كذبوا بمياتنا*والذين ال يؤمنون
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باآلخرة*وهم بربهم يعدلون}..
فقال في آية الكرسي أعظم اآليات{ :هللا ال إله إال هو الحي القيوم}

348

فقرنها هاهنا

بالتوحيد{ :هللا ال إله إال هو}..
وزاد في آل عمران{ :هللا ال إله إال هو الحي القيوم*نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا
لما بين يديه وأنزل التوراة واإلنجيل*من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان} وهذا إيمان
بالكتب والرسل..
وقال في طه{ :يومئذ ال تنفع الشفاعة إال من أذن له الرحمن ورضي له قوال*يعلم ما
بين أيديهم وما خلفهم وال يحيطون به علما*وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من
حمل ظلما} [طه ]111-109 :وهو اإليمان باآلخرة..
وذكر اسم هللا «الحي القيوم» في صدر سورة آل عمران يعني أن اإليمان بطالقة
المشيئة اإللهية هو المهيمن على كل القضايا التي عالجتها السورة ،وأولها قضية
عيسى ابن مريم..
وذلك من خالل إثبات مشيئة هللا الواحدة ،مقابل التناقض الهائل في قضية التثليث،
بادعاء أن كل أقنوم من األقانيم الثالثة له مشيئته ،حيث اعتبروا أن تعدد المشيئة هو
الشاهد األساسي على تعدد األقانيم؛ ألن األقنوم يعني عندهم الذات المستقلة،
والمشيئة دليل على هذا االستقالل.
ومن هنا جاءت سورة آل عمران إلثبات داللة المشيئة الواحدة هلل على وحدانية ذاته
عز وجل.
348ثبت في الصحيح أن النبي ﷺ قال ُألبي بن كعب(( :يا أبا المنذر ..أتدري أي آية في كتاب
هللا معك أعظم؟! فقالَّ ِّ ِّ َّ { :
ُّوم} فقال :ليهنك العلم أبا المنذر)).
ُ
للا ال إَل َه إال ُه َو اْل َح ُّي اْلَقي ُ
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وجودا
والمشيئة الواحدة تعني العلم بأصل كل شيء وممله ،واإلحاطة بكل األشياء
ً

وعدما.
ً

ولذلك عالجت السورة قضية المشيئة من خالل معنى :ما كان ،وما يكون ،وما
سيكون ،وما لم يكن إذا كان كيف يكون..
وفد نجران
روى محمد بن إسحاق ،قال( :قدم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ُ
رجال من أشرافهم ،في األربعة عشر ثالثة نفر إليهم
اكبا ،فيهم أربعة عشر ً
ستون ر ً

يؤول أمرهم:

العاقب ..أمير القوم وذو رأيهم ،وصاحب مشورتهم والذي ال يصدرون إال عن رأيه،
واسمه عبد المسيح.
والسيد ..ثمالهم ،وصاحب رحلهم ومجتمعهم ،واسمه األيهم.
وأبو حارثة بن علقمة أخو بكر بن وائل ،أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب ِّم ْد َراسهم.

وكان أبو حارثة قد شرف فيهم ودرس كتبهم حتى حسن علمه في دينهم ،فكانت

ملوك الروم من أهل النصرانية قد شرفوه ومولوه وأخدموه ،وبنوا له الكنائس ،وبسطوا
عليه الكرامات ،لما يبلغهم عنه من علمه واجتهاده في دينه).
قال ابن إسحاق :قال محمد بن جعفر بن الزبير( :قدموا على رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم المدينة ،فدخلوا عليه في مسجده حين صلى العصر ،عليهم ثياب ِّ
الحَبرات
ُجبب وأردية في بلحرث بن كعب.

قال :يقول بعض من رآهم من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يومئذ :ما
وفدا مثلهم.
رأينا بعدهم ً
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وقد حانت صالتهم ،فقاموا يصلون في مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال
وهم))! َفصَّلوا إلى الم ْشر ِّ
ِّق.
رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَ :
((د ُع ُ ْ
َ
َ
قال :وكانت تسمية األربع عشر منهم الذين يؤول إليهم أمرهم :العاقب وهو عبد
المسيح ،والسيد وهو األيهم ،وأبو حارثة بن علقمة أخو بكر بن وائل ،وأوس،
وي َحنس
والحارث ،وزيد ،وقيس ،ويزيد ،ونبيه ،وخويلد بن عمرو ،وخالد ،وعبد هللاُ ،

في ستين راكبا.

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منهم أبو حارثة بن علقمة ،والعاقب عبد
فكلم
َ
المسيح ،واأليهم السيد ،وهم من النصرانية على دين الملك مع اختالف من أمرهم
ولد هللا ،ويقولون :هو ثالث ثالثة ،وكذلك قول
هو ُ
يقولون :هو هللا ،ويقولونَ :
النصرانية.
فهم يحتجون في قولهم :هو هللا ،بأنه كان يحيي الموتى ،ويبرل األسقام ،ويخبر
طائرا ،وذلك كله بإذن
بالغيوب ،ويخلق من الطين كهيئة الطير ،ثم ينفخ فيه فيكون ً
هللا ،ليجعله آية للناس.

ويحتجون في قولهم :إنه ولد هللا ،أنهم يقولون :لم يكن له أب ُيعلم ،وقد تكلم في

أحد من ولد آدم من قبله.
المهد بشيء لم يصنعه ٌ

ويحتجون في قولهم :إنه ثالث ثالثة ،بقول هللا عز وجل« :فعلنا» و«أمرنا»
أمرت»
فعلت» و« ُ
احدا ما قال إال « ُ
و«خلقنا» و«قضينا» ،فيقولون :لو كان و ً

خلقت» ،ولكنه هو وعيسى ومريم .ففي كل ذلك من قولهم قد نزل
و«
قضيت» و« ُ
ُ
القرآن ،وذكر هللا لنبيه صلى هللا عليه وسلم فيه قولهم.
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((أسلِما)) قاال :قد
فلما كلمه الحبران ،قال لهما رسول هللا صلى هللا عليه وسلمْ :
ِ
((ك َذْب ُت َما،
فأس ِلما )).قاال :بلى قد أسلمنا قبلك .قالَ :
أسلمنا .قال(( :إّن ُك َما َل ْم ُت ْسلماْ ،
ِِ
باد ُت ُكما َّ ِ
ِ
يك ،وأ ْكُل ُكما
اإلسالمِ ُدعا ُ ُكما ّهلل َعّز َو َج ّل َوَلداَ ،و ِع َ
َي ْمَن ُع ُكما م َن ْ
الصل َ
ِ ِ
ص َمت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
الخْنز َير)) قاال :فمن أبوه يا محمد..؟! َف َ
عنهما ،فلم يجبهما.
ص ْد َر سورة آل عمران إلى بضع
فأنزل هللا في ذلك من قولهم واختالف أمرهم كلهَ -

وثمانين آية منها ،فقال{ :هللا ال إله إال هو الحي القيوم} فافتتح السورة بتبرئة نفسه

تبارك وتعالى مما قالوا ،وتوحيده إياه بالخلق واألمر ،ال شريك له فيه؛ ًّ
ردا عليهم ما
احتجاجا عليهم بقولهم في صاحبهم؛
ابتدعوا من الكفر ،وجعلوا معه من األنداد ،و
ً
ِّ
ليعرفهم بذلك ضاللتهم ،فقال{ :هللا ال إله إال هو} أي ليس معه شريك في أمره).349
واآلن نبدأ مع السياق..
{الم*هللا ال إله إال هو الحي القيوم*نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه
وأنزل التوراة واإلنجيل*من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان} َّ
إن نزول التوراة واإلنجيل
مضمونا
والفرقان باسم هللا «الحي القيوم» يدل على أن هذين االسمين يمثالن
ً

جوهريًّا لهذه الكتب ،وأن هذين االسمين يفسران الفرقان بين هللا الخالق ذي الحياة
الكاملة والقيومية المطلقة ،وبين العباد المخلوقين الذين يموتون ولغيرهم يحتاجون،

أساسا في إبطال الزعم اليهودي والنصراني في قولهم:
وبذلك كان هذان االسمان
ً
العزير ابن هللا ،والمسيح ابن هللا.
ولما كان القرآن مواجهة كاملة لهذا الزعم كان القرآن فرقانا {وأنزل الفرقان} ألنه َبيَّن
349راجع الرواية الواردة في مناظرته ﷺ لهم في :شروط الجدل-فصل الجدل بالمواجهة.
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الحق الذي تضمنته التوراة واإلنجيل ،ودحض االنحرافات والشبهات التي لحقت بهما.
{ إن الذين كفروا بميات هللا لهم عذاب شديد وهللا عزيز ذو انتقام} وهكذا كل السياقات
التي تناقش أهل الكتاب ..إما تفتتح بالتحذير من العذاب الشديد ،وإما تختتم بوصف
وتفنيدا لما َّلفقوه..
تنبيها على فداحة ما اقترفوه،
ً
هذا العذابً ،
{إن هللا ال يخفى عليه شيء في األرض وال في السماء} وهللا الذي أنزل الكتب
الثالث ..هو الذي ال يخفى عليه شيء في األرض وال في السماء..
ومما ال يخفى على هللا ..ما يتعلق بخلق عيسى ونجاته ورفعه وحادثة التشبيه!..
ومن هنا قال سبحانه{ :هو الذي يصوركم في األرحام كيف يشاء ال إله إال هو
العزيز الحكيم} فتصوير الخلق يكون بمشيئة هللا ..وتصوير الخلق يكون بقدرة هللا
التامة ..وهو معنى«العزيز» ،وعلمه التام ..وهو معنى «الحكيم».
ومن ذلك تصوير عيسى في رحم أمه ،وتصوير المشبه به في صورة عيسى!..
فاهلل سبحانه هو المصور كيف يشاء!..
ِّ
اج على من زعم أن عيسى كان ربًّا ،كأنه َنبَّه
عن سعيد بن جبير قال( :هذا ح َج ٌ

عبد كغيره ،وكان يخفى عليه ما ال يخفى على
صَّو ار في الرحم على أنه ٌ
بكونه ُم َ
هللا).
ث م ينتقل السياق من المحكم والمتشابه في الخلق والتصوير ..إلى المحكم والمتشابه
في الفهم والتأويل{ :هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب
وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء
تأويله وما يعلم تأويله إال هللا والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا
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وما يذكر إال أولوا األلباب}.
يقول الزمخشري( :محكمات :أي أُحكمت عبارتها بأن حفظت من االحتمال
حمل
واالشتباه ،متشابهات :مشتبهات محتمالت ،هن أم الكتاب :أي أصل الكتاب ،تُ َ

المتشابهات عليها وتَُرُّد إليها ،ومثال ذلك{ :ال تدركه األبصار} [األنعام،]103 :

و{إلى ربها ناظرة} [القيامة ،]23 :و{ال يأمر بالفحشاء} [األعرف ،]27 :و{أمرنا
مترفيها ففسقوا فيها} [اإلسراء..]16 :
فإن قلتَ :ف َه َّال كان القرآن كله ُم ُح َك ًما؟!
محكما لتعلق الناس به لسهولة مأخذه ،وألعرضوا عما يحتاجون
قلت :لو كان كله
ً
فيه إلى الفحص والتأمل من النظر واالستدالل ،ولو فعلوا ذلك َّ
لعطلوا الطريق الذي
ال يتوصل إلى معرفة هللا وتوحيده إال به ،ولِّ َما في المتشابه من االبتالء ،والتمييز
بين الثابت على الحق والمتزلزل فيه..
ولِّما في تقادح العلماء وإتعابهم القرائح في استخراج معانيه ِّ
ورده إلى المحكم من
َ
الفوائد الجلية والعلوم الجمة ونيل الدرجات عند هللا..
وألن المؤمن -المعتقد أن ال مناقضة في كالم هللا وال اختالف -إذا رأى فيه ما
يتناقض في ظاهره وأه َّمه؛ طلب ما ِّ
يوفق بينه ويجريه على َسَن ٍن واحد ،ففكر وراجع
َ
نفسه وغيره ،ففتح هللا عليه ،وتبين مطابقة المتشابه المحكم ..ازداد طمأنين ًة إلى
معتقده ،وقوة في إيقانه).
وهذا الذي ذكره الزمخشري هو مقتضى مشيئة هللا المطلقة!..
فمحكم القرآن هو الفصل ..في المتشابهات الكونية ،والمتشابهات العلمية..
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وأول القواعد التي تحف الدين من التحريف هو رد المتشابه إلى المحكم ،وفي ذلك
يقول ابن تيمية ( :ومع ذلك فإن الزيغ في القلوب يمنع رد المتشابه إلى المحكم كما
فعل وفد نجران ،وقالوا للنبي صلى هللا عليه وسلم :أنت تقول عن المسيح أنه كلمة
أما الراسخون في العلم فهم يسلمون بالحق ،ويعلنون إيمانهم بثقة
هللا وروح منهَّ ،
ويقين {آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إال أولوا األلباب})..
وهذا من الجانب العلمي ،ولكن الهداية لها جانب آخر ..هو الجانب القدري الذي

ُيَق ِّدر هللا به الهداية وأساسه الدعاء {ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من
لدنك رحمة إنك أنت الوهاب*ربنا إنك جامع الناس ليوم ال ريب فيه إن هللا ال يخلف

الميعاد} ،ولذلك كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يدعو(( :يا مقلك القلوبَ ..ثِّبت

قلبي على دينك)).

ومن الشبهات في الجانب العلمي ،إلى الشبهات في الجانب العملي ،وهي الناشئة
عن انتفاش الباطل في األرض واستعالئه على المؤمنين ،وهو ما قد يمثل شبهة عند
من ال بصر له وال بصيرة {إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم وال أوالدهم من هللا
شيئا وأولئك هم وقود النار} ..هذه هي حقيقة أموالهم وأوالدهم {لن تغني عنهم من هللا
شيئا}..
والمثال التاريخي على هذه الحقيقة هم آل فرعون {كدأب آل فرعون والذين من قبلهم
كذبوا بمياتنا فأخذهم هللا بذنوبهم وهللا شديد العقاب}..
ثم يأتي اإلحكام الواقعي بنصرة القلة المؤمنة على الكثرة الكافرة ،كما حدث يوم بدر
{قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد*قد كان لكم آية في
فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل هللا وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين وهللا يؤيد
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بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة ألولي األبصار}.
وبعد حسم الشبهات العلمية والعملية باآليات المحكمات ..تأتي مواجهة الشهوات
{زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة
وا لخيل المسومة واألنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا وهللا عنده حسن الممب*قل
أ نبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها األنهار خالدين
فيها وأزواج مطهرة ورضوان من هللا وهللا بصير بالعباد}.350
{الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار}.
وهذا هو المنهج العملي في مواجهة التزيين الشهواني ،الذي تمارسه الجاهلية بكل ما
أوتيت من قوة {الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين باألسحار}
وهؤالء الذين نجوا من تأثير الشهوات والشبهات هم الذين يشهدون بقلوبهم وفي
واقعهم أعظم حقيقة انطوى عليها الكون بأسره {شهد هللا أنه ال إله إال هو والمالئكة
وأولوا العلم قمئما بالقسط ال إله إال هو العزيز الحكيم}.
إن أعلى درجات الحق واإلحكام هي شهادة هللا سبحانه وتعالى لنفسه بالوحدانية،
وشهادة المالئكة ،وشهادة أولي العلم ،وأعلى درجات التحقيق لهذه الشهادة هو
اإلسالم{ ..إن الدين عند هللا اإلسالم}..
وعدما تكون شهادة هللا لنفسه بالوحدانية ،ويكون اإلسالم هو الصيغة الواقعية لهذه
وكفرا!..
الشهادة اإللهية ..ال يكون االختالف إال ً
ب*يا ً
دور في ذلك ،بل هي مجرد أعراض،
فليس لغموض الشبهات وال إغراء الشهوات ٌ
350يراجع :فصل الدنيا-الباب الثالث :تحليل التحريف.
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تختفي وراءها أمراض البغي والظلم {وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إال من بعد ما
جاءهم العلم ب*يا بينهم ومن يكفر بميات هللا فإن هللا سريع الحساب}.
وعندئذ يكون الواجب هو إثبات الموقف الصحيح باإلقرار بهذه الشهادة ،ثم مطالبة
جميع الخلق بهذا اإلقرار {فإن حمجوك فقل أسلمت وجهي هلل ومن اتبعن وقل للذين
أوتوا الكتاب واألميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البالغ وهللا
بصير بالعباد}.
وبدال من إقرارهم بالتوحيد ..كفروا بميات هللا ،وقتلوا النبيين بغير حق ،وقتلوا الذين
ً
يأمرون بالقسط من الناس {إن الذين يكفرون بميات هللا ويقتلون النبيين بغير حق
ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم}.
والدافع إلى قتل األنبياء والذين يأمرون بالقسط هو إنهاء الحجة اإللهية التي يمثلها
هؤالء في الواقع البشري ،وإحباط محاوالت التوبة والرجوع إلى هللا؛ فكان ج از هم
إحباط محاوالتهم في الدنيا ،وأعمالهم في اآلخرة {أولئك الذين حبطت أعمالهم في
الدنيا واآلخرة وما لهم من ناصرين*ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون
إلى كتاب هللا ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون}.
روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال :دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيت
المدراس على جماعة من يهود ،فدعاهم إلى هللا ،فقال له النعمان بن عمرو،
والحارث بن زيد :على أي دين أنت يا محمد؟ قال(( :على ملة إبراهيم ودينه)) قاال:
فإن إبراهيم كان يهوديًّا ،فقال لهما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :فهلما إلى
التوراة فهي بيننا وعينكم)) َفأََبَيا عليه ،فأنزل هللا{ :ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من
الكتاب يدعون إلى كتاب هللا ليحكم بينهم} إلى قوله{ :غرهم في دينهم ما كانوا
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يفترون}.
وأخرج ابن جرير عن ابن جريج في اآلية قال :كان أهل الكتاب ُي ْد َع ْون إلى كتاب هللا
ليحكم بينهم بالحق وفي الحدود ،وكان النبي صلى هللا عليه وسلم يدعوهم إلى
اإلسالم فيتولون عن ذلك.
وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك في قوله {نصيبا} قال :حظا {من الكتاب} قال:
التوراة.
{ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إال أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون}
قال مجاهد{ :غرهم في دينهم ما كانوا يفترون} قال :غرهم قولهم {لن تمسنا النار إال
أياما معدودات}.
وقال قتادة{ :غرهم في دينهم ما كانوا يفترون} حين قالوا :نحن أبناء هللا وأحبا ه.
ِّ
المعنوي،
حرفوا معنى العذاب في اآلخرة ،واختزلوه في صورة العذاب
وقد رأينا كيف َّ
الذي يشبه التأنيب والتوبيخ!..

351

{فكيف إذا جمعناهم ليوم ال ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم ال يظلمون}.
قال سعيد بن جبير في قوله{ :ووفيت} يعني تَُوَّفى كل نفس بر وفاجر {ما كسبت}
ما عملت من خير أو شر {وهم ال يظلمون} يعني من أعمالهم.
{قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء
وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير*تولج الليل في النهار وتولج
351راجع كالم :مؤلف الالهوت النظامي في مبحث التناسب اللفظي بهذا الباب.
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النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء
بغير حساب}.
وهذه اآلية حاكمة في قضية عيسى ابن مريم وممهدة لسياقها..
وشاكر له
ًا
معظما لربك
يؤكد هذا المعنى اإلمام ابن كثير فيقول{( :قل} يا محمد
ً
ومتوكال عليه{ :اللهم مالك الملك} أي :لك الملك كله {تؤتي الملك من
ومفوضا إليه
ً
ً
تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء} أي :أنت المعطي وأنت
المانع وأنت الذي ما شئت كان ،وما لم تشأ لم يكن ،وفي هذه اآلية تنبيه وهرشاد
إلى شكر نعمة هللا تعالى على رسوله صلى هللا عليه وسلم وهذه األمة؛ ألن هللا
تعالى َح َّو َل النبوة من بني إسرائيل إلى النبي العرعي القرشي األمي المكي ،خاتم
األنبياء على اإلطالق ،ورسول هللا إلى جميع الثقلين :اإلنس والجن ،الذي جمع هللا
فيه محاسن من كان قبله ،وخصه بخصائص لم يعطها نبيًّا من األنبياء ،وال رسوًال
وكشفه له
من الرسل ،في العلم باهلل وشريعته وإطالعه على الغيوب الماضية واآلتيةْ ،
عن حقائق اآلخرة ،ونشر أمته في اآلفاق في مشارق األرض ومغاربها ،وإظهار دينه
وشرعه على سائر األديان والشرائع ،فصلوات هللا وسالمه عليه دائما إلى يوم الدين..
ما تعاقب الليل والنهار).
ومن مقتضيات اإليمان بإحاطة مشيئة هللا لكل شيء في هذا الكون ..أال يتخذ
المؤمنون الكافرين أولياء{ ..ال يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن
يفعل ذلك فليس من هللا في شيء إال أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم هللا نفسه وإلى هللا
المصير} [آل عمران.]28 :
(هكذا ..ليس من هللا في شيء ..ال في صلة ،وال نسبة ،وال دين ،وال عقيدة ،وال
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تماما في كل شيء تكون فيه
رابطة ،وال والية ..فهو بعيد عن هللا ،منقطع الصلة ً
الصالت.
ثم يتابع السياق الت حذير ولمس القلوب ،وإشعارها أن عين هللا عليها ،وأن علم هللا
يتابعها {قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه هللا*ويعلم ما في السموات وما
في األرض*وهللا على كل شيء قدير}..
إمعان في التحذير والتهديد ،واستجاشة الخشية واتقاء التعرض للنقمة التي
وهو
ٌ

يساندها العلم والقدرة ،فال ملجأ منها وال نصرة!

ثم يتابع السياق التحذير ولمس القلوب خطوة أخرى كذلك باستحضار اليوم المرهوب؛
الذي ال يند فيه عمل وال نية؛ والذي تواجه فيه كل نفس برصيدها كله {يوم تجد كل
نفس ما عملت من خير محض ار وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا
بعيدا}..
وهي مواجهة تأخذ المسالك على القلب البشري ،وتحاصره برصيده من الخير والسوء،
وتصور له نفسه وهو يواجه هذا الرصيد ،ويود -ولكن الت حين مودة! -لو أن بينه
بعيدا ،بينما
أمدا ً
بعيدا ،أو أن بينه وبين هذا اليوم كله ً
أمدا ً
وبين السوء الذي عمله ً

هو في مواجهته ..آخ ٌذ بخناقه ،والت حين خالص ،والت حين فرار!)
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ثم يتابع السياق الحملة على القلب البشري ،فيكرر تحذير هللا للناس من نفسه
سبحانه {ويحذركم هللا نفسه وهللا رءوف بالعباد}..
ومن رأفته هذا التحذير وهذا التذكير ،وهو دليل على إرادته الخير والرحمة بالعباد..
352بتصرف من الظالل.
~~524

{قل إن كنتم تحبون هللا فاتبعوني يحببكم هللا ويغفر لكم ذنوبكم وهللا غفور رحيم*قل
أطيعوا هللا والرسول فإن تولوا فإن هللا ال يحب الكافرين}.
يقول اإلمام ابن كثير( :هذه اآلية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة هللا وليس
هو على الطريقة المحمدية ،فإنه كاذب في دعواه في نفس األمر حتى يتبع الشرع
المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله وأحواله ،كما ثبت في الصحيح عن
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو
رد)).)353
ومن مقتضيات مشيئة هللا المطلقة أن يخلق هللا ما يشاء ،وأن يصطفي من خلقه ما
يشاء ،ليفعل به ما يشاء ..وفق علمه التام ..وحكمته البالغة {إن هللا اصطفى آدم
ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين} فاهلل سبحانه وتعالى اصطفى آدم ونوحا
وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ،وهذا ما كان..
بأم مريم باعتبارها البداية المباشرة لوالدة مريم ..وذلك فيما
ولذلك تبدأ اآليات ِّ
سيكون..
وللتأكيد على معنى ما سيكون كان نذر أم مريم ما في بطنها ليكون فيما سيكون في
خدمة بيت المقدس ،وكان دعا ها بعد الوالدة {وإني أعيذها بك وذريتها} فيما سيكون
أيضا..
ً
إن استعاذة أم مريم باعتبار «ما سيكون» كانت أخطر حدث في قضية عيسى صلى
أيضا كانت دالئل المشيئة اإللهية متمثلة في جعل «ما
هللا عليه وسلم ولذلك ً

قدر كائنا ،وهو رزق الشتاء في الصيف قبل أن يكون الشتاء!..
سيكون» ًا
353سبق تخريجه.
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وألجل اعتبار «ما سيكون» ..كان دعاء زكريا بالولد ،وبشرى المالئكة له بـ «ما
سيكون» له من ولد ،وتفسير ذلك بمشيئة هللا المطلقة {قال كذلك هللا يفعل ما يشاء
}..
أيضا كانت بشرى المالئكة لمريم بالكلمة؛ ألن الكلمة هي التي ستكون فعال
ولذلك ً

{إن هللا يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم}.

وكان كل ما جاء من اآليات بعد ذلك متعلق بما سيكون بالنسبة لعيسى {وجيها في
الدنيا واآلخرة ومن المقربين*ويكلم الناس في المهد وكهال ومن الصالحين}.
فـ{الدنيا واآلخرة} ،و{المهد وكهال} كلها إشارات مستقبلية لم تكن حدثت بعد ،عند
البشارة بعيسى..
والتعبير القرآني {كذلك هللا يخلق ما يشاء إذا قضى أم ار فإنما يقول له كن فيكون}
معناه :أن ما يقضي به هللا يكون بمشيئته.354..
وفيه داللة إثبات أن عيسى مخلوق ،ولذلك كانت كلمة {يخلق ما يشاء} بالنسبة
لعيسى غير كلمة {يفعل ما يشاء} بالنسبة ليحيى ،إذ كان الحال في يحيى وجود
األب واألم مع تعطل آلة اإلنجاب منهما ،فكان لف الفعل أنسب ،كما قال تعالى:
{وأصلحنا له زوجه} [األنبياء ،]90 :قال ابن عباس :كانت عاق ار ال تلد فولدت.
أصال ،وكان لف
أما في عيسى فانعدم وجود األب
َّ
ً

الخلق أنسب لعملية التخليق

الكاملة.

354
ول َل ُه
سبقت اإلشارة إلى عالقة عيسى بالقيامة من خالل قوله تعالىِّ{ :إ َذا َق َ
َم ًار َفِّإَّن َما َيُق ُ
ضى أ ْ
ُك ْن َفَي ُكو ُن} -الباب األول.
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وإلثبات حقيقة المشيئة في أفعاله سبحانه انتقل السياق إلى «ما سيكون» بصيغة «ما
فعال ،لتدخل
قد كان» ،فقال سبحانه{ :ورسوال إلى بني إسرائيل} فإذا بعيسى يتحدث ً
اآليات فيما هو كائن {أني قد جئتكم}.
ويختتم عيسى دعوته بالحقيقة الجامعة لدين األنبياء {إن هللا ربي وربكم فاعبدوه هذا
صراط مستقيم} [آل عمران.355]50 :
سورة مريم

ومرور بفاتحتها {ذكر
ًا
هيمنت رحمة هللا على سياق سورة مريم ،بداية من اسم السورة،
ِّ
المبينة لمعنى رحمة هللا في قصة
انتهاء بذكر التفاصيل
رحمة ربك عبده زكريا} و ً

مريم{ ..واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا*فاتخذت من دونهم
حجابا}.

يقول صاحب التحرير والتنوير( :أما التصدي لوصفه بأنه شرقي فللتنبيه على أصل
اتخاذ النصارى الشرق قبلة لصلواتهم ،إذ كان حمل مريم بعيسى في مكان من جهة
مشرق الشمس..
ٍ
كما قال ابن عباس :إني َألَعلم ِّ
خلق هللا ِّ
شيء اتخذت النصارى الشرق قبلة،
ألي
ُ
لقوله تعالى{ :مكانا شرقيا} أي :أن ذلك االستقبال ليس بأمر من هللا تعالى.
فذكر كون المكان شرقيا نكتة بديعة من تاريخ الشرائع مع ما فيه من مؤاخاة
الفواصل).
{فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بش ار سويا} [مريم.]17 :
 355ناقش الكتاب بقية السياق في مواضعها؛ كالحكمة من الرفع :الباب األول ،وتفسير الضالل:

في الباب الثالث ،وحماية الدين من التحريف :في الباب الرابع ،وورود صيغ اسم المسيح في هذا

الباب ..فيرجع إليها.
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إن هذه الصورة تعني أن وجود عيسى يبدأ من هذه اللحظة ،ولم يكن له وجود سابق،

وأن وجود عيسى وجود بشري بحت؛ ألن الصورة التي َّنفذ بها جبريل المهمة كانت

صورة بشرية دالة على الطبيعة البشرية للمهمة ،طبًقا لقاعدة التدخل المالئكي في
الواقع البشري..356

{بش ار سويا} يعنى صورة بشرية طبيعية كاملة..

{قال إنما أنا رسول ربك ألهب لك غالما زكيا} [مريم..]19 :

وفي سورة األنبياء{ :والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية

للعالمين} [ ]91وفي سورة التحريم{ :ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا
فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين} [.]12
والمراد بالفرج هنا :فرج القميص؛ أي لم تُ َعلِّق بثوبها ريبة؛ أي :إنها طاهرة األثواب.
وفروج القميص أربعة :الكمان واألعلى واألسفل .قال السهيلي :فال يذهبن وهمك إلى

ظا ،وألطف إشارة،
غير هذا؛ فإنه من لطيف الكناية ألن القرآن أنزه معنى ،وأوزن لف ً

وهم الجاهل ،وحياء المالئكة يمنع تصور أن
وأحسن عبارة من أن يريد ما يذهب إليه ُ
نفخ جبريل كان في الفرج ،357بل نفخ في جيبها (أي فتحة الرأس في الثيابها) فبلغت

356راجع :القواعد الحاكمة لتدخل المالئكة في الواقع البشري في اختصاصات عيسى بتأييده
بروح القدس في نهاية هذا الباب.

357بدليل أن خديجة رضي هللا عنها لما أرادت أن تعرف حقيقة ما حدث لرسول هللا ﷺ في غار
حراء قالت لرسول هللا ﷺ(( :يابن ع م ،تستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك؟
فقال :نعم ،فقالت :إذا جاءك فأخبرني .فبينا رسول هللا ﷺ عندها إذ جاء جبريل ،فرآه رسول هللا
ﷺ فقال(( :يا خديجة ،هذا جبريل)) فقالت :أتراه اآلن؟ قال(( :نعم)) قالت :فاجلس إلى شقي
األيمن ،فتحول فجلس ،فقالت هل تراه اآلن؟ قال(( :نعم)) قالت :فاجلس في حجري فتحول

حسرت رأسها ،فألقت خمارها ،ورسول
رسول هللا ﷺ فجلس .فقالت :هل تراه اآلن؟ قال(( :نعم)) َفتَ َّ
هللا ﷺ جالس في حجرها ،فقالت هل تراه اآلن؟ قال(( :ال)) قالت :ما هذا شيطان ،إن هذا َل َملك

فاثبت وأبشر ،ثم آمنت به وشهدت أن الذي جاء به الحق .رواه الطبراني في األوسط
يا ابن عمُ ،
( )6622والبيهقي في دالئل النبوة (.)453
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النفخة موضع اإلنجاب ،ومنه قوله تعالى{ :وليضربن بخمرهن على جيوبهن} [النور:
.]31

{قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا} وهذه طبيعة المؤمن المتعلق باهلل ..أن
وي َذ ِّكر الناس به ،وذكر االستعاذة باسم «الرحمن» هاهنا مناسب لسياق
يلجأ إليه ُ
السورة.

{قالت أنى يكون لي غالم ولم يمسسني بشر ولم أك ب*يا} بينما جاء في سورة آل
عمران{ :قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر} [آل عمران ]47 :وبمقارنة
السياقين نجد اآلتي:
 في سورة آل عمران كانت البشرى من المالئكة دون ُّتمثل ،فناسب هذا الحال
ذكر أم أنثى.
اء كان ًا
تعجبها من وجود مطلق الولد «الوالدة» سو ً
 أما في سورة مريم فكانت البشرى من الملك جبريل الذي تمثل في صورة بشركامل الهيئة ،وكانت البشرى
مجددا بغالم ،فناسب هاهنا تعجبها من وجود غالم
ً
ذكر.

 وفي سورة آل عمران توقف نفيها عند جملة {لم يمسسني بشر} بينما عقبت فيتناسبا مع تأكيد جبريل وقوع ما بشرت به المالئكة
سياق مريم بجملة {ولم أك ب*يا}
ً

من قبل.

{قال كذلك قال ربك هو علي هين} وهو تكرار للكالم في حق يحيى ،داللة على
اشتراك الحالتين في معنى طالقة القدرة والمشيئة اإللهية.
{ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أم ار مقضيا} وقد كان عيسى عليه السالم آية
على أشياء كثيرة منها :قدرة هللا على الخلق بكل الصور ،وقرب الساعة.
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أما الرحمة فقد كانت رسالته في االبتداء رحمة بالمؤمنين من بني إسرائيل وهم
َّ
الحواريون ،وفي االنتهاء رحمة بالمؤمنين من أمة محمد صلى هللا عليه وسلم بقتل
الدجال واإليواء بهم إلى جبل الطور.
{فحملته فانتبذت به مكانا قصيا} وفيه الداللة على ما كانت تعانيه مريم من خشية
المواجهة مع قومها..
{فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا}،
وهنا يبلغ الخوف مداه ..فيأتي دعاء المضطر الذي أنهكه البالء ،ومع البالء ..يأتي
فرج هللا وتأتي رحمته.
{فناداها من تحتها أال تحزني قد جعل ربك تحتك سريا*وهزي إليك بجذع النخلة
تساقط عليك رطبا جنيا*فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي
إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا}.
والمالح في سياق حمل مريم بعيسى ووالدتها له أنه لم يخرج عن اإلطار البشري
المعهود عند جميع الناس ،من متاعب الحمل ،واالحتياج إلى تغذية خاصة أثناءه،
ثم مفاجأة موعد الوالدة ،وآالم المخاض ،وهو ما يثبت بشرية عيسى بصورة مفصلة.
{فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا} وهنا بدأت المواجهة{ ..يا
أخت هارون ما كان أبوك ام أر سوء وما كانت أمك ب*يا}:
عن المغيرة بن شعبة قال( :لما قدمت نجران سألوني فقالوا :إنكم تقرءون {يا أخت
هارون} وموسى قبل عيسى بكذا وكذا ،فلما قدمت على رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم سألته عن ذلك فقال :إنهم كانوا ُي َس َّمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم).
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{فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا*قال إني عبد هللا آتاني الكتاب
وجعلني نبيا*وجعلني مباركا أين ما كنت وأوصاني بالصالة والزكاة ما دمت حيا}.
وفي تفسير كلمة {مباركا} قال التستري( :وجعلني آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر،
وأرشد الضال ،وأنصر المظلوم ،وأغيث الملهوف).

وقد كان األمر بالمعروف والنهي عن المنكر هما الصبغة األساسية لحياة عيسى ابن

مريم بدليل قول هللا عز وجل{ :لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود
وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون*كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه
لبئس ما كانوا يفعلون} [المائدة.]78،79 :
كما كانت حياة عيسى كلها بمرحلتيها -المرحلة األولى :من الوالدة حتى الرفع،
كامال لكلمة {مباركا}
والثانية :من النزول آخر الزمان حتى الموت -تحقيًقا زمنيًّا
ً
الواردة في اآلية.
أم ُه على الخير {فناداها من تحتها أال تحزني قد جعل ربك تحتك
فمنذ والدته َد َّل َّ
سريا*وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا} ثم كانت دعوته إلى بنى

إسرائيل رحمة وبركة {ورسوال إلى بني إسرائيل*ومصدقا لما بين يدي من التوراة
وألحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بمية من ربكم فاتقوا هللا وأطيعون} [آل

عمران.]50 ،49 :

وعند عودته ستكون أول البركة :قتله للدجال ،الذي كان الجوع في أيامه والقحط
والفقر.

كما تكون من بركته :إيوائه بعباد هللا إلى جبل الطور والدعاء على يأجوج ومأجوج،
حتى أرسل هللا عليهم النغف حتى أنتنت األرض من ريحهم ،فدعا عيسى ابن مريم
فأنزل هللا ماء ِّ
ليطهر األرض من نتنهم ،ثم أخرجت األرض بركتها حتى أن الرمانة
ً
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تكفي القبيلة من الناس ،وقد َّ
النبي صلى هللا عليه وسلم على هذا المعنى بقوله:
أكد ِّ
((طوعى لعيش بعد المسيح ،يؤذن للسماء في القطر ،ويؤذن لألر

في النبات،

حتى لو بذرت حبك على الصفا لنبت ،وحتى يمر الرجل على األسد فال يضره ،ويطأ
على الحية فال تضره ،وال تشاحن ،وال تحاسد ،وال تباغض)).358
والبركة هي أثر كل هذه األشياء.
{وب ار بوالدتي ولم يجعلني جبا ار شقيا} قال ابن عباس :لما قال بوالدتي ولم يقل بوالدي
علموا أنه ُولِّ َد من غير بشر.
{والسالم على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا} «السالم» اسم من أسمائه
الحسنى ومعناه :المنزه عن الخطأ في أفعاله ،فالفعل اإللهي يكون باسم هللا «السالم»
طا بكل
النتفاء الخطأ ،وعندما يتم الفعل اإللهي في الواقع يكون هذا الفعل مرتب ً
مراحله وأطرافه وحكمته النهائية باسم هللا «السالم»..
ولذلك كان السالم على عيسى في كل مراحل وجوده :السالم عليه يوم ولد ،و يوم
يموت ،ويوم يبعث حيا..
فإثبات السالم في مراحل وجود عيسى إثبات تنزيه هللا عن الخطأ في خلق عيسى.
{ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون*ما كان هلل أن يتخذ من ولد
سبحانه إذا قضى أم ار فإنما يقول له كن فيكون*وإن هللا ربي وربكم فاعبدوه هذا

صراط مستقيم}.
سورة الفرقان

الفرقان هو موضوع السورة كما هو اسمها ،ولذلك تضمنت أهم حقائق الفرقان ..وهي
358سبق تخريجه.
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الفرقان بين مقام هللا الخالق ..والعباد المخلوقين..
ولدا..
فاهلل الذي أنزل الفرقان ..هو سبحانه الذي لم يتخذ ً
النبي الذي هو أعلى مقامات البشر ..ال يخرج به
وأول آية في السورة أثبتت أن مقام ِّ
عن حد العبودية{ ..تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا}
[الفرقان.]1 :
ثم تتابع اآليات ربط كل حقائق الفرقان الواردة في السورة بقضية نفي الولد عن هللا
باعتبارها محور حقائق الفرقان ،لتتم بهذا الربط إضافة كل هذه الحقائق الواردة في
السورة إلى التصور السلفي لقضية المسيح ،حيث يكشف هذا الربط وتلك اإلضافة
عن أخطر جوانب القضية {الذي له ملك السماوات واألرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن
له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا} [الفرقان.]2 :
هذا هو مقام هللا ..أما الشركاء فهم كما قالت اآلية{ :واتخذوا من دونه آلهة ال
يخلقون شيئا وهم يخلقون وال يملكون ألنفسهم ض ار وال نفعا وال يملكون موتا وال حياة
وال نشورا} [الفرقان.]3 :
ومن أهم حقائق الفرقان في القرآن ..أن هللا سبحانه الذي أنزل القرآن هو الذي يعلم
السر في السموات واألرض {قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات واألرض إنه كان
غفو ار رحيما} [الفرقان.]6 :
والتعامل مع قضايا الغيب من منطلق هذه اآلية هو الذي يحسمها أمام العقل
البشري ،ومن أهم القضايا الغيبية :قضية عيسى ابن مريم ..فيكون فهم مسألة
ويسيرا ،فاهلل الذي يعلم السر في السموات
سهال
التشبيه من خالل هذه اآلية ًا
أمر ً
ً
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واألرض هو الذي أخبرنا بأنه {شبه لهم}..
ثم تناقش اآليات حقيقة هامة من حقائق الفرقان وهي الفرقان الزمني ،ومعناه أن
الحدث الواحد يكون
وممكنا في وقت آخر..
مستحيال في وقت..
ً
ً
فعندما يطلب الكفار نزول المالئكة أو ر ية هللا في الدنيا يكون ذلك مستحيال..
{وقال الذين ال يرجون لقاءنا لوال أنزل علينا المالئكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في
أنفسهم وعتو عتوا كبيرا} [الفرقان.]21 :
حتما حين يرى الكافرون المالئكة ..ولكن في اآلخرة..
ولكن هذا الحدث سيكون ً
{ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل المالئكة تنزيال*الملك يومئذ الحق للرحمن وكان
يوما على الكافرين عسيرا} [الفرقان.]26-25 :
أساسا في مناقشة قضية المسيح من ناحية الر ية اإللهية ،فعندما
وهذه اآليات تمثل ً
يدعي النصارى ألوهية المسيح إنما َّيدعون إمكانية الر ية اإللهية في الحياة الدنيا،
وهو األمر المستحيل ،ولذلك يقول الرسول صلى هللا عليه وسلم(( :لن تروا رعكم
حتى تموتوا)).359
ثم تتواصل حقائق الفرقان الكوني من الجانب اإلنساني ،فعندما يكون إله اإلنسان
هواه فمن يكون عليه وكيال..؟! ولذلك قال هللا{ :أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت
تكون عليه وكيال*أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إال كاألنعام بل هم
أضل سبيال} [الفرقان.]44 ،43 :
إن اإلنسان في حاجة إلى فرقان هللا ولوال ذلك لضل ،فالنفس والهوى وكل الحواس ال
359أخرجه أحمد ( ،)324/5والحاكم في المستدرك (.)580/4
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تهتدي إال بهدى هللا.
ومن الفرقان في النفس إلى الفرقان في الكون {ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو
شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليال*ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا} [الفرقان:
..]46 ،45
فاإلنسان ينظر إلى الظل بعينه وهو أمامه ممدود في األرض ،ثم ال يعلم أين يتجه
ضئيال يكاد يكون
ساكنا ..ولو شاء هللا
ساكنا ولكنه ليس
سير
هذا الظل؛ ألنه يسير ًا
ً
ً
ً
ساكنا ،ولذلك ال تعرف اتجاه الظل إال إذا نظرت إلى الشمس ،فمن موضع
لجعله
ً
الشمس بالنسبة للظل تعلم اتجاه الظل.

وإذا علمنا أن الشمس دليل على الظل تعلمنا الرجوع في هدايتنا كلها إلى فرقان
القرآن؛ ولذلك تأتي اآليات بالشواهد الدالة على الحق..
ومن ظاهرة مد الظل ..إلى ظاهرة مرج البحرين {وهو الذي مرج البحرين هذا عذب
فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحج ار محجورا} [الفرقان.]53 :
وظاهرة َم ْرِّج البحرين تناقش الفرقان بين صفات األشياء ذات الطبيعة الواحدة ،فمع
احد ..إال أن العذب الفرات ال يتداخل في الملح األجاج.
أن الماء و ٌ
ثم ينتقل السياق من أكبر الظواهر الكونية الدالة على الفرقان «الشمس والبحار»..
إلى ِّ
أدقها..
{وهو الذي خلق من الماء بش ار فجعله نسبا وصه ار وكان ربك قديرا} [الفرقان.]54 :
وفي الوقت الذي يحسم فيه القرآن أمر التداخل بين صفات الطبيعة الواحدة يشتد
االختالف بين النصارى في تداخل الطبيعتين في األقانيم المزعومة بين الخالق
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والمخلوق!..
وفي الوقت الذي يثبت فيه القرآن فرقان النسب والمصاهرة بين البشر َّيدعي النصارى
اختالط األمر بين مقام هللا مع البشر{ ..ويعبدون من دون هللا ما ال ينفعهم وال
يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا*وما أرسلناك إال مبش ار ونذيرا*قل ما أسألكم
عليه من أجر إال من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيال*وتوكل على الحي الذي ال يموت
وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا} [الفرقان.]58-55 :
فوصف هللا بأنه {الحي الذي ال يموت} يقتضي التوكل عليه ،والتسبيح بحمده ،كما
يشير إلى فرقان الموت بين الخالق والمخلوق ،ولذلك جاء عن ابن عباس أن رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقول(( :اللهم لك أسلمت ،وعك آمنت ،وعليك توكلت،
وهليك أنبت ،وعك خاصمت ،اللهم إني أعوذ بعزتك ..ال إله إال أنت ..أن ُت ِضَّلني..

أنت الحي الذي ال يموت ،والجن واإلنس يموتون)).360

قائما بين هللا واإلنسان في
أيضا كان الموت شر ً
ولذلك ً
طا لر ية هللا ،ليكون الفرقان ً
حال ر ية اإلنسان هلل.

360أخرجه البخاري ( ،)6948ومسلم ( )2717عن ابن عباس رضي هللا عنهما.
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الفصل الثالث
الهيمنة بالتبيين النبوي
وكما تحققت الهيمنة السلفية بالقرآن تحققت كذلك بالتبيين النبوي للقرآن؛ ألن السنة

هي واقع تطبيق القرآن ،ولذلك ُيسميها هللا بـ «الحكمة»..
فمن البداية دعا إبراهيم ربَّه أن يرسل رسوًال بالكتاب والحكمة {ربنا وابعث فيهم رسوال
منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم}

[البقرة.]129 :

وامتن هللا علينا بأن استجاب دعاءه {كما أرسلنا فيكم رسوال منكم يتلو عليكم آياتنا

ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون} [البقرة.]151 :

وامتن هللا علينا بأن أنزل علينا الكتاب والحكمة {واذكروا نعمت هللا عليكم وما أنزل

عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا هللا واعلموا أن هللا بكل شيء عليم}
[البقرة.]231 :

{هو الذي بعث في األميين رسوال منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب

والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبين} [الجمعة.]2 :

وامتن هللا على رسوله بأن علمه الكتاب والحكمة {وأنزل هللا عليك الكتاب والحكمة

وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل هللا عليك عظيما} [النساء.]113 :

َّ
وحدد هللا جليًّا معنى الحكمة حينما خاطب نساء النبي صلى هللا عليه وسلم قائال:

{واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات هللا والحكمة إن هللا كان لطيفا خبيرا}
[األحزاب.]34 :

قال الحسن وقتادة وغيرهما( :الحكمة :السنة).

ض َّمني النبي صلى هللا عليه وسلم
ولذلك يروي اإلمام البخاري عن ابن عباس قولهَ :
إلى صدره وقال(( :اللهم َعّلِ ْم ُه الحكمة)).361

361رواه البخاري (.)3756
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فالسنة هي ِّ
ين الذي يتكلم منه حبر األمة وترجمان القرآن :عبد هللا بن عباس..
ُّ
المع ُ
َ
فنص القرآن يضع األساس ..وتشرحه السنة..

بحيث تكون السنة هي «تفصيل الواقع التاريخي» الذي قرره القرآن.
وهنا مثاالن نموذجيين:

المثال األول «قضية الرفع والتشبيه» التي قال هللا فيها{ :وقولهم إنا قتلنا المسيح
عيسى ابن مريم رسول هللا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه

لفي شك منه ما لهم به من علم إال اتباع الظن وما قتلوه يقينا} [النساء.]157 :

الذي تأتي رواية عبد هللا ابن عباس كشارح وحيد لتفاصيل هذه اآلية( :لما أراد هللا أن

يرفع عيسى إلى السماء ..خرج على أصحابه وفي البيت اثنا عشر رجال منهم ،من

الحواريين يعني ،فخرج عليهم من عين في البيت ورأسه يقطر ماء ،فقال :إن منكم من

يكفر بي اثني عشرة مرة بعد أن آمن بي ،ثم قال :أيُّكم ُيلقى عليه شبهي ..فيُقتل
مكاني ..فيكون معي في درجتي..؟! فقام شاب من أحدثهم ًّ
سنا ،فقال له :اجلس ،ثم
أعاد عليهم فقام الشاب فقال :اجلس ،ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال :أنا !..فقال:
ِّ
ورِّف َع عيسى من روزنة في البيت إلى
أنت هو ذاك !..فأُلق َي عليه َشَب ُه عيسىُ ،
السماء ،قال :وجاء الطلب من اليهود ،فأخذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوهَ ،ف َكَفر به بعضهم
اثني عشرة مرة ..بعد أن آمن به ،وافترقوا ثالث فرق:

قالت فرقة :كان فينا هللا ما شاء ثم صعد إلى السماء ،وهؤالء اليعقوبية .وقالت فرقة:
كان فينا ابن هللا ما شاء هللا ثم رفعه هللا إليه ،وهؤالء النسطورية .وقالت فرقة :كان

فينا عبد هللا ورسوله ما شاء هللا ثم رفعه إليه ،وهؤالء المسلمون .فتظاهرت الكافرتان

طامسا حتى بعث هللا محمدا صلى هللا عليه
على المسلمة فقتلوها ،فلم يزل اإلسالم
ً
وسلم).
فأنزل هللا تعالى{ :فممنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا}

أي :آمن آبا هم في زمن عيسى {على عدوهم} بإظهار دينهم على دين الكفار
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{فأصبحوا ظاهرين} [الصف.362)]14 :
المثال الثاني «قضية نزول المسيح قبل آخر الزمان» والتي قال هللا فيها{ :وإنه لعلم

للساعة فال تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم} [الزخرف.]61 :
((و َّال ِذي َن ْف ِسي ِبَي ِد ِهَ ..لُي ِ
َن
وش َك َّن أ ْ
ويشرحها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيقولَ :
طاَ ..في ْك ِسر َّ ِ
يكَ ،وَيْقُت َل
يك ُم ابن َمْرَي َم صلى هللا عليه وسلم َح َك ًما ُمْق ِس ً
َيْن ِز َل ِف ُ
َ َ
الصل َ
َحد)) ثم يقول أبو هريرة راوي
اْل ِخْن ِز َيرَ ،وَي َض َع اْل ِج ْزَيةََ ،وَي ِف َ
ال َحَّتى َال َيْقَبَل ُه أ َ
يض اْل َم ُ
الحديث :اْق َرُءوا إن ِّشْئتُ ْم{ :وإن من أهل الكتاب إال ليؤمنن به قبل موته} [األنعام:
.363]159
ُّ
السنة ،لتكتمل
وتمتد خصائص التناسب اللفظي والتعبيري من القرآن إلى نصوص ُّ

الهيمنة..

وقد أوردنا أمثلة عديدة لصيغ ورود اسم المسيح عليه السالم في أحاديث النبي صلى

هللا عليه وسلم عند الكالم عن التناسب التعبيري في كتاب هللا..

ونواصل هنا تتبع هذه الظاهر اإلعجازية في أحاديث أخرى..

فعندما رأى النبي صلى هللا عليه وسلم المسيح الحق والمسيح الدجال في ر ية

واحدة ،ذكر اسم عيسى عليه السالم بصيغة« :المسيح ابن مريم».
روى اإلمام مالك عن نافع عن عب ِّد َّ ِّ
ِّ
للاِّ صلى هللا
ول َّ
َْ
الَ :سم ْع ُت َرُس َ
للا ْب ِّن ُع َم َر َق َ
ِ
اء ِم ْن
آد َم كأحسن َما أَْن َت َر ٍ
ول(( :أََر ِاني َلْيَل ًة ِعْن َد اْل َك ْعَبةَ ،فَ أرَْي ُت َر ُج ًال َ
عليه وسلم َيُق ُ
َحس ِن ما َأْن َت ر ٍ ِ ِ
ِ
أ ُْدمِ ِّ ِ
اءُ ،مَّت ِكًئا
َ
اء م َن الّل َممَِ ،ق ْد َر َّجَل َها َف ِه َي َتْقطُُر َم ً
الر َجالَ ،ل ُه ل َّمة َكأ ْ َ َ
ِ ِ
ِ
يل:
َعَلى َر ُجَلْي ِن -أ َْو َعَلى َع َو ِات ِق َر ُجَلْي ِنَ -ي ُ
طو ُ باْلَبْيتَ ،ف َساَْل ُتَ :م ْن َه َذا..؟ َفق َ
ِ
َع َو ِر اْل َعْي ِن اْلُي ْمَنىَ ،كأََّن َها ِعَنَبة
يح ابن َمْرَي َم .ثُ َّم ِإ َذا أََنا ِبَر ُج ٍل َج ْع ٍد َق َ
ط ٍ ،أ ْ
َه َذا اْل َمس ُ
ِ
َِ
ِ
ال)).364
يح الد َّ
يلَ :ه َذا اْل َمس ُ
َّج ُ
طافَيةَ ،ف َسأَْل ُت َم ْن َه َذا..؟ َفق َ
362رواه ابن كثير وإسناده صحيح على شرط مسلم.
363سبق تخريجه.
364سبق تخريجه.
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ٍ
بسند ُيطلِّق عليه
أيضا اإلمامان البخاري ومسلم بنفس األلفاظ،
هذا الحديث رواه ً
علماء الحديث :السلسلة الذهبية.

تطابق
وفي ذكر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لصيغة االسم «المسيح ابن مريم»
ٌ
كامل مع القاعدة القرآنية في ذكر هذه الصيغة في مواضع مناقشة عقائد النصارى
المؤلِّهين للمسيح..
فالمسيح ابن مريم الذي َّادعى له النصارى اإللهية ،سينزله هللا ليقتل الدجال الذي
َّادعى لنفسه اإللهية ..وهو وجه تناسب ذكر هذه الصيغة مع وصف عيسى

والدجال.

ونالح أن االرتباط بين هذه الصيغة وذكر الدجال مطرد في معظم األحاديث الثابتة

عن رسول هللا..
لكن المثير ًّ
حقا ..أن تتغير صيغة اسم المسيح ثالث مرات في حديث طويل واحد،
لتعبر كل صيغة عن مرحلة من المراحل التي سيقضيها المسيح بعد نزوله.

روى اإلمام مسلم في كتاب «الفتن وأشراط الساعة» عن النواس بن سمعان الكالبي،

قال:

الد َّجال َذات غد ٍاةَ ،فخَّفض ِّف ِّ
ول هللاِّ صلى هللا عليه وسلم َّ
يه َوَرَّف َع؛ َحتَّى
َ
َ
َ
َ
َ
َ
( َذ َك َر َرُس ُ
َ
الن ْخ ِّلَ ،فَل َّما رحنا ِّإَلي ِّه عر ِّ ِّ
ط ِّائَف ِّة َّ
((ما َش ْأُن ُك ْم؟)) ُقْلَناَ :يا
ظَنَّناهُ ِّفي َ
َ
ُ ْ َ ْ ََ َ
ف َذل َك ف َيناَ ،فَق َ
الَ :
الد َّجال غداة َفخَّفضت ِّف ِّ
ِّ
ط ِّائَف ِّة َّ
الن ْخ ِّل.
ظَنَّناهُ ِّفي َ
يه َوَرَّف ْع َتَ ،حتَّ َى َ
ول هللاَ ،ذ َك ْر َت َّ َ َ ً َ ْ َ
َرُس َ
َّج ِ
يجهُ ُدوَن ُك ْمَ ،وهِن
الَ (( :غْيُر الد َّ
ال أ ْ
َخ َوُف ِني َعَلْي ُك ْمِ ،إ ْن َي ْخُر ْج َوأََنا ِف ُ
يك ْم َفأََنا َح ِج ُ
َفَق َ
اب
يج َن ْف ِس ِه َ ،هللاُ َخلِي َف ِتي َعَل َى ُك ِّل ُم ْسلِ ٍم؛ ِإَّن ُه َش و
َي ْخُر ْج َوَل ْس ُت ِف ُ
امُر َح ِج ُ
يك ْم َف ْ
ِ
طِ
ط ٍنَ ،ف َم ْن أ َْدَرَك ُه ِمْن ُك ْم َفْلَيْقَ ْأر َعَلْي ِه
َّى ْب ِن َق َ
ط َ ،عْيُن ُه َ
َق َ
افَئةَ ،كأَِّني أ َ
ُشِّب ُه ُه ِب َعْبد اْل ُعزَ
َفو ِاتح سورِة اْل َكه ِ
فِ ،إَّن ُه َخ ِارج َخَّل ًة َبْي َن َّ
الشامِ َواْل ِعَر ِ
اث ِش َم ًاالَ ،يا
اث َي ِميًنا َو َع َ
ايَ ،ف َع َ
ْ
َ َ ُ َ
ِعباد ِ
هللاَ ،فا ْثُب ُتوا)).
ََ
ول هللاِّ ،وما َلْبثُ ُه ِّفي األ َْر ِّ
ال(( :أَْرَع ُعو َن َي ْو ًماَ :ي ْوم َك َسَنةٍَ ،وَي ْوم
ض؟ َق َ
ُقْلَناَ :يا َرُس َ
ََ
ام ِه َكأََّي ِ
َك َشه ٍر ،ويوم َكجمعةٍ ،وس ِائر أََّي ِ
ام ُك ْم)).
ْ ََْ ُ ُ َ َ َ ُ
ِّ ِّ ِّ
ٍ
ِّ
ِّ ِّ
الَ (( :ال ،ا ْق ُدُروا
صَ
الةُ َي ْومٍ؟ َق َ
ُقْلَناَ :يا َرُس َ
ول هللاَ ،ف َذل َك اْلَي ْوُم الذي َك َسَنة ،أَتَ ْكف َينا فيه َ
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َل ُه َق ْدَرُه)).
ِّ
ض؟ َقالِ َ :
اع ُه ِّفي األ َْر ِّ
اس َت ْدَبَرْت ُه ِّ
يحَ ،فَيأ ِْتي
الر ُ
ول هللاَ ،و َما ِّإ ْس َر ُ
((كاْل َغْيث ْ
َ
ُقْلَناَ :يا َرُس َ
ِ ن ِِ
ِ ن
ْمُر َّ
اء َف ُت ْم ِطُرَ ،واألَْر َ
َعَل َى اْلَق ْومِ َفَي ْد ُع ُ
الس َم َ
وه ْمَ ،فُي ْؤمُنو َ به َوَي ْس َتج ُيبو َ َل ُهَ ،فَيأ ُ
ضروعا ،وأَمَّده َخو ِ
اصَر.
َف ُتْن ِب ُتَ ،ف َتُر ُ
َسَب َغ ُه ُ ُ ً َ َ ُ َ
وح َعَلْي ِه ْم َس ِار َح ُت ُه ْم أَ ْط َو َل َما َكاَن ْت ُذًراَ ،وأ ْ
ِ
ِ
ِ
ين
ُث َّم َيأْتي اْلَق ْوَمَ ،فَي ْد ُع ُ
وه ْم َفَيُردو َن َعَلْيه َق ْوَل ُهَ ،فَيْن َص ِر ُ َعْن ُه ْمَ ،فُي ْص ِب ُحو َن ُم ْم ِحل َ
ِ
يهم َشيء ِم ْن أ ِ
ِ
ليس ِبأَي ِد ِ
وزِك؛ َف َت ْتَب ُع ُه
ول َل َها :أ ْ
َخ ِرِجي ُكُن َ
َم َوال ِه ْمَ ،وَي ُمر باْل َخ ِرَعة َفَيُق ُ
ْ
َْ َ ْ ْ ْ
السي ِ
ِ
وزَها َكيع ِ
اس ِ
يك َّ
ف َفَيْق َ
ط ُعهُ
الن ْح ِل ،ثُ َّم َي ْد ُعو َر ُج ًال ُم ْمَتلًئا َشَب ًاباَ ،فَي ْض ِرُع ُه ِب َّ ْ
ُكُن ُ َ َ
وه َفُيْق ِب ُل َوَي َت َهَّل ُل َو ْج ُه ُه َي ْض َح ُك.
َج ِزَل َتْي ِن َرْمَي َة اْل َغَر ِ ُ ،ث َّم َي ْد ُع ُ
َفبيَنما ُهو َك َذلِ َك ِإ ْذ بع َث هللا "اْلم ِسيح ابن مريم" َفيْن ِزل ِعْن َد اْلمَنارِة اْلبي َض ِ
اء َشْرِقي
ُ َ َ
َ َ َْ
ََ
َْ َ َ
َْ َ َ َ ُ
ِ
ِ
ود َتي ِن -و ِ
طر َوِه َذا
ط ْأ َ
َج ِن َح ِة َمَل َكْي ِنِ ،إ َذا َ
اض ًعا َك َّفْيه َعَل َى أ ْ
د َم ْش َق َ-بْي َن َم ْهُر َ ْ
طأَ َ ْأر َس ُه َق َ
َ
ِ
اللؤُل ِؤَ ،ف َ ِ ِ ِ
َرَف َع ُه َت َحَّدَر ِمْن ُه ُج َمان َك ْ
يح َن َف ِسه ِإال َم َ
اتَ ،وَن َف ُسهُ
ال َيحل ل َكاف ٍر َي ِج ُد ِر َ
طْرُف ُهَ ،فَي ْطُلُب ُه َحَّتى ُي ْد ِرَك ُه ِبَب ِ
اب ُل َد؛ َفَيْقُتُل ُه.
َيْن َت ِهي َحْي ُث َيْن َت ِهي َ
َ
ِ ِ
هللا ِمْن ُهَ ،فَي ْم َس ُح َع ْن ُو ُجو ِه ِه ْم َوُي َحِّدثُ ُه ْم
يسى ابن َمْرَي َم" َق ْوم َق ْد َع َ
ثُ َّم َيأْتي "ع َ
ص َم ُه ُم ُ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
َخَر ْج ُت
يس َىِ :إِّني َق ْد أ ْ
هللا ِإَل َى ع َ
ب َدَر َجات ِه ْم في اْل َجَّنةَ ،فَبْيَن َما ُه َو َك َذل َك إ ْذ أ َْو َح َى ُ
يد ِ
رز ِعَب ِادي ِإَلى الط ِ
وج
َح ٍد ِب ِقتالِ ِه ْمَ ،ف َح ْ
ِعَب ًادا لِيَ ،ال َ
ْج َ
هللا َيأ ُ
ان أل َ
ورَ ،وَيْب َع ُث ُ
َ
طَب ِرَّي َة َفَي ْشَرُعو َن َما
وج َو ُه ْم ِم ْن ُك ِّل َح َد ٍب َيْن ِسُلو َنَ ،فَي ُمر أ ََو ِائلُ ُه ْم َعَل َى ُب َحْيَرِة َ
ْج َ
َو َمأ ُ
آخرهم َفيُقوُلو َنَ :لَق ْد َكان ِبه ِذ ِه مَّرًة ماء ،ويحصر "َن ِبي ِ
ِ
ِ
يسى"
هللا ِع
َُ ْ َ ُ
يهاَ ،وَي ُمر ُ ُ ْ َ
ف َ
َ َ َ َ
َ َ
ِ ِ ِ
الثو ِر أل ِ ِ
َح ِد ُك ُم اْلَي ْوَم.
َحده ْم َخْيً ار م ْن م َائة ديَن ٍار أل َ
َ
س َّ ْ
َوأ ْ
َص َح ُاب ُهَ ،حَّت َى َي ُكو َن َ ْأر ُ
ِ ِ
ف ِفي ِرَقا ِب ِه ْمَ ،فُي ْص ِب ُحو َن
هللا َعَلْي ِه ُم َّ
الن َغ َ
يس َى" َوأ ْ
َفَيْر َغ ُك "َن ِبي هللا ع َ
َص َح ُاب ُهَ ،فُيْرِس ُل ُ
ِ ِ
َفرسى َكمو ِت َن ْف ٍ ِ
ِ
ال
َص َح ُاب ُه إَِلى األَْر ِ َ ،ف َ
ْ َ َ َْ
يس َى َوأ ْ
س َواح َدةٍُ ،ث َّم َي ْهب ُ َن ِبي هللا ع َ
َي ِج ُدو َن ِفي األَْر ِ َم ْو ِض َع ِشْب ٍر ِإال َمأل َُه َزَه ُم ُه ْم َوَن ْتُن ُه ْم.
ِ
ِ ِ
ِ
َعَن ِ
اي اْلُب ْخ ِت،
هللا َ
طْيً ار َكأ ْ
يس َى" َوأ ْ
َفَيْر َغ ُك "َن ِبي هللا ع َ
َص َح ُاب ُه إَل َى هللاَ ،فُيْرِس ُل ُ
ِ
طً ار َال َي ُك ّن ِمْن ُه َبْي ُت َم َد ٍر َو َال َوَع ٍر،
هللا َم َ
هللاُ ،ث َّم ُيْرِس ُل ُ
اء ُ
َف َت ْحمُل ُه ْم َف َت ْطَر ُح ُه ْم َحْي ُث َش َ
ِ
ِ
ال لِألَْر ِ  :أَْن ِب ِتي َث َمَرَت ِك َوُرِّدي َبَرَك َت ِك،
َفَي ْغس ُل األَْر َ َحَّت َى َي ْتُرَك َها َكالزَل َفة ،ثُ َّم ُيَق ُ
َن
ْك ُل اْل ِع َص َاب ُة ِم َن الرَّماَن ِة َوَي ْس َت ِظلو َن ِب ِق ْح ِف َهاَ ،وُيَب َار ُك ِفي
الر ْس ِل َحَّتى أ َّ
َفَي ْو َم ِئ ٍذ َتأ ُ
ّ
َ
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ِ
ِ
اس ،و َّ
َّ
اللْق َح َة ِم َن ِ ِ ِ
ام ِم َن َّ
اللْق َح َة ِم َن اْلَبَق ِر َل َت ْك ِفي اْلَق ِبيَل َة ِم َن
الن ِ َ
اإلبل َل َت ْكفي اْلفَئ َ
اس ،و َّ
اللْق َح َة ِم َن اْل َغَنمِ َل َت ْك ِفي اْل َف ِخ َذ ِم َن الَّن ِ
َّ
اس.
الن ِ َ
طَّيبةًَ ،ف َت ْأ ُخ ُذهم َتحت آب ِ
ِ ِ
وح ُك َّل
اط ِه ْمَ ،ف َت ْق ِب ُ
ض ُر َ
هللا ِر ً
ُْ ْ َ َ
يحا َ َ
َفَبْيَن َما ُه ْم َك َذل َك إ ْذ َب َع َث ُ
ِ
ِ
الن ِ
م ْؤ ِم ٍن َوُك َّل م ْسلِ ٍمَ ،وَيْبَقى ِشَرُار َّ
وم
اسَ ،ي َت َه َار ُجو َن ف َ
يها َت َه ُار َج اْل ُح ُم ِرَ ،ف َعَلْيه ْم َتُق ُ
ُ
ُ
َ
365
اع ُة)) .
َّ
الس َ

عندما ذكر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الدجال ومواجهة عيسى له قالَ (( :فَبْيَن َما
ِ
ِ ِ
يح ابن َمْرَي َم")).
هللا "اْل َمس َ
ُه َو َك َذل َك إ ْذ َب َع َث ُ
آنفا..
وهو ما يتوافق مع ما جاء ً
ِ ِ
يسى ابن َمْرَي َم"
وعندما يقضي المسيح على الدجال تبدأ مرحلة جديدة(( :ثُ َّم َيأْتي "ع َ
هللا ِمْن ُهَ ،فَي ْم َس ُح َع ْن ُو ُجو ِه ِه ْم َوُي َحِّدثُ ُه ْم ِب َدَر َج ِات ِه ْم ِفي اْل َجَّن ِة)).366
َق ْوم َق ْد َع َص َم ُه ُم ُ
ولما كان لف «المسيح» بمعنى التقابل بين الدجال وعيسى ابن مريم لم يذكر
الحديث عيسى بلقبه «المسيح» بعد قتل الدجال ،ليذهب لقب المسيح بزوال

الدجال.367

وقد يكون هؤالء القوم الذين مسح عيسى وجوههم وأخبرهم بدرجاتهم في الجنة ،ممن
أسلم من بني إسحاق الذين اشتركوا ضمن جيش المسلمين في الملحمة

368

وهو ما

يناسب هاهنا ذكر المسيح بصيغة «عيسى ابن مريم» طبًقا للقاعدة القرآنية.
ثم ينتقل الحديث إلى مرحلة جديدة ،يقود فيها المسيح أمة الرسول صلى هللا عليه
ِ
ِ ِ
يس َى" ِإِّني َق ْد أ ْ
َخَر ْج ُت ِعَب ًادا لِي ،الَ
وسلمَ :
هللا ِإَل َى "ع َ
((بْيَن َما ُه َو َك َذل َك إ ْذ أ َْو َح َى ُ
365أخرجه مسلم ( )2937عن النواس بن سمعان.
366انظر ما قبله.

367راجع معنى اسم المسيح :في القضايا القرآنية بهذا الباب.

368روى اإلمام مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قـال رسـول هللا ﷺ(( :هـل سـمعتم بمدينـة:
جانــب منهــا فــي البــر و جانــب منهــا فــي البحــر..؟)) فقــالوا :نعــم ،يــا رســول هللا !..قــال(( :ال تقــوم
الســاعة حتــى يغزوهــا ســبعون ألفــا مــن بنــي إســحاق حتــى إذا جاءوهــا نزل ـوا فلــم يقــاتلوا بســالح ولــم

يرموا بسهم)) قال(( :فيقولون :ال إله إال هللا وهللا أكبر فيسقط أحد جانبيها)).
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َي َد ِ
َح ٍد ِب ِقتالِ ِه ْمَ ،ف َحِّرْز ِعَب ِادي ِإَلى الط ِ
ور)) وطبًقا للقاعدة القرآنية ..يأتي المسيح
ان أل َ
َ
هاهنا بصيغة االسم «عيسى» المرتبطة بأمة اإلسالم..

ويتأكد القصد من هذه الصيغة بتكرارها في بقية الحديث ،حيث يقود المسيح عليه
أمة الرسول صلى هللا عليه وسلم بوحي من هللا ((ويحصر "َن ِبي ِ
يسى"
هللا ِع
السالم َّ
َُ ْ َ ُ
َ َ
َص َح ُاب ُه))..
َوأ ْ
ِ ِ
َص َح ُاب ُه))..
يس َى" َوأ ْ
(( َفَيْر َغ ُك "َن ِبي هللا ع َ
ِ ِ
ِ
َص َح ُاب ُه))..
يس َى" َوأ ْ
((ثُ َّم َي ْهب ُ "َن ِبي هللا ع َ
وال تتوقف داللة هذا اإلحكام المنهجي على هيمنة السنة على قضية المسيح عليه
السالم ،بل تتعداها للداللة على حقيقة أنها ال تكون إال بوحي من هللا{ ..إن هو إال

وحي يوحى} [النجم.]4 :

وباعتبار أن قضية المسيح عليه السالم قضية عقدية ،فال يجوز أن نعالج التطور

التاريخي المتعلق بأتباعه ودعوته بغير النصوص السلفية الشرعية ،حتى ال يخرج

هذا التاريخ عن المضمون العقدي للقضية.

وليس من الصواب الظن بأن النصوص السلفية ال تفي بهذه المهمة..

وليس من الصواب كذلك اللجوء إلى التاريخ الوضعي ،المكتوب وفق أهواء كاتبيه
وتخرصاتهم..

وبالبحث فيما رواه أئمة الحديث عن أصحاب رسول هللا نجد أن ما رواه عبد هللا بن

عباس رضي هللا عنه قد حسم التفاصيل الدقيقة التي تعتبر مفترق طرق في سيرة

المسيح عليه السالم ،والتي لم تتناولها نصوص تفصيلية غير منهجية لم يذكرها

القرآن ،ولم تتناولها السنة..

فهو الذي روى تفاصيل حادثة الرفع والتشبيه ..وهو الذي روى التفاصيل التاريخية
المتعلقة بنشأة قضية الرهبنة..

وعند الشروع في دراسة سيرة المسيح عليه السالم من خالل النصوص السلفية..

تظهر مشكلة «اإلسرائيليات» وهي الروايات واألخبار التي رواها بعض المفسرين
والمؤرخين عن أحبار اليهود ورهبان النصارى الذين أسلموا ..لذا وجب التنبه لها،
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والحذر من عواقبها ..وذلك بتحكيم قواعد علم الرواية واإلسناد عند التعامل مع
نصوص التراث المتعلقة بسيرة المسيح التاريخية..

ورواية هذه األخبار مخالف ألمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيث قال(( :ال
تسألوا أهل الكتاب عن شيء؛ فإنهم لن يهدوكم ،وقد ضلوا ،فإنكم إما أن تصدقوا

بباطل ،أو تكذبوا بحق)).369

ملتزما بالتوجيه النبوي ،حيث كان من أشد
وهنا نجد موقف عبد هللا بن عباس
ً
المنكرين للرواية عن أهل الكتاب الذين أسلموا ،لدرجة أنه منع كعب األحبار من
بعض أحاديثه ،حتى لو وافقت ما عندنا ،وقال( :إنه ال حاجة بنا إلى ذلك).370

وقال رضي هللا عنه( :كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحدث ،تقرءونه محضا لم ُي َشب ،وقد حدثكم أن أهل
الكتاب َّبدلوا كتاب هللا وغيَّروه ،وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند هللا ليشتروا

به ثمنا قليال ،أال ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم..؟! ال وهللا ..ما رأينا منهم

رجال يسألكم عن الذي أنزل عليكم).371
ً

وكمثال للخلل الناشئ عن عدم االلتزام بهذا التصور نجد تضارب واختالف الروايات

المتناثرة في التفسير بشأن حادثة الرفع والصلب والتشبيه ،والتي أورد المفسرون فيها
روايات متعددة ومختلفة..

والموقف اإلسالمي الصحيح يقضي بااللتزام بالرواية الصحيحة ،الثابتة سلفيًّا عن

عبد هللا بن عباس ،والتي ذكرناها قبل قليل.

وال يتوقف التبيين النبوي على متون السنة ،بل يمتد إلى تصنيف كتبها..

مثلما ورد في صحيح البخاري في كتاب األنبياء ،حيث رتَّب ذكرهم بناء على ترتيب
سورة األنبياء والسياقات القرآنية التي ذكرتهم..

369رواه العالمة ابن حجر العسقالني في فتح الباري ( )345/13بسند حسن.
370ذكره صاحب فتح المغيث ( )149/1ولعل في تلقيب الصحابة البن عباس بـ «حبر األمة»
إشارة إلى َّ
أن هللا أغنى هذه األمة به عن أحبار اليهود والنصارى!..

371أخرجه البخاري (.)7363
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وجاء ذكر «عيسى ابن مريم» موافًقا للسياق القرآني في سورة مريم وآل عمران
والنساء..

ولذلك بدأ بذكر زكريا ،توافًقا مع سياق سورة «مريم» باعتبار أن قصة زكريا مقدمة
دليل على
طبيعية لقصة عيسى ،على أساس أن والدة يحيى من أب شيخ وأم عاقر ٌ

إمكانية والدة عيسى بدون أب..

ثم بدأ قصة عيسى بالموقف الذي انتبذت فيه مريم مكاًنا شرقيًّا ،حيث تمثل لها
بشر سويًّا..
جبريل ًا

ثم انتقل إلى سياق آل عمران حيث ذكر دعاء أم مريم بأن يعيذها هللا وذريتها من

الشيطان الرجيم ،ليكون االرتباط بين مريم وعيسى مباشرة من خالل هذه االستعاذة.

ثم ذكر إيمان مريم بـ {إن هللا يرزق من يشاء بغير حساب} [آل عمران ]37 :ليكون
ذلك اإليمان أساس االبتالء بولد من غير أب..

حرز لها من
ثم أثبت حقيقة حرز مريم وخيريتها على نساء العالمين ،ليكون ذلك ًا
االتهام بعد الوالدة من غير أب وإثباتًا لطهارتها..
ثم ذكر الدليل على بعد مريم عن الشيطان بالحديث الذي يثبت أن مريم لم تركب

بعير قط ،وأن مريم خير نساء العالمين..
ًا
وبمناسبة بشارة مريم بـ « ٍ
كلمة من هللا» ُي ِّ
عرج على سياق النساء ليفند ادعاء ألوهية
المسيح ،ويكشف حقيقة األقانيم ،والقول الفصل في معنى «كلمة هللا» و«روح منه».

حتى هذه المرحلة ..ال تخرج األبواب واألحاديث عن إطار المقدمة العامة للقضية،

ليبدأ بعد ذلك طرح قضية عيسى من خالل تصور عام..

عن عبادة رضي هللا عنه ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال(( :من شهد أن ال

محمدا عبده ورسوله ،وأن عيسى عبد هللا
إله إال هللا وحده ال شريك له ،وأن
ً
ورسوله ،وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ،والجنة حق ،والنار حق ..أدخله هللا

الجنة على ما كان من العمل)).372
372سبق تخريجه.
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وبعد هذا التصور العام يعود اإلمام البخاري إلى سياق سورة مريم لتبدأ قصة
عيسى ...بالكالم في المهد كأول آية له ..وباعتبار أن الكالم الذي قاله تلخيص

لقضيته..

ثم يذكر صفة إبراهيم وموسى وعيسى توافًقا مع سورة مريم..
ثم يذكر صفة الدجال ..والر يا التي رآه فيها هو والمسيح..

ونالح

أن عرض البخاري لقضية عيسى يتحدد من خالل ثالثة محاور تشملها

وتحددها بصورة كاملة:

األول :عيسى ويحيى «التمهيد».

الثاني :عيسى والدجال «الحكمة».

الثالث :عيسى والرسول صلى هللا عليه وسلم «المواالة».

وفي عالقة عيسى بالرسول صلى هللا عليه وسلم كانت عدة عناصر:

 -القرب بينهما والتتابع بغير شيء يفصل بينهما.

 -وحتى ال يفهم إثبات القرب والتتابع والمواالة بمعنى التوحد الشرعي ..أثبت الرسول

اما
صلى هللا عليه وسلم الخصوصية الشرعية لعيسى التي تثبت أن هناك أحك ً

وشريعة تخصه ،ال تمتد إلى شريعة الرسول صلى هللا عليه وسلم ،فجاء حديث ر ية

السارق..

ثم تتوالى عناصر المقارنة بين عيسى والرسول من خالل النهي عن المغاالة في

الرسول كما غالى النصارى في ابن مريم(( :ال تطروني.373))..

ومن خالل جزاء اإليمان بعيسى والنبي صلى هللا عليه وسلم(( :وهذا آمن بعيسى،

ثم آمن بي فله أجران.374))..

ومن خالل تحقق التوافق التام في عبارة شهادة عيسى والنبي على قومهما(( :وأقول

373أخرجه البخاري ( ) 6442 ،3261عن ابن عباس رضي هللا عنهما.
374أخرجه البخاري ( )3262عن أبي موسى األشعري رضي هللا عنه.
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كما قال العبد الصالح.375))..

ثم حديث نزول عيسى ..الذي يمثل امتداد العالقة بين عيسى والنبي ،من خالل

قيادة عيسى آلخر أمة الرسول صلى هللا عليه وسلم..

375أخرجه البخاري ( ،)4463،6161 ،4350 ،4349 ،3263 ،3171ومسلم ( )2860كالهما
من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما.
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الفصل الرابع
التفسير السلفي الختصاصات عيسى

تمهيد

يجب أن يكون
أمر في غاية
مفهوما أن االستدالل بمعجزات عيسى على ألوهيته ٌ
ً
التناقض ،ذلك أن هذه المعجزات تقاس على أفعال البشر من األنبياء إلثبات

عالقتهم الخاصة باهلل..
دليل على
فإذا كان نظام الكون دلي ًال على الربوبية فإن خرق قوانين هذا النظام ٌ
النبوة.

وال تكون المعجزة ذات معنى إال إذا ُنسبت إلى بشر ،باعتبار طبيعة الفعل البشري

المحدود!..

بل ال يكون للمعجزة أي معنى إذا ُنسبت إلى هللا ،بالنظر إلى أفعاله العظيمة كخلق
السموات واألرض وجميع الخالئق من العدم المحض..

وبذلك ال تصلح معجزات عيسى دليال على ألوهيته ،بل تصلح دليال على بشريته
لتكون هذه البشرية هي وحدها دليل اإلعجاز.
ومن هنا كانت اختصاصات ومعجزات عيسى أول ٍ
دليل على عبوديته هلل سبحانه.
تفسير اختصاصات عيسى
أوال :طبيعة بني إسرائيل
هناك تفسير عام ل طبيعة المعجزات التي اختص هللا بها عيسى عليه الصالة والسالم
وهي متعلقة بطبيعة بني إسرائيل ،ذلك أن الخوارق كانت تتوالى عليهم ،دون أن
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أثرا..
تترك فيهم ً
قال هللا عز وجل{ :سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة} [البقرة.]211 :
أمه
بل وصل بهم الحال إلى الدرجة التي نرى فيها
رضيعا يتكلم في المهد ..وال تفزع ُّ
ً
لذلك ،بل تتحدث معه دون االلتفات إلى خارقة كالمه وهو رضيع!!..
روى أبو هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :لم يتكلم في المهد إال
ثالثة :عيسى ابن مريم..
وصاحك جريج ،وكان جريج رجال عابدا ،فاتخذ صومعة ،فكان فيها ،فأتته أمه
وهو يصلي ،فقالت :يا جريج ،فقال :يا رب .أمي وصالتي ..فأقبل على صالته،
فانصرفت ،فلما كان من الغد أتته وهو يصلي ،فقالت :يا جريج ،فقال :يا رب .أمي
وصالتي ..فأقبل على صالته ،فانصرفت ،فلما كان من الغد أتته وهو يصلي،
فقالت :يا جريج ،فقال :أي رب .أمي وصالتي ..فأقبل على صالته ،فقالت :اللهم
جريجا وعبادته،
ال تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات ،فتذاكر بنو إسرائيل
ً
وكانت امرأة بغي ُي َت َمَّثل بحسنها 376فقالت :إن شئتم ألفتننه لكم ..قال :فتعرضت
اعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها ،فوقع
له فلم يلتفت إليها ،فأتت ر ً
عليها ،فحملت ،فلما ولدت قالت :هو من جريج ،فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته

وجعلوا يضرعونه ،فقال :ما شأنكم؟ قالوا :زنيت بهذه البغي ،فولدت منك ،فقال :أين
الصبي؟ فجاءوا به ،فقال :دعوني حتى أصلي ،فصلى ،فلما انصر

أتى الصبي

فطعن في بطنه وقال :يا غالم ،من أبوك؟ قال :فالن الراعي ..قال :فأقبلوا على
جريج ِّ
يقبلونه ويتمسحون به ،وقالوا :نبني لك صومعتك من ذهك ،قال :ال..
376أي :يضرب به المثل النفرادها به.
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أعيدوها من طين كما كانت ..ففعلوا.
صبي يرضع من أمه ،فمر رجل راكك على دابة فارهة
وعينا
و

377

وشارة حسنة

378

فقالت أمه :اللهم اجعل ابني مثل هذا ،فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه ،فقال:
اللهم ال تجعلني مثله ..ثم أقبل على ثديها فجعل يرتضع)).

قال أبو هريرة :فكأني أنظر إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه
بإصبعه السبابة في فمه ،فجعل يمصها.
قال(( :ومروا بجارية وهم يضرعونها ويقولون :زنيت ..سرقت ..وهي تقول :حسبي
هللا ونعم الوكيل ،فقالت أمه :اللهم ال تجعل ابني مثلها ...فترك الرضا ونظر إليها
فقال :اللهم اجعلني مثلها ...فهناك تراجعا الحديث ،379فقالت :حلقي .مر رجل
فقلت :اللهم ال تجعلني مثله ،ومروا
فقلت:
َّ
اللهم اجعل ابني مثلهَ .
حسن الهيئة ُ

فقلت :اللهم ال تجعل ابني
بهذه األمة وهم يضرعونها ويقولون :زنيت ..سرقتُ ..
جبارا ،فقلت :اللهم ال
مثلهاَ ،
فقلت :اللهم اجعلني مثلها ،قال :إن ذاك الرجل كان ً
تجعلني مثله ،وهن هذه يقولون لها :زنيت ..ولم تز ِن ،وسرقت ..ولم تسري ،فقلت:
اللهم اجعلني مثلها)).380
وهذا الحديث بالذات هو الذي يفسر عدم تأثر بني إسرائيل بكالم عيسى في المهد،
إذ كان من الطبيعي أن يؤمن بنو إسرائيل بأن عيسى هو المسيح ،وأنه عبد هللا كما
نطق بذلك في المهد.
377الفارهة :النشيطة الحادة القوية.
378الشارة :الهيئة واللباس.

379معناه :أقبلت على الرضيع.
380سبق تخريجه.
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وكذلك عندما جرى الحجر بثياب موسى..
ستيرا ،ال ُيرى من
رجال ًّ
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إن موسى كان ً
حييا ً
جلده شيء؛ استحياء منه ،فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا :ما استتر هذا
التستر إال من عيك بجلده ،إما برص وهما أدرة وهما آفة ،وهن هللا عز وجل أراد أن
يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل ،فلما فرغ
يبرئه مما قالوا ،فخال ً
أقبل إلى ثيابه ليأخذها وهن الحجر عدا بثوعه ،فأخذ موسى عصاه وطلك الحجر..
فجعل يقول :ثوعي ..حجر .ثوعي ..حجر .حتى انتهى إلى مأل من بني إسرائيل
وعرأه مما يقولون ،وقام الحجر فأخذ ثوعه فلبسه،
فرأوه عرياًنا أحسن ما خلق هللاَّ ،
أرععا
ضرعا بعصاه ،فوهللا إن بالحجر ً
وطفق بالحجر ً
لندبا من أثر ضرعه ثال ًثا أو ً

خمسا ،فذلك قوله تعالى{ :ياأيها الذين آمنوا ال تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه
أو ً
هللا مما قالوا وكان عند هللا وجيها} [األحزاب.381))]69 :

وفي الحديث نالح أن حركة الحجر لم تلفت نظر بني إسرائيل ..بل كان كل ما
استرعى انتباههم هو التأكد من أن موسى ليس به عيب!..
نبي لبني
لذلك كان عيسى
مختصا بهذا الحشد من المعجزات والخوارق ،كمخر ٍ
ًّ
إسرائيل؛ ألنهم لن يلتفتوا إلى أي معجزة تقل أو تساوي تأثير هذه الخوارق المعتادة
في حياتهم.
أيضا اشتركت معجزات عيسى عليه الصالة والسالم في خصلة واحدة ،وهي
ولذلك ً

أن تكون مؤثرة في كيان اإلنسان وفي إحساسه ،ونافذة إلى أعماقه..

مثل إبراء األكمه واألبرص ،وإحياء الموتى بإذن هللا ،وإخبارهم بما يأكلون وما
381أخرجه البخاري ( )3223ومسلم ( )339عن أبي هريرة.
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يدخرون.
غير أن حكمة التأثير في اإلحساس اإلنساني قد بدت واضحة في معجزة المائدة،
ذلك أن حواريي المسيح كان عملهم هو صيد السمك كما قال ابن عباس لمن سأله
(س ُّموا لبياض ثيابهم ..كانوا صيادي السمك).
عن معنى الحواريين فقالُ :
ولذلك كان الطعام الذي نزل على المائدة هو الطعام الذي اعتادوه في حياتهم
ومعيشتهم «السمك»..
وهكذا كان األمر حتى ورد عندهم في موعظة الجبل عندما جاع الناس الذين جلسوا
لسماع الموعظة ،فكانت المعجزة هي السمك الذي وجدوه بين أيديهم ،وبعدها قال لهم

بونني ،ال ِّألََّنكم أرَيتُم اآلياتِّ ..
بل ِّألََّنكم
َقول َلكم :أَنتُم تَطُل َ
الح َّق َ
المسيحَ ( :
الح َّق أ ُ
َ ُ
وشِّبعتُم)!..
الخ َبز َ
أَ
َكلتُ ُم ُ
اختصاصا له
وبهذا يتبين لنا أن اختصاص عيسى بهذا النوع من المعجزات لم يكن
ً
اختصاصا لبني إسرائيل أنفسهم ،بدليل أن اختصاص عيسى كان
بقدر ما كان
ً
امتدادا لمعجزات موسى مع بني إسرائيل ..ابتداء بالوحي إلى موسى ،حيث كانت
ً

عناصر موقف الوحي:
 -اللقاء فوق الجبل..

 وعالمة الشجرة الدالة على اللقاء.. والكالم تكليما.. واأللواح المكتوبة بقدرة هللا..حتى بلغ األمر أن يطلب موسى ر ية هللا سبحانه وتعالى ..حبًّا وشوًقا ،وعند هذا
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ِّ
الحد يحقق هللا الفرقان بين مقام الخلق والخالق {ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه
قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه
فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال
سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين*قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس
برساالتي وبكالمي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين*وكتبنا له في األلواح من كل
شيء موعظة وتفصيال لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار
الفاسقين} [األعراف.]143-145 :
طا بين معجزات موسى ومعجزات
وبهذا كان اعتبار ظروف بني إسرائيل يمثل ارتبا ً
عيسى.
وقد أثبت القرآن هذا االرتباط في قول هللا سبحانه{ :تلك الرسل فضلنا بعضهم على
بعض منهم من كلم هللا ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه
بروح القدس ولو شاء هللا ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن
اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء هللا ما اقتتلوا ولكن هللا يفعل ما يريد}
[البقرة.]253 :
ولكن القرآن يكشف طبيعة الجحود في بني إسرائيل ،والتي تعقب كل معجزة وكل
آية ..فيقول سبحانه{ :وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها وهللا مخرج ما كنتم تكتمون*فقلنا
اضربوه ببعضها كذلك يحيي هللا الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون*ثم قست قلوبكم
من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه األنهار وإن
منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية هللا وما هللا بغافل عما
تعملون} [البقرة.]72-74 :
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مثل لبني إسرائيل ..وحجة عليهم{ ..إن هو
فعيسى عليه السالم بكل اختصاصاتهٌ ..

إال عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثال لبني إسرائيل} [الزخرف.]59 :

مثل لهم على وجه
وفهم هذا النص يقتضي فهم بني إسرائيل ،باعتبار أن عيسى ٌ
التحديد.

ثانيا :جميع االختصاصات بذاتها دليل على العبودية
وكانت القاعدة في ذلك ..ارتباط االختصاصات التي نشأت عنها الشبهات بدالئل
العبودية..
فإذا كان من هذه االختصاصات أن يولد من غير أب فقد اقتضت دالئل العبودية..
أن ينطق المولود بنفسه ليقول{ :إني عبد هللا}.
وإذا كان من هذه االختصاصات أن ُيرفع إلى السماء فقد اقتضت دالئل العبودية..
أن ُيرفع بين ملكين..

وإذا كان من هذه االختصاصات أن ينزل في آخر الزمان فقد اقتضت دالئل
معتمرا،
حاجا أو
العبودية ..أن ينزل ليكسر الصليب ويقتل الخنزير ويطوف بالبيت ًّ
ً

ويعجز عن قتال يأجوج ومأجوج فيأوي إلى جبل الطور ،ويموت ويدفن بين رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم وأبي بكر وعمر.
ثالثا :مجمل اختصاصات عيسى قد شاركه فيها غيره
ومن أول هذه االختصاصات «نجاته من طعن الشيطان عند والدته» كما جاء في
حديث النبي صلى هللا عليه وسلم(( :ما من مولود يولد إال نخسه الشيطان فيستهل
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صارخا من نخسة الشيطان إال ابن مريم وأمه)) ،382فهذا الحديث يؤكد نجاة مريم
ً
أيضا من طعنة الشيطان ،استجابة لدعاء أمها امرأة عمران {وإني أعيذها بك وذريتها من
ً

الشيطان الرجيم} [آل عمران.]36 :

والحديث اآلخر(( :كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بإصبعه حين يولد غير
عيسى ابن مريم ،ذهك يطعن فطعن في الحجاب))

383

ِّ
أصال من
يؤكد أنه لم
يستثن ً

إمكانية التعرض لتسلط الشيطان ،بدليل أن الشيطان قد طعن بالفعل ،ولكنه من جهة
أخرى يثبت إعاذته من ِّقبل هللا.
يقول اإلمام القرطبي ( :وال يلزم من هذا أن نخس الشيطان يلزم منه إضالل الممسوس

تعرض الشيطان لألنبياء واألولياء بأنواع اإلفساد
وإغوا ه ،فإن ذلك ظن فاسد؛ فكم َّ

واإلغواء ،ومع ذلك فعصمهم هللا مما يرومه الشيطان ،كما قال تعالى{ :إن عبادي ليس

لك عليهم سلطان} [الحجر ]42 :هذا مع أن كل واحد من بني آدم قد ُوكل به قرينه من
الشياطين؛ كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فمريم وابنها وإن ع ِّ
ص َما من نخسه
ُ
فلم يعصما من مالزمته لها ومقارنته).
أما ما قيل بأنه «لم يخطئ» فهذا لم ِّ
تأت به النصوص الثابتة ،بل قال رسول هللا صلى
َّ
هم بخطيئة ليس يحيى بن
هللا عليه وسلم(( :ما من أحد من ولد آدم قد أخطأ أو َّ
زكريا)) ،384فهذا يدل على إثبات هذه الخصوصية ليحيى وليس لعيسى ،مصداًقا لقوله

تعالى {أن هللا يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من هللا وسيدا وحصو ار ونبيا من الصالحين}
[آل عمران.]39 :

نقل اإلمام ابن كثير عن القاضي عياض في كتابه الشفاء( :اعلم أن ثناء هللا تعالى
هيوبا أو ال َذ َكر له ،بل قد
على يحيى أنه كان {حصورا} ليس كما قاله بعضهم إنه كان ً
أنكر هذا َّ
حذاق المفسرين ،ونقاد العلماء ،وقالوا :هذه نقيصة وعيب ،وال تليق باألنبياء
382سبق تخريجه.
383سبق تخريجه.
384أخرجه أحمد ( )320 ،301 ،295 ،291 ،254/1عن ابن عباس رضي هللا عنهما.
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عليهم السالم ،وإنما معناه أنه معصوم من الذنوب ،أي :ال يأتيها كأنه ح ِّ
صر عنها،
ُ
مانعا نفسه من الشهوات ،وقيل :ليست له شهوة في النساء ،وقد بان لك من هذا
وقيلً :

أن عدم القدرة على النكاح نقص ،وإنما الفضل في كونها موجودة ،ثم يمنعها إما

بمجاهدة كعيسى ،أو بكفاية من هللا عز وجل كيحيى عليه السالم ،ثم هي في حق من

َقَدَر عليها ،وقام بالواجب فيها ،ولم تشغله عن ربه درجة عليا ،وهي درجة نبينا صلى
هللا عليه وسلم الذي لم يشغله كثرتهن عن عبادة ربه ،بل زاده ذلك عبادة بتحصينهن
وقيامه عليهن وإكسابه لهن وهدايته إياهن ،بل قد صرح أنها ليست من حظوظ دنياه

إلي من دنياكم)) 385هذا لفظه..
((حِّب َك َّ
هو ،وإن كانت من حظوظ دنيا غيره ،فقالُ :
والمقصود أنه مدح ليحيى بأنه حصور ليس أنه ال يأتي النساء ،بل معناه كما قاله هو
وغيره :أنه معصوم عن الفواحش والقاذورات ،وال يمنع ذلك من تزويجه بالنساء الحالل

وغشيانهن وإيالدهن ،بل قد يفهم وجود النسل له من دعاء زكريا المتقدم حيث قال:

ولدا له ذرية ونسل وعقب،
{هب لي من لدنك ذرية طيبة} [آل عمران ]38 :كأنه قالً :
وهللا سبحانه وتعالى أعلم).

أما ما قاله الرسول صلى هللا عليه وسلم في حديث الشفاعة(( :فيقول لهم عيسى :إن
َّ
ذنبا ،نفسي نفسي
رعي قد غضك اليوم
غضبا لم يغضك مثله قبله ،ولم يذكر له ً
ً
اذهبوا إلى غيري)) 386فهذا ال ينفي أن يكون عيسى عليه السالم قد سبق منه الذنب،

بل لوجود علة أخرى هي أكبر من الذنب ،وهي َّ
إلها من دون هللا ،فلم
أن الناس اتخذوه ً
مناسبا والحال كذلك أن يتقدم للشفاعة ،أو يتكلم في غير تبرئة نفسه من هذه التهمة
يكن
ً

الشنيعة ،كما قال تعالى{ :وإذ قال هللا يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني
وأمي إلهين من دون هللا قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت
قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي وال أعلم ما في نفسك إنك أنت عالم الغيوب}

[المائدة.]116 :

385أخرجه البيهقي في الكبرى ( )78/7عن أنس بن مالك.
386سبق تخريجه.
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فمقامه مقام من يطلب البراءة لنفسه ،ال من يشفع لغيره..
ومما يؤكد ذلك أنه جاء في رواية الترمذي من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد:

((..إني ُعبدت من دون هللا))
ِ
إلها من دون هللا)).388
((..إني اتخ ْذ ُت ً
387

وفي رواية أحمد والنسائي من حديث ابن عباس:

فمن غفر هللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أولى أن يتقدم للشفاعة عمن لم يذكر له
ذنب؛ وذلك ألن الشفاعة ذاتها التماس لمغفرة الذنوب ،فيكون األقرب إلى مقامها من

غفرت ذنوبه.

أما كالمه بالمهد ،كما قال تعالى{ :ويكلم الناس في المهد وكهال ومن الصالحين} [آل
و َّ
عمران.]46 :
أيضا ،وقد مر ذلك قر ًيبا..
فقد شاركه فيه غالمان ً

أما كالمه {كهال} فإثبات لنزوله مرة أخرى وعودته في آخر الزمان..
و َّ
أيضا دليل على جريان الزمن على عيسى ،وخضوعه لمراحل العمر البشري
وهو ً
بضعفه.
وفي كالمه في المهد وكهال نكتة لطيفة ،فقد تكلم في المهد لينفي عن ِّ
أمه تهمة
كهال لينفي ادعاء قتله وصلبه ،ويثبت
الزنا ،ويثبت عبوديته هلل
ابتداء ،كما سيتكلم ً
ً
انتهاء.
عبوديته هلل
ً
وما بين البداية والنهاية ..إثبات ألن هللا غالب على أمره..
كما جرى ليوسف عندما أوحى هللا له وهو في البئر {لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم ال يشعرون}
[يوسف.]15 :

387سبق تخريجه.
388سبق تخريجه.
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وكما أوحى هللا ألم موسى وهي تلقيه في اليم{ :إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين}
[القصص.]7 :
وتلك هي داللة البداية على جريان القدر..
أما «االختصاص بخلق الطير وهحياء الموتى بإذن هللا» كما قال تعالى{ :ورسوال إلى
و َّ
بني إسرائيل أني قد جئتكم بمية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ
فيه فيكون طي ار بإذن هللا وأبرل األكمه واألبرص وأحيي الموتى بإذن هللا وأنبئكم بما

تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك آلية لكم إن كنتم مؤمنين} [آل عمران]49 :

يتم فهمه إال بمناقشة عدة تسا الت..
فهذا ال ُّ

لماذا كان الطين..؟ ولماذا كان الطير..؟ ولماذا كان النفخ..؟
أما التسا ل األول ..لماذا كان الطين؟

فهو أن المعجزة ال بد أن تبدأ بمادة تكون منها؛ ألن المعنى األصلي للخلق في
أفعال هللا هو «اإليجاد من العدم» وهو المعنى الذي تنفيه اآلية في معجزة عيسى،
وذلك بإثبات المادة األصلية للمعجزة ،وأنها لم تكن من العدم ،وهو الذي يفسر قول
هللا سبحانه وتعالى{ :فتبارك هللا أحسن الخالقين} [المؤمنون.]14 :
ألن الخلق يمكن أن يأتي من تحويل األشياء من حالة لحالة ،وهو ما يستطيعه
البشر بإذن هللا..
لكن الخلق من العدم ..ال يكون إال هلل ..ويتعلق باسمه «الخالق».
وإثبات المادة األصلية للمعجزة هو الذي يثبت خضوع المعجزة وصاحبها لقانون
السببية الذي يخضع له جميع الخلق..
وليست معجزات عيسى وحدها هي التي تخضع لهذه القاعدة ،بل إن معجزات جميع
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حية..
أيضا ،فمعجزة موسى كانت قلب العصا َّ
األنبياء تخضع لها ً
وكانت معجزته في إحياء الموتي هي ضرب القتيل ببعض البقرة المذبوحة كما في
قوله تعالى{ :وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها وهللا مخرج ما كنتم تكتمون*فقلنا اضربوه
ببعضها كذلك يحيي هللا الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون} [البقرة.]73 ،72 :
وكانت معجزة إبراهيم في إحياء الموتي هي الطير كما في قوله تعالى{ :قال فخذ
أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك
سعيا واعلم أن هللا عزيز حكيم} [البقرة.]260 :
يصا على إثبات هذا المعنى في كل
ولذلك كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حر ً
معجزاته ،مثلما كان األمر في معجزة نبع الماء من بين أصابعه ،كما َّ
حدث أنس:
(رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحانت صالة العصر ،فالتمس الناس الوضوء

فلم يجدوه ،فأُِّتي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بوضوء ،فوضع يده في ذلك اإلناء،
َ
وأمر الناس أن يتوضئوا ،فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضؤوا من عند
آخرهم}.
وكذلك حديث جابر في غزوة األحزاب..389
ِّ
نه وأهل الصفة..390
وكذلك حديث أبي هريرة َرض َي هللا َع ُ
وعن سلمة رضي هللا عنهَ ( :خرجَنا مع رس ِّ
ول هللاِّ صلى هللا عليه وسلم ِّفي َغ ْزَوٍة،
َْ ََ َُ
َفأَص َابَنا َج ْهٌدَ ،391حتَّ
ظ ْه ِّ
َم َر َنِّبي هللاِّ صلى هللا عليه
أ
ف
ا،
ن
ر
ض
ع
ب
ر
ح
ن
ن
َن
أ
ا
ن
م
م
ه
ى
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
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َ
389رواه البخاري في باب غزوة الخندق برقم (.)3876
390رواه الترمذي برقم ( )3303وصححه األلباني.
391ال َجهد :المشقة.

~~559

ط ِّع.393
وسلم َف َج َم ْعَنا َم َزِّاوَدَناَ ،392فَب َس ْ
اجتَ َم َع َزُاد اْلَق ْو ِّم َعَلى الن َ
طَنا َل ُه ِّن َ
ط ًعاَ ،ف ْ
394
ض ِّة اْل َعْن ِّزَ 395وَن ْح ُن أ َْرَب َع َع ْش َرَة ِّم َائ ًة.
الَ :فتَ َ
َح ُزَرهُ َك ْم ُه َو؟ َف َح َزْرتُ ُه َك َرْب َ
ط َاوْل ُت أل ْ
َق َ

َكْلَنا َحتَّى
الَ :فأ َ
َق َ
َ
وسلمَ (( :ف َه ْل ِم ْن

396
ِّ
ال َنِّبي هللاِّ صلى هللا عليه
ق
ف
،
يعا ،ثُ َّم َح َش ْوَنا ُج ُرَبَنا
َ
َ
َشِّب ْعَنا َجم ً
َ
وء؟)).
ضٍ
َو ُ

ِّ
ُّ
ِّ
ِِّّ ٍ
طَفةٌَ ،397فأَْف َرَغ َها ِّفي َق َد ٍحَ ،فتََو َّ
يها ُن ْ
ضأَْنا ُكلَنا ُن َد ْغفُقهُ
اء َر ُج ٌل بإ َد َاوة َل ُه ،ف َ
َق َ
الَ :ف َج َ
َد ْغَفَق ًة ،398أ َْرَب َع َع ْش َرَة ِّم ِّائ ًة).399
قال المازري( :في تحقيق المعجزة في هذا :أنه كلما أكل منه جزء أو شرب جزء
خلق هللا تعالى جزًءا آخر يخلفه).
ومن هذا الحديث تتبين أهمية وجود مادة تحدث من خاللها المعجزة.
وكذلك كان األمر في معجزات عيسى الواردة في كتبهم..
فقد أورد متى في كتابه( :وأما يسوع فدعا تالميذه ،وقال :إني أشفق على الجميع؛
ألن لهم اآلن ثالثة أيام يمشون معي ،وليس لهم ما يأكلون ،ولست أريد أن أصرفهم
صائمين لئال يخوروا في الطريق ،فقال له تالميذه :من أين لنا في البرية خبز بهذا
392
ِّ
زود ،وهو الوعاء الذي ُيحمل فيه الزاد.
مزاودنا :جمع م َ
ِّ 393
طع :بساط أو سفرة من الجلد.
الن َ

394فتطاولت ألحزره :أي أظ هرت طولي ألحزره؛ أي :ألقدره وأخمنه.
395كربضة العنز :أي كمبركها أو كقدرها وهي رابضة.

ُ 396ج ُرَبنا جمع ِّجراب  :الوعاء من الجلد يجعل فيه الزاد.
397فيها ُنطفة :أي قليل من الماء.
398
شديدا.
صُّبه ًّ
صبا ً
ندغفقه دغفقة :أي َن ُ
399أخرجه مسلم (.)1729
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جمعا هذا عدده..؟! فقال لهم يسوع :كم عندكم من الخبز..؟
المقدار حتى ُيشبع ً

فقالوا :سبعة وقليل من صغار السمك ،فأمر الجموع أن يتكئوا على األرض؛ وأخذ
السبع خبزات والسمك ،وشكر وكسر ،وأعطى تالميذه ،والتالميذ أعطوا الجمع ،فأكل
الجمع وشبعوا).
أما التسا ل الثاني ..لماذا كان الطير؟
فقد كان الرومان الذين ِّ
يمثلون ذروة القدرة البشرية في تلك الحقبة الزمنية متفوقين في
ابتداء ثم نفخ الروح
فنون النحت والرسم والتصوير ،فكان تصوير الطين كهيئة الطير
ً
إعجاز يحقق هدف المعجزة ،في تحدي القدرة البشرية ،وإثبات النبوة.
فيه-
ٌ
أما التسا ل الثالث ..لماذا كان النف،؟
نبي من األنبياء ..فإنه ال بد من إثبات الصلة بين هذا
فعندما ُيجري هللا آية على يد ٍ
النبي وهذه المعجزة..

ففي حالة العزير ..أجرى هللا سنة الموت على العزير نفسه ،ثم أثبت له حقيقة الموت
السنة {طعامك وشرابك لم
بإجراء سنة الفناء على حماره ،واستثناء طعامه من هذه ُّ
يتسنه} [البقرة .]259 :فكان ذلك إثباتًا الختصاص العزير بهذه المعجزة ..من خالل
حماره وطعامه.
وعندما طلب إبراهيم الخليل من هللا أن يريه كيف ُي ِّ
حيي الموتى أمره بأخذ أربعة

طيور ،فكانت الصلة بين حادثة إحياء الموتى وإبراهيم الخليل أنه هو الذي ذبح
الطيور األربعة ،ولكن هللا يقول{ :فصرهن إليك} [البقرة ]260 :أي :اذبحهن وهم
يميلون إليك..
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ومعنى ذلك :أن يمسك برقابهم ورءوسهم؛ ألن الرقبة والرأس هي التي تحدد اتجاه
الطائر..
وقد ورد أنه ذبحهن ..واحتف برءوسهن في يده{ ..ثم ادعهن يأتينك سعيا} [البقرة:
..]260
ومن الرءوس عادت الحياة إلى الطير بإذن هللا ..وهذا دليل اختصاص إبراهيم بهذه
المعجزة..
وكذلك كانت معجزة موسى أال تتحول عصاه إلى حية إال إذا ألقاها موسى ،وال تعود
عصاة إال إذا أخذها ،وبذلك تثبت الصلة بينه وبين معجزته.
أما في معجزة عيسى فكان النفخ هو الصلة القدرية ..تماما كما أ ِّ
ُمرنا بالنفث في اليد
ً
ومسح الجسم عند الرقية..400
أما االختصاص بإبراء األكمه واألبرص ..فقد أجراه هللا على يد كثير من األنبياء،
َّ
ومنهم نبينا عليه الصالة والسالم..
ومن المهم هنا أن نلتفت االنتباه إلى الفرق بين اإلبراء والشفاء ،فلم تقل اآلية أُشفي
األكمه واألبرص؛ ألن اإلبراء هو طلب الشفاء وليس الشفاء ذاته ،وقد أكد هذا
المعنى صاحب لسان العرب في مادة «شفى» ،حيث قال( :شفاه بلسانه :أبرأه).
وفي التفريق بين يبرل ويشفي يأتي قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في قصة
أصحاب األخدود(( :وكان الغالم ُيْبرِئ األكمه واألبرص ويداوي الناس من سائر
األدواء ،فسمع جليس للملك كان قد عمي ،فأتاه بهدايا كثيرة فقال :ما هاهنا أجمع

400أخرجه البخاري ( )4729عن عائشة.
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أحدا ..إنما يشفي هللا عز وجل ،فإن آمنت
لك إن أنت شفيتني ،قال :إني ال أشفي ً

دعوت هللا فشفاك ،فآمن باهلل ..فشفاه هللا)).401
باهلل
ُ

والنص يثبت أن الغالم كان «يبرل» وينفي أنه «يشفي» ويقول(( :إني ال أشفي
أحدا ..إنما يشفي هللا عز وجل)).
ً
وكذلك كان عيسى ابن مريم يبرل وال يشفي ..وهللا هو الذي يشفي.
أيضا،
و َّ
أما االختصاص بالعلم بما يأكلون وما يدخرون ..فقد جرى لكثير من األنبياء ً
ومنهم يوسف عليه السالم حين قال لصاحبيه في السجن{ :ال يأتيكما طعام ترزقانه

إال نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي} [يوسف.]37 :
علما بالغيب المطلق الذي ال يعلمه أحد من الخلق ،وإنما
وهذا النوع من العلم ليس ً
هو غيب ِّن ْسِّبي ،غاب عن البعض ،وعلمه البعض.
وهذا النوع األخير ال يكون العلم به إال بإذن هللا ،وهو األمر الذي اختص هللا به
عيسى عليه الصالة والسالم ،وغيره من األنبياء.

ابعا :اختصاصات عيسى التي ذكرت على وجه لم يشاركه فيها غيره لم تخرج عن
رً
التقدير الكوني العام

وذلك لكي ال يؤخذ من هذه االختصاصات دليل على خروج عيسى عن حيز
البشر..
ومن هذه االختصاصات تسميته بـ «كلمة هللا» ،وقد فسرنا هذا االختصاص من حيث
الفعل عند الكالم عن الحكمة من خلق عيسى بال أب ،من خالل عالقته بالساعة..

401أخرجه مسلم ( )3005عن صهيب.
~~563

وكذلك فسرنا هذا االختصاص من حيث التسمية عند الكالم عن «االبن والكلمة» في
الباب الثاني.

أما االختصاص بالتأييد بالروح القدس ..فمع َّ
أن جبريل أمين الوحي ،المكلف بتبليغه
َّ
إلى جميع األنبياء والمرسلين ،وتأييدهم في دعوتهم إال أن لفظ التأييد بـ «روح

اختصاصا لعيسى ،في ثالث مرات:
القدس» جاء
ً
{ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات
وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما ال تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم

وفريقا تقتلون} [البقرة.]87 :

{تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم هللا ورفع بعضهم درجات وآتينا

عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء هللا ما اقتتل الذين من بعدهم

من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء هللا
ما اقتتلوا ولكن هللا يفعل ما يريد} [البقرة.]253 :

} إذ قال هللا يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح
القدس تكلم الناس في المهد وكهال وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة واألنجيل وإذ

تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طي ار بإذني وتبرل األكمه

واألبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم

بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إال سحر مبين} [المائدة.]110 :

جميعا سياقات متعلقة ببني إسرائيل ،ولذلك عالقة بعداوة اليهود
والمالح أنها
ً
لجبريل عليه السالم..
روى اإلمام ابن أبي حاتم بسنده( :انطلق عمر بن الخطاب إلى اليهود فقال :أنشدكم

بالذي أنزل التوراة على موسى هل تجدون
محمدا في كتبكم..؟
ً
قالوا :نعم!..
قال :فما يمنعكم أن تتبعوه..؟!

محمدا،
قالوا :إن هللا لم يبعث رسوًال إال جعل له من المالئكة كفال ،وإن جبرائيل كفل
ً

وهو الذي يأتيه ،وهو عدونا من المالئكة ،وميكائيل سلمنا ،لو كان ميكائيل الذي
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يأتيه أسلمنا!..
قال :فإني أنشدكم باهلل الذي أنزل التوراة على موسى :ما منزلتهما عند هللا تعالى..؟

قالوا :جبريل عن يمينه وميكائيل عن شماله!..

قال عمر :وإني أشهد ما ينزالن إال بإذن هللا ،وما كان ميكائيل ليسالم عدو جبرائيل،

وما كان جبرائيل ليسالم عدو ميكائيل!..

فبينما هو عندهم إذ مر النبي صلى هللا عليه وسلم فقالوا :هذا صاحبك يابن
الخطاب !..فقام إليه عمر ،فأتاه وقد أنزل هللا عز وجل {من كان عدوا هلل ومالئكته

ورسله وجبريل وميكال فإن هللا عدو للكافرين} [البقرة.402)]98 :

ولتسمية جبريل بـ «روح القدس» ..معنى وحكمة..

فهو أداة تحقيق أفعال هللا ..وبهذا االعتبار ال بد أن تكون األداة ملهمة بالصواب..

أيضا أن تتناسب مع الفعل من حيث ارتباطه باسم هللا الذي يتحقق الفعل
وال بد ً
بمقتضاه.

وقد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول في دعاء الركوع{ :سبوح قدوس رب
المالئكة والروح}.403

المبر من النقائص والشريك وكل ما ال يليق باإللهية..
ومعنى ُسبوحَّ :أ
أما القدوس :فهو المنزه عن الخطأ في ذاته وفي أفعاله..
َّ

وفي هذا الدعاء جاء الربط بين اسم هللا «القدوس» و«الروح» وهو روح القدس..
وارتباط اسم «روح القدس» بتحقيق التقديس يرجع إلى هذا المعنى الذي نشأ عنه،
وهو قاعدة عامة في ارتباط أسماء المالئكة بأعمالها ،باعتبارها أداة في تحقيق أفعال

هللا بمقتضى أسمائه وصفاته.

402أخرجه السيوطي في اللباب ( ) 17/1وعزاه إلسحاق بن راهويه في مسنده وابن جرير من
طريق الشعبي.

403أخرجه مسلم ( )487عن عائشة.
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وقد تبين مما سبق أن اسم هللا «القدوس» ..على وزن «ُف ُّعول» من القدس وهي
المطهر من كل ما يليق
صيغة مبالغة ،وحقيقته :التعالي عن قبول التغيُّر ..و َّ
بالخالق.
و«التقديس» اسم الفعل ،و«الُق ُدس» ليست بمعنى الفعل وال اسم الفعل ،ولكن بمعنى
أداة تحقيق اسم هللا القدوس.

والمالحظة الهامة في دعاء الركوع :هي الجمع بين المالئكة والروح ،وهو الجمع
الذي جاء في سورة القدر ،ليلة تقدير أفعال هللا كل عام؛ لذا كانت ليلة سالم ،كما
قال سبحانه{ :إنا أنزلناه في ليلة القدر*وما أدراك ما ليلة القدر*ليلة القدر خير من
ألف شهر*تنزل المالئكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر*سالم هي حتى مطلع
الفجر} [سورة القدر].
وهو ما يبين الحكمة من إثبات اسم هللا السالم من بدايته إلى نهايته في خلق عيسى
عليه الصالة والسالم {والسالم على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا} [مريم:
.]33
ولذلك يقول ابن كثير في تفسير هذه اآلية( :هذه األوقات الثالثة أشد ما تكون على
اإلنسان؛ فإنه ينتقل في ٍ
كل منها من عالم إلى عالم آخر ،فيفقد األول بعدما كان ألِّفه
صارخا إذ خرج من
وعرفه ،ويصير إلى اآلخر وال يدري ما بين يديه ،ولهذا يستهل
ً

بين األحشاء وفارق لينها وضمها ،وينتقل إلى هذه الدار ليكابد همومها وغمها،
وكذلك إذا فارق هذه الدار وانتقل إلى عالم البرزخ بينها وبين دار القرار) وفي ذلك
بعث
إثبات منه لعبوديته هلل عز وجل ،وأنه مخلوق من خلق هللاَ ،ي ْحَيى ويموت ُ
وي َ
كسائر الخالئق ،ولكن له السالمة في هذه األحوال التي هي أشق ما يكون على
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العباد ،صلوات هللا وسالمه عليه.
تقابال مع اختصاص إبليس بالعداء
واختصاص عيسى بالتأييد بروح القدس يأتي
ً
لعيسى عليه السالم ،وهذا االختصاص راجع إلى قاعدة التوازن التي يتضمنها معنى

الحكمة في أفعال هللا ،ومثالها :تدخل جبريل في غزوة بدر بمجرد تدخل إبليس في

الغزوة.

وقد سبق مناقشة موقف عداء إبليس لعيسى باعتباره مثل آدم..

فعناصر العداء بين إبليس وآدم هي نفسها عناصر العداء الخاص بين إبليس

وعيسى.

وباعتبار أن إبليس هو المقابل المطلق لروح القدس ،والمؤيد التام للدجال ..كان تأييد

روح القدس لعيسى ابن مريم ..المقابل التام للدجال.

ويجب التنبيه على أن اختصاص عيسى بتأييد «روح القدس» لم ُيسقط الفارق بين
اإلنس والمالئكة؛ َّ
ألن دخول المالئكة في الواقع البشرى له قواعده ،وأهم هذه القواعد
وت َمَّثل من أجلها ،مثلما جاء
هو التناسب بين صورة الملك ومهمته التي سيقوم بها َ
البسا زَّي الحرب.
جبريل في غزوة بدر آخ ًذا بعنان فرسه ،وفي غزوة األحزابً ..
إن جبريل بطبيعة المالئكة لم يكن في حاجة إلى فرس أو زي للحرب ،ولكن التدخل

كان من أجل المنازلة في حرب بشرية ،فكان ال بد من تناسب الصورة المالئكية مع

الحرب البشرية ،فركوب الفرس وارتداء زي الحرب تغير في الصورة ال في الطبيعة،

بينما األكل والشرب بخالف ذلك.

وعندما جاء جبريل لتعليم الناس دينهم ..جاء وجلس جلسة العلم أمام رسول هللا

اضعا يده على
اضعا ركبتيه أمام ركبتي الرسول ،و ً
صلى هللا عليه وسلم فجلس و ً
فخذيه؛ ألن المهمة كانت نيابة عن األمة ،فجاء في صورة أحد أفرادها ،وكان على
صورة أجمل الرجال ،واسمه دحية الكلبي.

أيضا حديث الرجل الذي سافر ألخيه حبًّا في هللا ،فتمثل له ملك في
ويفسر ذلك ً
صورة بشر ،لتعلق األمر بالحب في هللا بين البشر.
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إنسانا أراد لص أن يقتله ،بعد أن دعا
وكذلك الملك الذي نزل في صورة فارس لينقذ
ً
هللا باسمه الحنان المنان ،فتدخل الملك في صورة فارس لتعلقه بأداء مهمة في واقع

بشري.

عيسى والصراط

تعريف الصراط:
جامعا فقال(( :ضرب هللا
عرف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الصراط تعر ًيفا
لقد َّ
ً
مستقيما ،وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب َّ
مفتحة ،وعلى
مثال صراطًا
ً
ً

األبواب ستور مرخاة ،وعلى باب الصراط دا ٍ يقول :يأيها الناس ادخلوا الصراط
شيئا
جميعا وال تعوجوا ،ودا ٍ يدعو من فوي الصراط ،فإذا أراد اإلنسان أن يفتح ً
ً
تلجه ،فالصراط اإلسالم،
ويحك ال تفتحه؛ فإنك إن تفتحه ْ
من تلك األبواب قالْ :

والسوران حدود هللا ،واألبواب المفتحة محارم هللا ،وذلك الداعي على رأس الصراط
كتاب هللا ،والداعي من فوي الصراط واعظ هللا في قلك كل مسلم)).404

طا حتى تتضمن خمسة أمور:
يقول اإلمام ابن القيم( :ال تكون الطريق ص ار ً

االستقامة ،واإليصال إلى المقصود ،والقرب ،وسعته للمارين عليه ،وتعينه طريقا

للمقصود.

وال يخفى تضمن الصراط المستقيم لهذه األمور الخمسة ..فوصفه باالستقامة يتضمن
قربه؛ ألن الخط المستقيم هو أقرب خط فاصل بين نقطتين ،وكلما تعوج طال وبعد،
واستقامته تتضمن إيصاله إلى المقصود ،ونصبه لجميع من يمر عليه يستلزم سعته،
وإضافته إلى المنعم عليهم ووصفه بمخالفة صراط أهل الغضب والضالل يستلزم
تعينه طريًقا.

404رواه أحمد عن النواس بن سمعان ،وصححه األلباني برقم ( )3887في صحيح الجامع.
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والصراط تارة يضاف إلى هللا؛ إذ هو الذي شرعه ونصبه كقوله تعالى{ :وأن هذا
صراطي مستقيما} [األنعام ]153 :وقوله{ :وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم*صراط
هللا} [الشورى ]52-53 :وتارة يضاف إلى العباد كما في الفاتحة لكونهم أهل سلوكه
وهو المنسوب لهم وهم المارون عليه).
وجيزا ،فإن الناس قد تنوعت
ويقول رحمه هللا( :فنذكر في الصراط المستقيم قوًال
ً
عباراتهم فيه بحسب صفاته ومتعلقاته ،وحقيقته شيء واحد ،وهو طريق هللا الذي

موصال لهم إليه وال طريق لهم إليه سواه ،بل
نصبه لعباده على ألسن رسله وجعله
ً
الطرق كلها مسدودة على الخلق إال طريقه الذي نصبه على ألسن رسله ،وجعله
أحدا في
ً
موصال لعبادة هللا وهو إفراده بالعبادات ،وإفراد رسله بالطاعة ،فال ُيشرك به ً
أحدا في طاعته .فيجرد التوحيد،
عبادته وال يشرك برسوله صلى هللا عليه وسلم ً

ويجرد متابعة الرسول صلى هللا عليه وسلم ،وهذا كله مضمون شهادة أن ال إله إال
محمدا رسول هللا ،فأي شيء ُفسر به الصراط المستقيم فهو داخل في هذين
هللا ،وأن
ً
األصلين.

ونكتة ذلك :أن تحبه بقلبك وترضيه بجهدك كله ،فال يكون في قلبك موضع إال
معمور بحبه ،وال يكون لك إرادة متعلقة بمرضاته..
ًا
فاألول :يحصل بتحقيق شهادة أن ال إله إال هللا ،والثاني :يحصل بتحقيق شهادة أن
محمدا رسول هللا .وهذا هو الهدى ودين الحق ،وهو معرفة الحق والعمل به ،وهو
ً
معرفة ما بعث هللا به رسوله والقيام به ،وقل ما شئت من العبارات التي هذا آخيتها
وقطب رحاها).
من خالل تعريف اإلمام ابن القيم يتبين لنا أن أهم الحقائق الجامعة لألنبياء ..حقيقة
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الصراط.
وأن الصراط هو الطريق الواحد إلى هللا..
وباعتباره طريق ..تكون حقيقة كونيته وواقعيته..
وباعتباره واحد ..تكون حقيقة التوافق والتواصل والتكامل بين أصحابه..
وباعتباره ِّ
مؤدًيا إلى هللا ..تكون حقيقة المنهجية في طاعة هللا ورسوله..
وباعتباره ِّ
مؤدًيا إلى هللا ..تكون حقيقة الغاية..
ِّ
المؤدي إلى هللا).
وبذلك يكون المعنى اإلجمالي للصراط أنه (الطريق الحق الواحد
وهذا التعريف يتحقق من خالل الرساالت والنبوات الممتدة إلى آخر الزمان،
والمجتمعة كلها في النبي الخاتم محمد صلى هللا عليه وسلم وأمته الخاتمة..
وقد جاء هذا المعنى في سورة المائدة{ :ياأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثي ار
مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من هللا نور وكتاب
مبين*يهدي به هللا من اتبع رضوانه سبل السالم ويخرجهم من الظلمات إلى النور
بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم} [المائدة.]16-15 :
وقد تضمنت اآلية مواجهة اليهود والنصارى بحقيقة الكتاب الذي انحرفوا عنه ،ولذلك

جاء بعقبها{ :لقد كفر الذين قالوا إن هللا هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من هللا
شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في األرض جميعا وهلل ملك
السموات واألرض وما بينهما يخلق ما يشاء وهللا على كل شيء قدير*وقالت اليهود

والنصارى نحن أبناء هللا وأحبا ه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر

لمن يشاء ويعذب من يشاء وهلل ملك السموات واألرض وما بينهما وإليه
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ا لمصير*ياأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما
جاءنا من بشير وال نذير فقد جاءكم بشير ونذير وهللا على كل شيء قدير} [المائدة:

.]19-17

ِّ
الموصل إلى هللا ،وباعتبار ذواتهم
وداللة األنبياء على الصراط تأتي باعتبار منهجهم

الدالة بمعجزاتهم وأعمالهم على هللا ،ومن هنا جاء قول هللا تعالى{ :يبين لكم على

فترة من الرسل} أي :تحقق به االتصال بعد االنقطاع.
نبوة عيسى والصراط:

وفي إطار داللة األنبياء بذواتهم على الصراط ..ينشأ اختصاص بين عيسى
والصراط ،ومن هنا جاءت اآليات الدالة على هذا االختصاص {إن هللا ربي وربكم

فاعبدوه هذا صراط مستقيم} [آل عمران.]51 :

{وإن هللا ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم} [مريم.]36 :
{إن هللا هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم} [الزخرف.]64 :
ويقوم االرتباط بين الصراط وعيسى في إطار حقيقة النبوة من خالل عدة أمور هي:
البشرى والتوافق والمنهجية والنهاية..
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :أنا دعوة أبي إبراهيم وعشرى عيسى عليهما
السالم)).405
البشرى هي السياق القدري المتجه نحو غاية واحدة كالرياح والمطر {وهو الذي
وُ

يرسل الرياح بش ار بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقاال سقناه لبلد ميت فأنزلنا
به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون} [األعراف:
405أخرجه الحاكم في المستدرك ( )453/2وأبو نعيم في الحلية ( )90/6عن العرباض بن
سارية.
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.]57
ومن هذا المنطلق نشأت خصوصية العالقة بين عيسى ومحمد عليهما الصالة
والسالم ،بحيث لم يكن معنى ُبشرى عيسى برسول هللا مجرد إخبار عنه ،ولكن

بمعنى الداللة القدرية لوالدة عيسى على بعثة الرسول عليه الصالة والسالم..

فقد كان عيسى عليه السالم عالمة على الساعة {وإنه لعلم للساعة فال تمترن بها
واتبعون هذا صراط مستقيم} [الزخرف ]61 :بينما قال رسول هللا صلى هللا عليه
وفري بين السبابة والوسطى -إن كادت
وسلم(( :بعثت أنا والساعة كهاتين َّ -
لتسبقني)).406
البشرى؛ ألنها
ومن عناصر ُ
البشرى :التقارب الزمني ،ولذلك كانت الر ية بمعنى ُ
تتحقق في الواقع ُب َعْي َد الشعور بها في النوم ،ولذلك كانت ر ية رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم ..قبل الوحي تتحقق مثل فلق الصبح.

السبق في اإلخبا ر؛ ألن السبق في اإلخبار هو الذي
البشرى هي َّ
ولذلك ً
أيضا كانت ُ
يحقق القرب بين الحدث والعلم به.

ومن حيث المنهجية فقد كانت رسالة النبي صلى هللا عليه وسلم متوافقة مع رسالة
عيسى..
ويدل على ذلك أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذكر الحديث الذي جاء فيه :أن
هللا أمر يحيى وعيسى عليهما السالم بخمس كلمات أن يعمال بهن ويأم ار بني
إسرائيل أن يعملوا بهن..
ثم قال بعقبها(( :وأنا آمركم بخمس أمرني هللا بهن ..الجماعة ،والسمع ،والطاعة،
406أخرجه البخاري ( )6140 ،6139 ،6138 ،4995ومسلم ( )2951 ،2950كالهما عن
سهل بن سعد رضي هللا عنه.
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والهجرة ،والجهاد في سبيل هللا.407))..
وكان آخر جهاد في هذه األمة هو الجهاد مع عيسى..

ثم يجتمع الرسوالن في النهاية ،باعتبارهما دليل واحد على الصراط ،واعتبار أن
النهاية الواقعية للصراط نقطة واحدة..

وفى ذلك يقول الرسول صلى هللا عليه وسلم(( :أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في
الدنيا واآلخرة ،ليس بيني وعينه نبي)).408

الحكمة والصراط:

والحكمة هي الصفة الواقعية للحق ،والصراط هو واقع الحق ،فكانت الحكمة هي
الشاهد األساسي للصراط ،حيث جمع هللا بينها وبين الصراط من خالل رسالة عيسى
وذلك في قوله سبحانه{ :ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة وألبين لكم
بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا هللا وأطيعون*إن هللا هو ربي وربكم فاعبدوه هذا
صراط مستقيم} [الزخرف.]61-64 :
عنصر من عناصر االرتباط بين عيسى والصراط في قول هللا
ًا
وكذلك كان هذا الجمع

عز وجل{ :ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة واإلنجيل} ..إلى قوله{ :إن هللا ربي وربكم
فاعبدوه هذا صراط مستقيم} [آل عمران.]51-48 :

407راجع نص الحديث بأكمله :الباب الرابع-تصحيح التحريف.
408

أخرجه البخاري ( )3259ومسلم ( )2365كالهما عن أبي هريرة رضي هللا عنه.
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الباب السادس
المواجهة

الفصل األول:
منهج المواجهة
سلفية المواجهة
كمــا ســبق فــي المقدمــة ،فــإن ســلفية هــذه الد ارســة تعنــي قيامهــا علــى نصــوص الق ـرآن
والحــديث وأق ـوال الســلف ،والــذي يعنينــا هنــا هــو تحديــد المعنــى المقصــود بالســلفية فــي

المحرفة ،وهو« :االلتزام بممنهج السملف فمي الفهمم واالعتقماد
المواجهة مع النصرانية
َّ

قبمممل المواجهمممة» ،وفــي هــذا اإلطــار يج ــب التنبيــه علــى أن أصــحاب عقيــدة التوحي ــد
المحرفــة ،وهــم الــذين
الخــالص هــم أقــدر النــاس علــى المواجهــة الصــحيحة للنص ـرانية
َّ

يملكــون التصــور الكامــل لتلــك المواجهــة ،حتــى إن مــن يق ـ أر الكتابــات الســلفية فــي هــذا

المج ــال يتب ــين ل ــه ه ــذا األم ــر بص ــورة واض ــحة ،والمث ــال عل ــى ذل ــك كت ــاب «الجمممواب

الصحيح لمن بدل دين المسيح» لإلمام ابن تيمية.

المحرفـة تتميـز بــالتجرد المطلـق للحـق ،والبعــد التـام عــن
والمواجهـة السـلفية للنصـرانية
َّ
التعصب ،ودليل ذلك ..التقييم الموضوعي للقضايا المطروحة ،وهو األمر الذي أخذه
ـلفنا الصــالح مــن الق ـرآن فــي مناقشــته لهــذه القضــية ،مثــل قولــه تعــالى{ :ومــن أهــل
سـ ُ
الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار ال يؤده إليـك إال مـا
دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في األميين سبيل ويقولون على هللا الكذب
وهم يعلمون} [آل عمـران ]75 :فتقـرر اآليـة أن مـنهم مـن يـؤدي األمانـة ومـنهم مـن ال
يؤديها.
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المحرفـة لـه نفـس األبعـاد
وفي البداية ..يجب التنبيه على أن منهج مواجهة النصـرانية
َّ
المنهجيــة الكاملــة لمــنهج الــدعوة اإلســالمية ،وهــي الحكمــة المــأخوذة مــن قــول هللا عــز
وجــل{ :ادع إلــى ســبيل ربــك بالحكمــة والموعظــة الحســنة وجــادلهم بــالتي هــي أحســن}
[النحل ]125 :وفيه يقول األستاذ سيد قطـب( :علـى هـذه األسـس ُيرسـي القـرآن قواعـد
الدعوة ومبادئهاِّ ،
ويعين وسائلها وطرائقها ،ويرسم المنهج للرسـول الكـريم ،وللـدعاة مـن
بعده بدينه القويم ،فلننظر في دستور الدعوة الذي شرعه هللا في هـذا القـرآن ..والـدعوة
بالحكمة ،والنظر في أحوال المخاطبين وظروفهم ،والقدر الذي بيَّنه لهم في كل مرة..
والطريقة التي يخاطبهم بها ،والتنويـع فـي هـذه الطريقـة حسـب مقتضـياتها ..فـال تسـتبد
به الحماسة واالندفاع والغيرة فيتجاوز الحكمة في هذا كله وفي سواه.
وبالموعظــة الحســنة التــي تــدخل إلــى القلــوب برفــق ،وتتعمــق المشــاعر بلطــف ،ال
ـر مــا يهــدي القلــوب الشــاردة ،ويؤلــف القلــوب
بــالزجر ..فــإن الرفــق فــي الموعظــة كثيـ ًا
النافرة ،ويأتي بخير من الزجر والتأنيب و التوبيخ.

وبالجــدل بــالتي هــي أحســن ..بــال تحامــل علــى المخــالف وال ترذيــل لــه وتقبــيح ،حتــى
يطم ـئن إلــى الــداعي ويشــعر أن لــيس هدفــه هــو الغلبــة فــي الجــدل ،ولكــن اإلقنــاع
والوصول إلى الحق..
فــالنفس البش ـرية لهــا كبريا هــا وعنادهــا ،وهــي ال تنــزل عــن ال ـرأي الــذي تــدافع عنــه إال
بـالرفق حتـى ال تشـعر بالهزيمـة ،وسـرعان مـا تخـتلط علـى الـنفس قيمـة الـرأي وقيمتهـا
هي عند الناس ،فتعتبر التنازل عن الرأي تنا ًزال عن هيبتها واحترامها وكيانها .والجدل
بالحسنى هو الذي يطامن هذه الكبرياء الحساسـة ،ويشـعر المجـادل أن ذاتـه مصـونة،
وقيمته كريمة .وأن الداعي ال يقصد إال كشف الحقيقة في ذاتها واالهتداء إليها..
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في سبيل هللا ،ال في سبيل ذاته ونصرة رأيه وهزيمة الرأي اآلخر!..
ه ــذا ه ــو م ــنهج ال ــدعوة ودس ــتورها م ــا دام األم ــر ف ــي دائـ ـرة ال ــدعوة باللس ــان والج ــدل
بالحجة ،فأما إذا وقع االعتـداء علـى أهـل الـدعوة فـإن الموقـف يتغيـر ،فاالعتـداء عم ٌـل

از لكرامة الحق ،ودفعا لغلبة الباطل ،على أال يتجـاوز الـرد علـى
مادي يدفع بمثله إعزًا

االعتـداء حـدوده إلـى التمثيـل والتقطيـع ،فاإلسـالم ديـن العـدل واالعتـدال ،وديـن السـلم
والمســالمة ،إنمــا يــدفع عــن نفســه وأهلــه البغــي وال يبغــي {وإن عــاقبتم فعــاقبوا بمثــل مــا
بعيدا عن دستور الدعوة فهو جزء منـه .فالـدفع عـن الـدعوة فـي
عوقبتم به} وليس ذلك ً
حدود القصد والعدل يحفـ لهـا ك ارمتهـا وعزتهـا ،فـال تهـون فـي نفـوس النـاس .والـدعوة
المهينة ال يعتنقها أحد وال يثق أنها دعوة هللا .فاهلل ال يترك دعوتـه مهينـة ال تـدفع عـن

جميعا..
نفسها ،والمؤمنون باهلل ال يقبلون الضيم وهم دعاة هللا والعزة هلل
ً
والهدى والضالل بيـد هللا َوفـق سـنته فـي فطـرة النفـوس واسـتعداداتها واتجاهاتهـا للهـدى
أو الضالل..
هذا هو دستور الدعوة إلى هللا كما رسمه هللا..
والنصر مرهون باتباعه كما وعد هللا ..ومن أصدق من هللا..؟!).
وقال رحمه هللا في ظالل هذه اآلية{ :والفتنة أشد من القتل} [البقرة:]191 :
(فــاعتبر االعتــداء علــى العقيــدة واإليــذاء بســببها وفتنــة أهلهــا عنهــا أشــد مــن االعتــداء
على الحياة ذاتها .فالعقيدة أعظم قيمة من الحياة َوفق هذا المبدأ العظيم.
مأذونــا فــي القتــال ليــدفع عــن حياتــه وعــن مالــه ،فهــو مــن بــاب أولــى
وإذا كــان المــؤمن
ً

مأذون في القتال ليدفع عن عقيدته ودينه..
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وقـد كــان المسـلمون يســامون الفتنــة عـن عقيــدتهم ويـؤذون ،ولــم يكــن لهـم بــد أن يــدفعوا
ويؤَذ ْون فيهـا فـي مـواطن
هذه الفتنة عن أعز ما يملكون .يسامون الفتنة عن عقيدتهمُ ،
مـ ــن األرض شـ ــتى ،وقـ ــد شـ ــهدت األنـ ــدلس مـ ــن بشـ ــاعة التعـ ــذيب الوحشـ ــي والتقتيـ ــل
الجمــاعي -لفتنــة المســلمين عــن ديــنهم ،وفتنــة أصــحاب المــذاهب المســيحية األخــرى
ليرتــدوا إلــى الكاثوليكيــة -م ــا تــرك أســبانيا اليــوم وال ظ ــل فيهــا لإلســالم! وال للم ــذاهب
المسيحية األخرى ذاتها! كما شهد بيت المقدس ومـا حولـه بشـاعة الهجمـات الصـليبية
التــي لــم تكــن موجهــة إال للعقيــدة واإلجهــاز عليهــاا والتــي خاضــها المســلمون فــي هــذه
المنطق ــة تح ــت لـ ـواء العقي ــدة وح ــدها فانتص ــروا فيه ــا ،وحمـ ـوا ه ــذه البقع ــة م ــن مص ــير
األنــدلس األلــيم ..ومــا ي ـزال المســلمون يســامون الفتنــة فــي أرجــاء المنــاطق الشــيوعية
والوثني ــة والصـ ــهيونية والمسـ ــيحية ف ــي أنحـ ــاء مـ ــن األرض ش ــتى ..ومـ ــا ي ـ ـزال الجهـ ــاد
مفروضا عليهم لرد الفتنة إن كانوا ًّ
حقا مسلمين!).
ً
فالب ــد أن تنطل ــق المواجهـ ـة الواقعي ــة م ــن التقي ــيم الس ــلفي لواق ــع الصـ ـراع ب ــين اإلس ــالم
والنصرانية المحرفة ،والمقصود بالتقييم السلفي هو تفسير هذا الواقع ،وتحليـل دوافعـه،
وتقييم اتجاهاته ومستقبله من خالل هذا التقييم.
تفسير واقع الصرا
نجد القرآن يفسر لنا طبيعة الصراع بين اإلسالم والنصرانية بقولـه تعـالى{ :يريـدون أن
يطفؤوا نور هللا بأفواههم ويأبى هللا إال أن يتم نوره ولو كره الكافرون} [التوبة.]32 :
لـذلك يجـب تقيــيم أي حركـة نصـرانية ضـد اإلسـالم مــن خـالل معنــى هـذه اآليــة ،إذ ال
يمكـن اعتبـار الصـراع بــين اإلسـالم والنصـرانية المحرفـة مجــرد تقابـل عقـدي أو فكــري،
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بــل يجــب النظــر إلــى أي حركــة نص ـرانية ضــد اإلســالم كمحاولــة إلطفــاء «نــور هللا»
باألفواه!..
ث ــم تح ــدد اآلي ــات الص ــيغة الواقعي ــة لتحقي ــق اإلرادة اإللهي ــة {ه ــو ال ــذي أرس ــل رس ــوله
بالهدى ودين الحق} ..وذلك ألن هذا الدين أنزله هللا {ليظهره على الـدين كلـه ولـو كـره
المشركون} [التوبة.]33 :
وهذا التفسير العام لواقع الصراع يسبقه ويعقبه تحديد الدور المركزي لألحبار والرهبان
في واقع النصرانية بقوله تعالى{ :اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون هللا والمسـيح
ابن مريم وما أمروا إال ليعبدوا إلها واحدا ال إله إال هو سبحانه عما يشركون} [التوبة:
()409
 ]31وتفســير رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم لهــذه العالقــة بالتحليــل والتح ـريم
تمام ــا كقي ــادة تشـ ـريعية وتوجيهي ــة للنص ــارى كاف ــة ،وبص ــورة
يعطيه ــا بع ــدها الـ ـواقعي ً
مطلقة ،وفي كل مجاالت حياتهم العملية..
وعــن طبيعــة قيــادة األحبــار والرهبــان لهــذا الواقــع يقــول تعــالى{ :ياأيهــا الــذين آمنــوا إن
كثي ـ ار مــن األحبــار والرهبــان ليــأكلون أم ـوال النــاس بالباطــل ويصــدون عــن ســبيل هللا
والذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقونها فـي سـبيل هللا فبشـرهم بعـذاب ألـيم} [التوبـة:
 ]34وهذه اآلية تثبت العالقة بين أكل أموال الناس بالباطل والصد عن سبيل هللا..
ل ــنفهم أن ه ــذا الفع ــل ه ــو الس ــبب األساس ــي ف ــي بق ــاء بدع ــة النصـ ـرانية بك ــل أس ــبابها
وجوانبها..
ولذلك جاءت اآلية بصيغة الفعل المضارع إلثبات استم ارريته {ليأكلون}..
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يراجع :نص حديث عدي ابن حاتم.
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ومــن هنــا كــان تركيــز اآليــات علــى عقوبــة هـؤالء النــاس ..وكــل الــذين يكنــزون الــذهب
والفضـة ،فتنــاقش فتنــة المـال بصــورة تفصــيلية ونفسـية دقيقــة للغايــة {يـوم يحمــى عليهــا
في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنـوبهم وظهـورهم هـذا مـا كنـزتم ألنفسـكم فـذوقوا مـا
كنتم تكنزون} [التوبة.]35 :
دوافع الصرا
يجب أن يكـون
مفهومـا أن هـدف النصـارى لـيس نقـل المسـلمين إلـى النصـرانية ،ولكـن
ً
إخراج المسلمين من اإلسالم..
وهـذه الحقيقــة هـي مضـمون اآليـات القرآنيــة التـي تفســر موقـف النصــارى مـن اإلســالم
والمسلمين {ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفـا ار حسـدا مـن عنـد
أنفســهم م ــن بع ــد م ــا تب ــين له ــم الح ــق} [البقـ ـرة ،]109 :وكلم ــة « َوَّد» و « َح َس ـ ًـدا» ف ــي
اآليات تعبر عن الحالة النفسية التي يشعر بها النصارى تجاه المسلمين..
وكـذلك قولــه تعـالى{ :وال ي ازلــون يقـاتلونكم حتــى يـردوكم عــن ديـنكم إن اســتطاعوا ومــن
يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا واآلخرة وأولئك
أصحاب النار هم فيها خالدون} [البقرة ]217 :وكلمة {وال يزالون} تدل على اإلصـرار
ِّ
اعوا} تدل على بذل أقصى ما
استَ َ
ط ُ
على الهدف واالستمرار في المحاوالت ،وكلمة {إ ِّن ْ
يستطيعون ألجل هذا الهدف الذي يسعون إليه..

وهناك دافع آخر للصراع من جانب النصارى ،وهو وقف ظاهرة الدخول في اإلسـالم؛
ألن الحرب تمنع النصارى من التفكير في اإلسالم بصورة موضـوعية ومتزنـة ،وتعبـئ
أعداء لهذا الدين بصـورة نفسـية هسـتيرية
النفس في اتجاه عدائي واحد؛ ليجدوا أنفسهم
ً
ال حيلة لهم فيها ،وتنعكس كل عناصر الصراع على شعورهم النفسي تجاه اإلسالم.
~~579

يخيــا -بظــاهرة اإلقبــال
ومــن هنــا يــأتي تفســير ظــاهرة ارتبــاط الحــروب الصــليبية -تار ًّ
التـ ــاريخي مـ ــن جانـ ــب النصـ ــارى علـ ــى اإلسـ ــالم ..والحـ ــرب القائمـ ــة دليـ ــل علـ ــى هـ ــذا
التفسير..
كما يأتي الدافع المادي ،باعتبار أن الدنيا هي أحد عوامل التحريف ،وأحد المحركـات
()410
عموما والنصارى
.
خصوصا
األساسية للكافرين
ً
ً
ففي الحمالت الصليبية المبكرة كان البابـاوات ِّ
يحرضـون العامـة علـى حـرب المسـلمين
وعسال ،)..وحديثًا يحل النفط والثروات الطبيعية
لبنا
ً
بقولهم( :إن أرض الشرق تفيض ً
محــل اللــبن والعســل؛ ليكــون هــو المحــرك األساســي للحمــالت الصــليبية الحديثــة علــى
بالد المسلمين التي خصها هللا بالنصيب الوافر منه!..
وذلك كله مصداًقا لقوله صلى هللا عليـه وسـلم(( :يوشمك أن تمداعى علميكم األممم ممن
()411
.
كل أُفق كما تداعى األكلة على قصعتها))
قديما و«الـنفط »حـديثًا لـم تكـن هـدًفا
ولكن يجب أن يكون مفهوما أن «اللبن والعسل» ً
إال باعتبارها وسائل للحرب على العقيدة اإلسالمية ..وهي الهدف األساسي.
مستقبل الصرا
يكــون التفســير الســلفي لواقــع الصـراع مــن خــالل عالمــات الســاعة ،وأساســها الملحمــة،
حي ــث تجتم ــع ك ــل عناص ــر الصـ ـراع ب ــين الح ــروب الص ــليبية م ــن الناحي ــة التاريخي ــة
والملحمة من الناحية المستقبلية.
()410تراجع :عوامل التحريف-الباب الثالث.
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ولكن المخططـات تبطـل بقـدر هللا وحـده {وقـد مكـروا مكـرهم وعنـد هللا مكـرهم وإن كـان
مكــرهم لت ــزول منــه الجب ــال} [إبـ ـراهيم ]46 :وهــذا ال ــنص القرآن ــي يعــالج البع ــد الق ــدري
للصراع؛ لنعلم أن مستقبل الصراع بيد هللا وحده ،محكوم بقدر هللا وسننه الثابتة.
وطبًقـا لعالمــات السـاعة هنــاك ُبع ٌـد قــدري للمواجهـة مــع النصـارى ،يحــدده مـا ورد عــن
اع ُة َحَّتمى
وم َّ
الس َ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بشأن الملحمة ..حيث يقولَ(( :ال َتُق ُ
ماي أ َْو ِبم َمدا ِب ٍق َفَي ْخم ُمر ُج ِإَلم ْمي ِه ْم َجم ْميش ِمم ْمن اْل َم ِديَنم ِمة ِمم ْمن ِخَيم ِ
َع َمم ِ
َهم ِمل
مار أ ْ
وم ِب ْاأل ْ
َيْنم ِمز َل الممر ُ
ْاألَر ِ يوم ِئذٍَ ،فِإ َذا َتصافوا َقاَل ْمت المرومَ :خلموا بيَنَنما وعمين َّال ِمذين سمبوا ِمَّنما ُنَق ِ
ماتْل ُه ْم،
َْ َ َ ْ َ
ْ
َ َ َْ
َ
ُ
َْ َ
َفيُقول اْلمسلِمو َنَ :ال َّ ِ
هَ ..ال ُن َخّلِي بيمَن ُكم وعمين ِإ ْخو ِانَنماَ ،فيَق ِ
ماتُلوَن ُه ْم؛ َفَيْن َه ِمزُم ُثُلمث
ُ
َْ ْ َ َ ْ َ َ
َ
َ ُ ُْ ُ

اء ِعْنممد َّ ِ
ه عَلممي ِهم أَبم ًمدا ،ويْقَتممل ُثُل م ُثهم أَ ْف َضممل الشممه َد ِ
مث َال
هَ ،وَي ْف َتم ِمت ُح الثُلم ُ
َ
َ
َال َي ُتم ُ
موب َّ ُ َ ْ ْ َ َ ُ ُ ُ ْ
ُ
طْن ِط ِ
ينَّيةََ ،فَبْيَن َما ُه ْم َيْق َت ِس ُمو َن اْل َغَن ِائ َم َق ْمد َعَّلُقموا ُس ُميوَف ُه ْم
ُي ْف َتُنو َن أََب ًداَ ،فَي ْف َت ِت ُحو َن ُق ْس َ
ِ
اح ِف ِ
ميه ْم َّ
ِب َّ
ميك ْم؛ َفَي ْخُر ُجمو َن -
الش ْمي َ
َهلِ ُ
ميح َق ْمد َخَل َف ُك ْمم ِفمي أ ْ
ط ُ
انِ :إ َّن اْل َمس َ
الزْي ُتو ِن ِإ ْذ َص َ
ِ
ِ
الشأْم َخَر َجَ ،فَبْيَنما ُهم ُي ِعمدو َن لِْل ِق َت ِ
ِ
مال ُي َسموو َن الصم ُفو َ ِإ ْذ
َ ْ
َوَذل َك َباطلَ -فإ َذا َج ُ
اءوا َّ َ
ِ
ِ
آه َع ُمدو
يم ْت َّ
يسمى ْاب ُمن َم ْمرَي َم صملى هللا عليمه وسملم َفمأ َّ
َم ُه ْم َفمِإ َذا َر ُ
الص َال ُة َفَيْن ِمز ُل ع َ
أُق َ
ِ
ه َذاب َكما ي ُذوب اْل ِمْلح ِفي اْلم ِ
ه
مكَ ،وَل ِك ْمن َيْقُتُل ُ
اب َحَّتمى َي ْهلِ َ
ماءَ ،فَل ْمو َتَرَك ُ
ُ
مه َال ْنم َذ َ
َّ َ َ َ ُ
مه َّ ُ
َ
ِ ِ ()412
ِبَي ِد ِه َفُي ِر ِ
.
يه ْم َد َم ُه ِفي َحْرَعته))
من هذا الحديث نستطيع تحديد العناصر الثابتة للصرا :
األول :دخول النصارى في اإلسالم
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حيــث َّ
أن أول ســبب ظــاهر للص ـراع -يــذكره الحــديث -هــو طلــب الــروم اســتعادة مــن
أســلموا مــنهم .يقــول اإلمــام النــووي( :رِّوي «ســبوا» عَلــى وجهــي ِّنَ :فـ ْـتح ِّ
الســين َواْلَبــاء،
َ َ َْْ
ُ َ ُُ
وض ِّمهماَ .قال اْلَق ِّ
اضي ِّفي اْل َم َشارِّقَّ :
الص َواب.
الَ :و ُه َو َّ
الض ُّم ِّرَو َاية ْاألَ ْكثَ ِّر َ
ينَ .ق َ
َ
َ َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
اننـاَ ،بـ ْـل
صـ َـواب؛ ألََّن ُهـ ْم ُسـ ُـبوا أََّوًال ،ثُ َّـم َسـ َـب ْوا اْل ُكَّفـارَ ،و َهـ َذا َم ْو ُجـود فــي َزَم َ
ُقْلـت :ك َال ُه َمـا َ
َّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
للا َي ْسـ ُـبو َن
صــر ُسـ ُـبوا ،ثُـ َّـم ُهـ ْـم اْلَيـ ْـوم ِّب َح ْمـ ِّـد َّ
ُم ْع َ
ظــم َع َســاكر ْاإل ْسـ َـالم فــي بـ َـالد الشــام َوم ْ
اْل ُكَّفار ،وَق ْد سبوهم ِّفـي َزم ِّ
ار َكِّثيـرة ،يسـبو َن ِّفـي اْلم َّـرة اْلو ِّ
اح َـدة ِّم ْـن اْل ُكَّفـار أُُلوًفـا،
َ َ
اننـا م َـرًا َ َ ْ ُ
َ َ
َ َ َْ ُ ْ
ِّ ِّ
ظهار ِّْ
ِّ
اإل ْس َالم َوإِّ ْع َاززه).
َوَّهلل اْل َح ْمد َعَلى إ ْ َ
وقد تقرر من قبل أن من عناصر الصـراع الصـليبي ارتباطـه بظـاهرة دخـول النصـارى
في اإلسالم ،وهو العنصـر الـذي سـيبقى حتـى الملحمـة مصـداًقا لقولـه صـلى هللا عليـه
وسلم.
الثاني :العري
حيث كان الروم -أو أوروبا -هم العرق المكـون «للنصـارى» فـي الحـروب الصـليبية،
ويمــثلهم اليــوم أوروبــا وأمريكــا ،ليبقــى عــرق الــروم هــو العــرق األساســي للنصــارى فــي
الصراع حتى الملحمة.
الثالث :الكثرة
حيث قامت الحروب الصليبية على تجييش «كثرة عددية» ليس لها مثيل في التاريخ،
لتبقــى هــذه الظــاهرة فــي فك ـرة التحالفــات الغربيــة ضــد اإلســالم ..حتــى زمــن الملحمــة،
ويخبرنــا نبينــا صــلى هللا عليــه وســلم بهــذه الظــاهرة فيقــول(( :تكممون هدنممة بيممنكم وعممين
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بنممي األصممفر ،فيغممدرون ،فيممأتونكم تحممت ثمممانين غايممة ،تحممت كممل غايممة اثنمما عشممر
()413
..
أل ًفا))
ولعلنــا نالح ـ قــول رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم(( :فيغممدرون)) لننتبــه أن الغــدر
عنصر أصيل من عناصر الحرب الصليبية ،وكذلك نالح قول رسول هللا صـلى هللا
عليــه وســلم(( :فيسمميرون إلممميكم)) وقولــه(( :يممأتونكم)) وقولــه(( :وتجمممع للملحممممة))
لننتبه إلى عنصر الغزو والهجوم من جانبهم.
الرابع :الصليك
وهــو العنصــر الواضــح ف ــي الحــروب الصــليبية التاريخيــة حت ــى بلــغ درجــة هيس ــترية،
فيرس ـ ــم الص ـ ــليب عل ـ ــى أع ـ ــالم ال ـ ــدول ،و اري ـ ــات الح ـ ــرب ومالبس ـ ــها ،وعل ـ ــى ال ـ ــدروع
ُ

النصممر ِانَّي ِة َّ ِ
يك
مع َر ُجممل ِمم ْمن أ ْ
واألســلحة ..وكــذلك ســتكون فــي الملحمــة (( َفَيْرَفم ُ
َهم ِمل َّ ْ َ
الصممل َ
ِ
ِِ
ِ
َفيُقولَ :غَلمك َّ ِ
وم
مهَ ،ف ِعْن َمد َذلِ َ
ين َفَي ُد ّق ُ
مك َر ُجمل م ْمن اْل ُم ْسملم َ
يكَ ،فَي ْغ َض ُ
الصمل ُ
َ
َ ُ
مك َت ْغمدُر المر ُ
َوَت ْج َم ُع لِْل َمْل َح َم ِة)).
ولعلنا نالح عبارةَ « :غَلب َّ ِّ
يب» لننتبه إلى مدى حمية النصارى للصليب ،وهـو
الصل ُ
َ
األمر الواضح ًّ
جدا في كل الحروب الصليبية القديمة والحديثة.
وكنتيجة للغدر فإن كفة النصارى سـترجح فـي أول المعركـة ،فيقـول الرسـول صـلى هللا

ِ
عليـه وسـلم(( :وي ُثمور اْلمسمملِمو َن ِإَلمى أ ِ ِ
ه ِتْل َ ِ
ماب َة
مك اْلع َصم َ
ْ
َسمل َحت ِه ْمَ ،فَيْق َتتُلممو َنَ ،فُي ْك ِمرُم َّ ُ
ََ ُ ُ ْ ُ
ِب َّ
الش َه َاد ِة)).
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ولكـن النتيجـة لـم تـؤثر فـي المسـلمين ،ولـم يستسـلموا لهـا رغـم أن الشـهداء كـانوا «ثلـث
الجيش»..
وكنتيجة الجتمـاع كـل األعـداد والقـوى واإلمكانيـات النصـرانية فـي حـرب الملحمـة كـان
ط
ممممت ِر ُ
مـ ــن الضـ ــروري أن يـ ــدخل المسـ ــلمون تلـ ــك الحـ ــرب بمنطمممممق الشمممممهادةَ (( :فَي ْشم َ
ِ
ط ًة لِْلمممو ِت َال َترِجم ِ َّ ِ
ِ
َّ
مل،
ْ ُ
اْل ُم ْسممل ُمو َن ُشم ْمر َ َ ْ
مع إال َغالَب مةًَ ،فَيْق َتتُلممو َن َحَّتممى َي ْح ُجم َمز َبْي مَن ُه ْم اللْيم ُ
ِ
ط ًة
ط اْل ُم ْسلِ ُمو َن ُشْر َ
طةُُ ،ث َّم َي ْش َت ِر ُ
يء َه ُؤَال ِء َو َه ُؤَال ِءُ ..ك ول َغْيُر َغالِ ٍكَ ،وَت ْفَنى الشْر َ
َفَيف ُ
ِ
ِ
لِْلممممو ِت َال َترِجم َِّ ِ
َّ
مميء َهم ُممؤَال ِء
ْ ُ
َ ْ
مملَ ،فَيفم ُ
ممع إال َغالَبمممةًَ ،فَيْق َتتُلمممو َن َحَّتمممى َي ْح ُجم َممز َبْيمممَن ُه ْم اللْيم ُ

ط ًة لِْل َمم ْمو ِت َال
طةُ ،ثُم َّمم َي ْشم َمت ِرطُ اْل ُم ْسمملِ ُمو َن ُشمْمر َ
مكَ ،وَت ْفَنممى الشمْمر َ
َو َه ُمؤَال ِءُ ..كم ول َغْيمُمر َغالِم ٍ
ِ
ِ
َترِجم َِّ ِ
مك،
ميء َهم ُمؤَال ِء َو َهم ُمؤَال ِءُ ..كم ول َغْيمُمر َغالِم ٍ
ْ ُ
مع إال َغالَب مةًَ ،فَيْق َتتُلممو َن َحَّتممى ُي ْم ُس مواَ ،فَيفم ُ
َهم ِمل ِْ
ه
مان َيم ْموُم َّ ا
َوَت ْفَنممى الشمْمر َ
الر ِبممعَِ ..ن َهم َمد ِإَلم ْمي ِه ْم َب ِقَّي م ُة أ ْ
طةَُ ،ف مِإ َذا َكم َ
مل َّ ُ
اإل ْسم َمالمَِ ،فَي ْج َعم ُ
ِ
َّ
الَ :ل ْم ُيَر ِمْثُل َهاَ -حَّتى
الَ :ال ُيَرى ِمْثُل َهاَ ،وه َّ
ِما َق َ
الدْبَرَة َعَلْي ِه ْمَ ،فَيْقُتُلو َن َمْقَتَل ًة -إ َّما َق َ
()414
ِإ َّن َّ
.
الط ِائَر َلَي ُمر ِب َجَنَب ِات ِه ْم َف َما ُي َخّلِ ُف ُه ْم َحَّتى َي ِخَّر َمْي ًتا))
أبعاد المواجهة ومراحلها
ال تقتص ــر المواجه ــة ب ــين اإلس ــالم والنصـ ـرانية المحرف ــة عل ــى المن ــاظرات والحـ ـوارات
الكالمي ــة ،ب ــل تتخطاه ــا إل ــى ك ــل مج ــاالت الحي ــاة ،لكنن ــا ف ــي ه ــذا الس ــياق سنقص ــر
معالجتنا على الجانب الفكري..
ويتأسس الموقف الفكري اإلسالمي في مواجهة النصرانية على محورين:
 -التأصيل اإلسالمي بدراسة القضية من خالل النصوص السلفية..
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 نقد النصرانية من خالل دراسة المصادر والكتابات النصرانية ذاتها..وفي هذا اإلطار يجب تحديد الكتب التراثية اإلسالمية التي يمكـن االرتكـاز عليهـا فـي
المواجهة ،وهنا يجب مالحظة ظـاهرة مهمـة ج ًّـدا ..وهـي أن كتـب التـراث كانـت ترجـع
ف ــي ال ــرد عل ــى النص ــارى إل ــى م ارج ــع وأص ــول قديم ــة ،اختف ــى معظمه ــا بع ــد موج ــات
االحتالل والنهب المنظم لتراث األمة الفكري..
كم ــا يج ــب مالحظ ــة أن النص ــارى يب ـ ِّـدلون دي ــنهم -ومع ــه كتاب ــاتهم -بمع ــدالت زمني ــة
سريعة وعجيبـة ،إلـى درجـة نجـد فيهـا اختالفـات واسـعة بـين النصـوص والمصـطلحات
حاليا وتلك التي تناولتها كتب التراث اإلسالمي!..
المتداولة ً
أما المواجهة الواقعية فتقوم على متابعـة واقـع الصـراع ،مـن خـالل متابعـة المخططـات
َّ
واألساليب والوسائل التي يمارسها أصحاب البدعة.
ونتيجة لذلك تبرز ضرورة أن يكـون لنـا تصـور عـام متفـق عليـه إلدارة المواجهـة ،وأن
نتعــاون فــي إطــار هــذا التصــور فــي جمــع المعلومــات المتعلقــة بالحملــة الصــليبية ،وأن
نتعاون في جمع كل الشبهات المثارة من جانب هذه الحملة والرد عليها ،بحيـث يكـون
هن ــاك ن ــوعٌ م ــن تب ــادل الخبـ ـرات والمه ــارات ف ــي مواجه ــة ع ــدو يتس ــلح بأح ــدث العل ــوم
النفس ــية واالجتماعي ــة والتقني ــة ،ويتمت ــع ب ــأكبر دع ــم سياس ــي واقتص ــادي ومعلوم ــاتي،

ويستخدم أحط األساليب وأخبثها.
المحرفة عبر مجموعة مـن الم ارحـل ،تطـور
ولقد مرت المواجهة الفكرية مع النصرانية
َّ
متأثر بعاملين اثنين:
فيها الخطاب النصراني ًا
األول :حال األمة اإلسالمية من حيث القوة والضعف.
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الثاني :الخبرات التي اكتسبها النصارى من تجاربهم السابقة.
يخيــا -بوفــد نصــارى نج ـران
وقــد بــدأت المواجهــة الفكريــة بــين اإلســالم والنصـرانية -تار ًّ
الذين أقبلوا على النبي صلى هللا عليه وسلم يسألونه عـن قولـه فـي المسـيح ويناظرونـه
عليــه ،عــن المغي ـرة بــن شــعبة قــال( :لمــا قــدمت نج ـران ســألوني فقــالوا :إنكــم تقــرءون
{ياأخت هارون} وموسى قبل عيسى بكذا وكذا ،فلما قدمت علـى رسـول هللا صـلى هللا
عليه وسلم سألته عن ذلك فقال :إنهم كانوا ُي َس َّمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم).
ث ــم ت ـ ـراجعهم أم ــام النبـ ــي عنـ ــدما دع ــاهم لالبتهـ ــال ،ليكشـ ــف ه ــذا الت ارجـ ــع حقيقـ ــة أن
النصــارى يفتقــدون اليقــين فــي عقيــدتهم منــذ البدايــة ،وأن طبيعــة مــوقفهم فــي المواجهــة
يقوم على أساليب المكر والكيد.
مرور بمرحلـة التسـلل إلفسـاد العقيـدة مـن خـالل ترجمـة النصـارى -العـاملين بـبالط
ًا
ثم
الخالفــة العباس ــية -للفلس ــفة اليوناني ــة ،وإغـ ـراء الحكــام والس ــالطين به ــا ،والتس ــبب ف ــي
ظهور الفرق المبتدعة نتيجة المناظرة والطعن في الدين على أسـاس المنطـق اليونـاني
والفلسفة األفالطونية.
ـاء بمرحلـ ــة اسـ ــتخدام المصـ ــطلحات والنصـ ــوص اإلس ـ ـالمية لتمريـ ــر المضـ ــامين
وانتهـ ـ ً
والمعتقــدات النص ـرانية ،لتســهيل مهمــة تقبــل نقائضــها وخرافاتهــا علــى العقــل المســلم،
()415
خصوصا بعد أن وصل هذا العقل إلى حالة من الجهل المطبق بدينه
ً

()415

سبقت اإلشارة إلى هذا الكالم في مبحث :العقلية التحريفية-الباب الثالث.
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يخي ــا ..أن الخط ــاب الفك ــري النصـ ـراني ال يبتع ــد ع ــن الصـ ـراع
والمالحظ ــة الثابت ــة تار ًّ
السياســي واالجتمــاعي ،بــل تجــده أحيانــا يمهــد لــه ،وأحيانــا أخــرى يواكبــه ويصــاحبه،
وذلك مع كل انكسار سياسي أو عسكري أو اجتماعي تتعرض له األمة.
وفي كل األحوال يظل الجدل هو الصيغة البارزة في تاريخ هذه المواجهة.
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الفصل الثاني
()416
الجدل

تعريف الجدل
()417
الحوار :مراجعة للكالم بين طرفين أو أكثر دون وجود خصومة بينهم بالضرورة
أمــا الجــدل :فكمــا يعرفــه اإلمــام الجــويني هــو( :إظهــار المتنــازعين مقتضــى نظرتهمــا
()418
على التدافع والتنافي بالعبارة أو ما يقوم مقامهما من اإلشارة والداللة)
مشروعية الجدل
قال تعالى{ :ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن
إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين} [النحل.]125 :
قـال ابــن كثيــر فــي تفسـيرها( :أي :مــن احتــاج مــنهم إلـى منــاظرة وجــدال فلــيكن بالوجــه
()419
وقــال الشــيخ ابــن ســعدي رحمــه هللا...( :
الحســن برفــق ولــين وحســن خطــاب)..
فإن كان المدعو يرى َّ
أن ما هو عليه الحـق أو كـان داعيـة إلـى الباطـل فيجـادل بـالتي
ْ
هـ ــي أحسـ ــن ،وهـ ــي الطـ ــرق التـ ــي تكـ ــون أدعـ ــى السـ ــتجابته عقـ ـ ًـال ونقـ ـ ًـال .ومـ ــن ذلـ ــك
االحتجــاج عليــه باألدلــة التــي كــان يعتقــدها َّ
فإنــه أقــرب إلــى حصــول المقصــود ،وأن ال
()416

اقتبســنا فــي هــذا الفصــل عــدة فق ـرات مــن كتــاب :ر يــة شــرعية فــي الج ـدال والح ـوار مــع أهــل

الكتاب ،للشريف محمد بن حسين الصمداني ،وهو كتاب فريد في بابه ،ينصح بالرجوع إليه.
()417

أصول الحوار ،نشر الندوة العالمية ص.9

()418

الكافية في الجدل للجويني ،ص.21

()419

تفسير ابن كثير (.)532/4
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تؤدي المجادلة إلى خصام أو مشاتمة تذهب بمقصـودها وال تحصـل الفائـدة منهـا ،بـل
()420
يكون القصد منها هداية الخلق إلى الحق ال المغالبة ونحوها) .اهـ
وقــال تع ــالى{ :وال تجــادلوا أه ــل الكت ــاب إال بــالتي ه ــي أحس ــن إال الــذين ظلمـ ـوا م ــنهم
وقولـ ـوا آمن ــا بال ــذي أن ــزل إلين ــا وأن ــزل إل ــيكم وإلهن ــا وإلهك ــم واح ــد ونح ــن ل ــه مس ــلمون}
[العنكبوت.]46 :
ق ــال الش ــوكاني رحم ــه هللا( :أي :إال بالخص ــلة الت ــي ه ــي أحس ــن ،وذل ــك عل ــى س ــبيل
الدعاء لهم إلـى هللا عـز وجـل ،والتنبيـه لهـم علـى حججـه وبراهينـه ،رجـاء إجـابتهم إلـى

َّ َّ ِّ
ظَل ُمـوا ِّم ْـن ُه ْم} بـأن أفرطـوا فـي
ين َ
اإلسالم ..ال على طريق اإلغالظ والمخاشـنة ِّ{إال الـذ َ
المجادلـ ــة ولـ ــم يتـ ــأدبوا مـ ــع المسـ ــلمين ،ف ـ ــال بـ ــأس بـ ــاإلغالظ علـ ــيهم والتخشـ ــين ف ـ ــي
()421
مجادلتهم)
وعن ابـن مسـعود رضـي هللا عنـه أن النبـي صـلى هللا عليـه وسـلم قـال(( :مما ممن نبمي
بعثممممه هللا فممممي أمممممة قبلممممي …)) الحـ ــديث وفيـ ــه(( :ومممممن جاهممممدهم بلسممممانه فهمممممو
()422
مؤمن))..
وعــن أنــس رضــي هللا عنــه أن النبــي صــلى هللا عليــه وســلم قــال(( :جاهممدوا المشممركين
()423
قــال ابــن حــزم( :وهــذا حــديث غايــة فــي الصــحة،
بممأموالكم وأنفسممكم وألسممنتكم))
()424
وفيه األمر بالمناظرة وإيجابها كإيجاب الجهاد والنفقة في سبيل هللا)
()420

تفسير ابن سعدي (.)93/3

()421

فتح القدير (.)205/4

()422

صحيح مسلم ،كتاب اإليمان (.)384/1
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والنبــي صــلى هللا عليــه وســلم مبــين للقـرآن ،فجدالــه مــع أهــل الكتــاب هــو التطبيــق العملــي
للجــدال القرآنــي مــع أهــل الكتــاب ،وهــو فــي هــذا مـ ٍ
ـاض علــى ســنة األنبيــاء مــن قبلــه فــي
جدالهم ألقوامهم وبيان الحق لهم ،كمـا قـال تعـالى فـي جـدال نـوح لقومـه{ :قـالوا يـا نـوح قـد
َ

جادلتنا فـأكثرت ج ًّـدالنا فأتنـا بمـا تعـدنا إن كنـت مـن الصـادقين} [هـود ،]32 :وكـذا اآليـات
جدال إبراهيم ألبيه ولقومه ،وللملك ،ومحاجة موسى لفرعون ولقومه.
الكريمات التي فيها َ

وهــو صــلى هللا عليــه وســلم علــى ســنة األنبيــاء مــن قبلــه يــدعو إلــى هللا علــى بصــيرة،
فكان يواجه الناس على اختالف عقائدهم ،مـنهم :المسترشـد الـذي يطلـب الحـق ليلتـزم
بــه ،ومــنهم الجاهــل الــذي يبتغــي العلــم فيســتنير بــه ،ومــنهم الجاحــد الــذي يســلك ســبيل
المدافعة والمنازعة ب*ية تثبيت ما عنده وإزهاق ما عند غيره ،لكنه قد يستسلم لما تنتج
عنه المدافعة والمنازعة ،وظهور الحجة وبيان المحجة ،ومنهم المعاند المتلدد الذي ال
يلوي على شيء غير الوقـوف أمـام كـل جديـد بالصـد واإلنكـار ،بـدعوى التـزام مـا كـان
عليه األولون من اآلباء واألجداد..
ومن هؤالء وهؤالء من ينتسب إلى كتاب منزل أصابه من التحريف والتبديل ،ما جعله
يخلط ًّ
ورشادا ِّب َغ ٍي ،وصدًقا بكذب ،وهم اليهود والنصارى..
حقا بباطل،
ً
ذكر ابن القيم رحمه هللا في «زاد المعاد» ضمن فقه قصة وفد نجـران( :ومنهـا :جـواز
مجادلـة أهــل الكتـاب ومنــاظرتهم ،بــل اســتحباب ذلــك ،بــل وجوبــه إذا ظهــرت مصــلحته

()423

رواه أبو داود وأحمد والنسائي والحاكم ،وصححه النووي في :رياض الصالحين ،واأللباني

()424

اإلحكام في أصول األحكام (.)29/1

في تخريج المشكاة ( )1124/2رقم ( ،)3821وصحيح الجامع الصغير (.)3090
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من إسالم من ُيرجى إسالمه منهم ،وإقامة الحجـة علـيهم ،وال يهـرب مـن مجـادلتهم إال
()425
عاجز عن إقامة الحجة)

وقــال الحــاف ابــن حجــر رحمــه هللا فــي فوائــد قصــة أهــل نجـران( :وفيهــا جـواز مجادلــة
()426
أهل الكتاب ،وقد تجب إذا تعينت مصلحته)
أقسام الجدل
ينقسم حكم الجدل مع أهل الكتاب إلى قسمين:
األول :الجدل الممدوح ،وهو الجدل الذي يقصد به تأييد الحق ،أو إبطال الباطل ،أو
ما أفضى إلى ذلك بطريق صحيح.
الثمماني :الجممدل المممذموم ،وهــو الجــدل الــذي يقصــد بــه الباطــل ،أو تأييــده ،أو يفضــي
إليه ،أو كان القصد منه مجرد التعالي على الخصم والغلبة عليه ،فهـذا ممنـوع شـرًعا،

باطال أو الباطل ًّ
حقا.
ويتأكد تحريمه إذا قلب الحق ً

قــال ابــن تيميــة رحم ــه هللا( :والمــذموم شــرًعا مــا ذم ــه هللا ورســوله ،كالجــدل بالباط ــل،

()427
والجدل بغير علم ،والجدل في الحق بعدما تبيَّن …)

()425

زاد المعاد (.)639/3

()426

فتح الباري ( )95/8كتاب المغازي ،باب قصة أهل نجران.

()427

درء التعارض (.)156/7
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ويدخل في هذا النوع دعوات التقارب ونظريات الخلـط بـين األديـانَّ ،
فإنهـا مـن الباطـل
الصرف؛ كما يدخل فيـه كثيـر مـن الحـوارات الحضـارية المعقـودة مـع أهـل الكتـاب لمـا
تفضي إليه من الباطل.
ومما يحسن مراعاته في هذا المقام التفريق بين مقام الدعوة ومقـام دفـع الصـائل ،وهـل
ِّ
ـس مــن كالمــه
همــا علــى حــد س ـواء أم ال؟ مــن اســتبان عنــده الفــرق بــين المقــامين لُمـ َ
نصرة اإلسـالم وعزتـه ،ولهـذا ف َّ
ـإن الفـرق جلـي بـين مـن َي ُـرد وينـافح علـى سـبيل الـدعوة
وبين من َي ُرد على هيئة دفع الصائل!

َّ
إن الرد على جاحد الحق الذي يقيم الحجج والشبه على باطله ال ينبغي أن يكون من
باب الدعوة بالحكمة أو الموعظة الحسنة؛ بل يجب أن يكون من باب دفع ضرره عن
المســلمين وصــياله علــيهم ،فــإذا صــال عســكر الكفــر علــى المســلمين بالســالح المــادي
إن ك ــان ف ــي المس ــلمين طاق ــة وق ــدرة ،والق ــدرة
وج ــب أن ُي ــرد ذل ــك بالس ــالح الم ــاديْ ،

بالسيف ليست دائمة للمسلمين ،بخـالف مـا إذا صـال عسـكر الكفـر بـالحجج الباطلـة،
فإنــه يجــب علــى أهــل العلــم واإليمــان الــدفاع عــن اإلســالم بإقامــة حججــه الصــحيحة،

أبدا في مقام الحجـة والبرهـان ..هـذا هـو
ودالئله الصريحة ،وذلك أن اإلسالم منصور ً

األصل.

وال ي*ي الكفار شـيء كمـا ي*ـيظهم إقامـة حجـة اإلسـالم وبيـان براهينـه ،والتـدليل علـى
أباطيل الكفر وأحابيله.
يقول أبو محمـد بـن حـزم فـي قولـه تعـالى{ :وال يطـؤون موطئـا ي*ـي الكفـار وال ينـالون
مــن عــدو نــيال إال كتــب لهــم بــه عمــل صــالح} [التوبــة( ]120 :وال ــي أ ــي علــى
الكفــار والمبطل ــين م ــن هت ــك أقـ ـوالهم بالحج ــة الص ــادعة ،وق ــد ته ــزم العس ــاكر الكب ــار،
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والحجــة الصــحيحة ال تغلــب أبـ ًـدا ،فهــي أدعــى إلــى الحــق وأنصــر للــدين مــن الســالح

الشــاكي واألع ــداد الجم ــة ،وأفاض ــل الص ــحابة الــذين ال نظي ــر له ــم إنم ــا أس ــلموا بقي ــام

البراهين على صحة نبوة محمد صلى هللا عليه وسلم عندهم ،فكانوا أفضـل ممـن أسـلم
بالغلبـة بـال خـالف مـن أحـد المسـلمين .وأول مـا أمـر هللا عـز وجـل نبيـه محم ًـدا صـلى

هللا عليه وسلم أن يدعو له الناس بالحجة البالغة بال قتال ،فلما قامـت الحجـة وعانـدوا
الحــق أطلــق هللا تعــالى علــيهم الســيف حينئــذ؛ وقــال تعــالى{ :قــل

الحجــة البالغــة}

[األنعـام ]149 :وقــال تعــالى{ :بــل نقــذف بــالحق علــى الباطــل فيدمغــه فــإذا هــو ازهــق}
[األنبياء ]18 :وال شك في أن هذا إنما هو بالحجة؛ ألن السيف مرة لنا ومرة علينا..
()428
أبدا)..
أبدا ..ودامغ لقول مخالفينا ومزهق له ً
وليس كذلك البرهان ،بل هو لنا ً
ضرورة الجدل
هناك ضرورتان للجدل:
األولى :إظهار الدين
يقول اإلمام ابن تيمية( :معلـوم أن هللا وعـد بإظهـار اإلسـالم علـى الـدين كلـه ..ظهـور
علم وبيان ،وظهور سيف وسنان ،فقال تعالى{ :هو الـذي أرسـل رسـوله بالهـدى وديـن
الحــق ليظه ـره علــى الــدين كلــه ولــو ك ـره المشــركون} [الصــف ،]9 :وقــد فســر العلمــاء
ظهوره بهذا وهذا ،ولف الظهـور يتناولهمـا ،فـإن ظهـور الهـدى بـالعلم والبيـان ،وظهـور
الدين باليد والعمل..

()428

اإلحكام في أصول األحكام (.)28/1
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وهللا تعــالى أرس ــل رس ــوله بالهــدى ودي ــن الح ــق ليظهـ ـره علــى ال ــدين كل ــه ،ومعل ــوم أن
ظهور اإلسالم بالعلم والبيان قبل ظهوره باليد والقتال ،فإن النبي صلى هللا عليه وسـلم
مكث بمكة ثالث عشرة سنة يظهر اإلسالم بالعلم والبيان واآليـات والبـراهين ،فـممن بـه
ـار بغيــر ســيف ،لمــا بــان لهــم مــن اآليــات البينــات
طوعــا واختيـ ًا
المه ـاجرون واألنصــار ً

ـداء
والبراهين والمعجزات ،ثم أظهره بالسيف ،فإذا وجب علينا جهاد الكفار بالسـيف ابت ً
ودفعــا لمــن يطعــن فيــه بطريــق
ودفعـا؛ فــألن يجــب علينــا بيــان اإلســالم وإعالمــه ابتــداء ً
ً
األولى واألحرى.

فـإن وجـوب هـذا قبـل وجــوب ذاك ،ومنفعتـه قبـل منفعتـه ،ومعلــوم أنـه يحتـاج كـل وقــت
إلــى الســيف ،فكــذلك هــو محتــاج إلــى العلــم والبيــان ،وإظهــاره بــالعلم والبيــان مــن جــنس
كثير مـن الكفـار لـم
إظهاره بالسيف ،وهو ظهور مجمل عال به على كل دين ،مع أن ًا
يقهره سيفه ،فكذلك كثير مـن النـاس لـم تظهـر لهـم آياتـه وبراهينـه ،بـل قـد يقـدحون فيـه
ويقيمون الحجج على بطالنه ،السيما والمقهور بالسيف فيهم منافقون كثيرون ،فهؤالء
جهادهم بالعلم والبيان ..دون السيف والسنان).
الثانية :دحض القول بانتشار الدين بالسيف

يقول اإلمام ابن تيميـة( :يـزعم كثيـر مـن أهـل الكتـاب أن محمـدا صـلى هللا عليـه وسـلم
طَلبـوا العلـم والمنـاظرة
وأمته إنما أقاموا دينهم بالسيف ،ال بالهدى والعلم واآليـات ،فـإذا َ

فقيل لهم :ليس لكم جواب إال السيف ..كان هـذا ممـا يقـرر ظـنهم الكـاذب ،وكـان هـذا

من أعظم ما يحتجون بـه عنـد أنفسـهم علـى فسـاد اإلسـالم ،وأنـه لـيس ديـن رسـول مـن
عند هللا ..وإنما هو دين ملِّك أقامه بالسيف).
ومن المعلوم أن السيف ال سيما سيف المسلمين وأهل الكتاب هو تابع للعلـم والحجـة،

بـل وسـيف المشـركين هــو تـابع آلرائهـم واعتقـادهم ،والســيف مـن جـنس العمـل ،والعمــل
أبدا تابع للعلم والرأي..
ً
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وحينئــذ فبيــان ديــن اإلســالم بــالعلم ،وبيــان أن مــا خالفــه ض ـالل وجهــل ..هــو تثبي ــت
ألصل دين اإلسالم ،واجتناب ألصل غيره من األديان التي يقاتـل عليهـا أهلهـا ،ومتـى
ظهر صحته وفساد غيره ..كان الناس أحد رجلين:
إما رجل تبين له الحق فاتبعه ،فهذا هو المقصود األعظم من إرسال الرسل..
وإما رجل لم يتبعه ،فهذا قامت عليه الحجة ..إمـا لكونـه لـم ينظـر فـي أعـالم اإلسـالم،
أو نظر وعلم فاتبع هواه ،أو قصر..
وإذا قام ــت علي ــه الحج ــة ..ك ــان أرض ــى هلل ولرس ــوله ،وأنص ــر لس ــيف اإلس ــالم ،وأذل
ـذور
لسـيف الكفـار ،وإذا قـدر أن فـيهم مــن يعجـز عـن فهـم الحجــة فهـذا إذا لـم يكـن معـ ًا

ـذور مـع قيامهـا فهـو مـع
مع عدم قيامها ..فهو مع قيامها أولى أال يعذر ،وإن كـان مع ًا

عــدمها أعــذر ،فعلــى التقــديرين قيــام الحجــة أنصــر وأعــذر ،وقــد قــال تعــالى{ :ومــا كنــا

معذبين حتى نبعث رسوال} [اإلسراء ،]15 :وقال تعالى{ :رسـال مبشـرين ومنـذرين لـئال
يكون للناس على هللا حجة بعد الرسل وكان هللا عزي از حكيما} [ النسـاء ،]165 :وقـال
تعــالى{ :فالملقيــات ذك ـ ار* عــذ ار أو نــذ ار} [المرســالت ،]5-6 :وقــال النبــي صــلى هللا
عليــه وســلم (( :وال أحممد أحممك إليممه العممذر مممن هللا ومممن أجممل ذلممك بعممث المبشممرين
()429
.
والمنذرين))
العالقة بين الجدل ..والقتال
وإثبات ضرورة الجدل تأتي باعتباره ًّ
خطا موازًيـا للقتـال فـي إطـار المواجهـة ،ومـن هنـا

تنشأ ضرورة تحديد العالقة الشرعية بين الجدل والقتال.
( )429البخاري ( ،)6980مسلم (.)1499
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يقــول اإلمــام ابــن تيميــة رحمــه هللا تعــالىَّ ( :
إن مــن النــاس مــن يقــول :آيــات المجادلــة
والمحاجــة للكفــار منســوخات بميــة الســيف؛ العتقــاده أن األمــر بالقتــال المشــروع ينــافي
المجادلة المشروعة ،وهذا غلطَّ ..
مناقضـا
فإن النسخ إنما يكون إذا كان الحكم الناسخ
ً

للحكم المنسوخ ،كمناقضة األمر باستقبال المسجد الحرام في الصالة لألمـر باسـتقبال
بيت المقدس بالشام …)
ثم يقول رحمـه هللا تعـالى فـي قولـه{ :وال تجـادلوا أهـل الكتـاب إال بـالتي هـي أحسـن إال
الذين ظلموا منهم} [العنكبوت:]46 :

(فهــذا ال ينــاقض األمــر بجهــاد مــن أَمـ َـر بجهــاده مــنهم ،ولكــن األمــر بالقتــال ينــاقض
فأمـا مـع إمكـان الجمـع بـين الجـدال المـأمور بـه
النهي عنه واالقتصار على المجادلـةَّ .

والقتال المأمور به ..فال منافاة بينهما ،وإذا لـم يتنافيـا بـل أمكـن الجمـع لـم يجـز الحكـم
جميعـا أبلـغ
ومعلوم أن ك ًّال منهما ينفع حيـث ال ينفـع اآلخـر ،وأن اسـتعمالهما
بالنسخ،
ً
ٌ
في إظهار الهدى ودين الحق).
وفي إطار العالقة بين الجدل والقتال يكون الحد بين الرأي والحرب..
وفي ضوء العالقة بين الجدال والقتال يمكننا تحديد أهم مفـاهيم المواجهـة ،وهـو الفـرق
بــين ال ـرأي والحــرب ،بتفســير الفــرق بــين القــول الــذي يقــول فيــه صــاحبه رًأيــا يخــالف
اإلسالم فيستوجب ذلك الرد على صاحبه بحكمة وعلم ..وبين القول الـذي يحـارب بـه
صاحبه اإلسالم ،فيكون الرأي للرأي ..والحرب للحرب..
فــإذا قــال قائـ ٌـل فــي اإلســالم ق ـوًال غيــر معقــول وغيــر واقعــي يكــون هــذا القــول حرًبــا ال
رًأيا..
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جامع زوجة عمه أبي طالـب فـي
محمدا صلى هللا عليه وسلم
كأن يقول سفيههم :أن ( ً
َ
متجاهال أخالق العرب ومروءتهم وحرمة الموتى
القبر بعد أن ماتت حتى رآه الناس!)
ً
وحق العمومة والتربية ،بصرف النظر عن النبوة..
هل يمكن اعتبار ذلك رًأيا يتطلب الرد على القائل بالحكمة ..أم حرًبا تقتضي مواجهة

مشعلها؟!

وعندما يقول سفيههم( :أن الحـج مـؤتمر جنسـي يحـدث فيـه الزنـا!) ..فـي الوقـت الـذي
يحرم فيه على الحاج أن يقرب زوجته {الحج أشهر معلومات فمـن فـرض فـيهن الحـج
فمال رفمث وال فسمموي وال ًّ
جمدال فممي الحمج ومــا تفعلـوا مـن خيــر يعلمـه هللا وتـزودوا فــإن
خير الزاد التقوى واتقون يا أولي األلباب} [البقرة..]197 :
وعنــدما يقــول ســفيههم( :أن المســلمات يمســحن الحجــر األســود بــدم الحــيض!) ..فــي
الوق ــت ال ــذي يح ــرم في ــه عل ــى الح ــائض الطـ ـواف بالبي ــت الحـ ـرام ،ف ــإن أص ــاب المـ ـرأة
الحيض وهي تحج فإنها تفعل كل ما يفعله الحاج إال الطواف بالبيت.
وأن اسم مدينة «منى» التي يبيت فيها الحجيج قبل الذهاب إلى عرفة (جاء من «ماء
الرجال»!)..
أي يتطلــب الــرد علــى القائــل بــه بالحكمــة ..أم حــرب تقتضــي
هــل يمكــن اعتبــار ذلــك ر ٌ
إهدار دم قائله بالقوة؟!
لذا يتطلب األمر تحديد الحد بين الرأي والحرب ،وذلك من خالل عدة جوانب:
 النظر إلى شخص القائل ،من حيث احتمال جهله بالقول من عدمه.. النظر إلى معقولية القول؛ ألن هذه المعقولية هي التي تنفي شبهة الحرب..~~597

 والنظر إلى ظروف القول؛ ألن أي قول يقال في سياق الحرب علـى اإلسـالم يأخـذحكم الحرب ،مثل التحرك بقول بقصد إشاعته ،ال بقصد مناقشته أو تبيين معناه..
قرآنية الجدل
وااللت ـزام بــالمنهج القرآن ــي فــي الجــدل ومواجه ــة الشــبهات واجــب أص ــلي ينبغــي عل ــى
بابـا مـن أبـواب الشـبهات التـي
الطرف اإلسالمي أن يلتزم به ،وذلك أن القرآن لـم يـدع ً

أثاره ــا ويثيره ــا أع ــداء هللا ..إال وفن ــدها ودحض ــها ،ق ــال تع ــالى{ :وال يأتون ــك بمث ــل إال
جئناك بالحق وأحسن تفسي ار} [الفرقان.]33 :
يقول اإلمام ابن تيمية( :وكثيـر مـن المصـنفين فـي الكـالم ال يـردون علـى أهـل الكتـاب
إال ما يقولون :إنه ُيعلم بالعقل ..مثل تثليث النصـارى ،ومثـل تكـذيب محمـد صـلى هللا

عليه وسلم ،وال يناظرونهم في غير هذا من أصول الدين .وهذا تقصير منهم ومخالفة

لطريقــة الق ـرآن ،ف ـ َّ
ـإن هللا يبــين ف ــي الق ـرآن م ــا خــالفوا ب ــه األنبيــاء وي ــذمهم علــى ذل ــك،
()430
والقرآن مملوء من ذلك)
ومن هنا فـإن المتأمـل فـي القـرآن يجـد َّ
أن معظـم القضـايا التـي جـادل القـرآن فيهـا أهـل
الكتاب تدور على عدة محاور:
األول :توحيممد هللا وعبادتـه وحــده ال شـريك لــه ،ومــن أمثلتـه ..قولــه تعــالى{ :قــل ياأهــل
الكتاب تعالوا إلى كلمة سـواء بيننـا وبيـنكم أال نعبـد إال هللا وال نشـرك بـه شـيئا وال يتخـذ
بعضــنا بعضــا أربابــا مــن دون هللا فــإن تولـوا فقولـوا اشــهدوا بأنــا مســلمون} [آل عم ـران:
.]64
()430
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ولهــذا امتثلهــا النبــي صــلى هللا عليــه وســلم فكتبهــا فــي رســالته إلــى هرقــل عظــيم الــروم
يدعوه إلى اإلسالم ونبذ الشرك.
الثاني :إثبات نبوة محمد صلى هللا عليه وسلم واإليمان به واتباعه ،ومن أمثلته قوله
تعـالى{ :ياأهـل الكتـاب قـد جـاءكم رسـولنا يبــين لكـم علـى فتـرة مـن الرسـل أن تقولـوا مــا
جاءنا من بشير وال نذير فقد جاءكم بشير ونذير وهللا على كل شـيء قـدير} [المائـدة:
.]19
الثالممث :رد الشممبهات التــي يثيرونهــا علــى اإلســالم وكشــف زيفهــا ،ومــن أمثلتــه قولــه
تعــالى { :ســيقول الســفهاء مــن النــاس مــا والهــم عــن قبلــتهم التــي كــانوا عليهــا قــل هلل
المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم} [البقرة]142 :
الرابع :بيان تناقض عقائدهم وتهافتها ،ومن أمثلته قوله تعالى{ :ما اتخـذ هللا مـن ولـد
وما كان معه مـن إلـه إذا لـذهب كـل إلـه بمـا خلـق ولعـال بعضـهم علـى بعـض سـبحان
هللا عما يصفون} [المؤمنون ]91 :وغير هذا كثير في القرآن والسنة.
ـلوبا وحيـ ًدا للجـدال مـع النصـارى ..وذلـك
وقـد حـدد القـرآن الجـدل بـالتي هـي أحسـن أس ً

()431
إلتاحة الفرصة أمامهم لمعرفة الحق ،وإزالة أي شبهات تشوش عليهم..

ولكي ينجح الجدال في إظهار الحق ،وإزالة الشبهات ..ال بد من االتفاق على معايير
ثابتة تحكمه ،وهو ما أطلق عليه القرآن مصطلح {كلمة سواء}..

()431
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حيـ ــث يمكننـ ــا أن نحـ ــدد لهـ ــذا المصـ ــطلح ثالثـ ــة أسـ ــس :العقـ ــل ،وثبـ ــوت النصـ ــوص
وصحتها ،ومعيار الحجية..
فممممن حيمممث العقمممل ال يج ــوز للمج ــادل أن يتخل ــى عن ــه ويه ــدره؛ ألن هللا جعل ــه من ــاط
التكليف ،وموضع التمييز بين اإلنسان وغيره من العجماوات..
ومن حيث ثبوت النصوص يجب االتفاق على ما يصح اعتباره دليال يحتج به ومـا ال
مثال -ال يجوز االحتجاج بالحديث الضعيف أو الموضوع..
يصح ،وعند المسلمين ً -
وكممذلك يجممك االتفمماي علممى الحجيممة المعتب ـرة عنــد طرفــي الجــدل ،وعنــد المســلمين -
ـثال -هــي الق ـرآن ومــا صــح مــن حــديث رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم ،أمــا أق ـوال
مـ ً
الصحابة والتابعين وغيرهم فيشـترط لحجيتهـا موافقتهـا للقـرآن ومـا صـح عـن رسـول هللا
صلى هللا عليه وسلم..
وهو األمر الذي يختلف عنـد النصـارى ،إذ إنهـم يؤمنـون بـأن «روح القـدس» قـد حلـت
على التالميذ فأصبحت أقوالهم حجة !..كما بقي روح القدس يحل على مـن جـاء بعـد
التالميذ من اآلباء ،فأصبحت أقوالهم حجة عندهم كذلك!..
الثوابت القرآنية في المواجهة
«رد الفكر إلى الواقع» فعندما ادعى اليهود والنصارى أنهـم أبنـاء هللا وأحبـا هَّ ..
رد هللا
ُ
عليهم ما يكذب ذلك في واقعهم {قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلـق يغفـر
لمــن يشــاء ويعــذب مــن يشــاء وهلل ملــك الســماوات واألرض ومــا بينهمــا وإليــه المصــير}
[المائدة.]18 :
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«رد الواقممع إلممى الفكممر» وذلــك عنــدما فســر هللا واقــع أهــل الكتــاب مــن حيــث األمانــة
بعقيــدتهم العنص ـرية تجــاه غيــرهم مــن األمــم {ومــن أهــل الكتــاب مــن إن تأمنــه بقنطــار
يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار ال يـؤده إليـك إال مـا دمـت عليـه قائمـا ذلـك بـأنهم
قــالوا ل ـيس علينــا فــي األميــين ســبيل ويقولــون علــى هللا الكــذب وهــم يعلمــون* بلــى مــن
أوفى بعهده واتقى فإن هللا يحب المتقين}.
وهذه اآلية تتضمن قاعدة هامة في تقييم واقع أهل الكتاب ..حيث إن واقعهم ومواقفهم
اج ُهـون بهـذه التصــرفات غيـر المقبولـة فــإنهم
ترجـع إلـى تصـوراتهم المحرفــة ،وعنـدما ُي َو َ
يقطعــون الص ــلة بينه ــا وب ــين التص ــورات التــي يؤمن ــون به ــا ،فعن ــدما يو ِّ
اج ــه المس ــلمون
النصارى بتاريخهم الصليبي الحاقد على اإلسالم ،والذي ظهـر فـي الحـروب الصـليبية
ومحاكم التفتيشُّ ..
يردون مدعين أنها أخطاء بشرية ليس لها عالقة بالدين..
قياسا على هـذه القاعـدة -يكـون الـرد هـو أن الحـروب الصـليبية
ً
وتفنيدا لهذا االدعاء ً -
ومحــاكم التفتــيش لــم تحــدث إال بــأمر البابــاوات ،الــذين لــم يجــر أحــد علــى مناقشــتهم
بسبب االعتقاد بعصمتهم من الخطأ؛ ألنهم -حسب اعتقادهم -ال يتصرفون إال بـروح
القدس التي َّ
حلت فيهم!
«رد الفكر النصراني إلى منهج الفهم اإلسالمي» وذلك بـأن يـتم حسـم قضـية المسـيح
من خالل الثوابت اإلسالمية ،وهذا المنهج هو منهج رسول هللا صلى هللا عليـه وسـلم،
فعندما دخل عدي بن حاتم -وهو نصراني -على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد
َّ
صليبا مـن ذهـب ،فقـال(( :يما عمدي ،اطمرح همذا الموثن ممن عنقمك)).
علق في صدره
ً

قال :فطرحته وانتهيت إليه وهو يق أر في سـورة بـراءة ،فقـ أر هـذه اآليـة{ :اتخـذوا أحبـارهم
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ورهبانهم أربابا من دون هللا والمسيح ابن مريم ومـا أمـروا إال ليعبـدوا إلهـا واحـدا ال إلـه
إال هو سبحانه عما يشركون} قال :يا رسول هللا ،إنا لسنا نعبدهم!..
فصحح له النبي صـلى هللا عليـه وسـلم معنـى العبـادة بقولـه(( :ألميس يحرممون مما
أحل هللا فتحرمونمه ،ويحلمون مما حمرم هللا فتسمتحلونه..؟ )).فقلـت :بلـى !..فقـال:
()432
((فتلك عبادتهم))
فتضــمنت المواجهــة ثوابــت اإلســالم التــي واجــه بهــا رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم
موقــف عــدي ،والتــي كــان لهــا أثــر نفســي قــوي فاســتجاب لرســول هللا صــلى هللا عليــه
وســلم ..وأســلم ،وكانــت الثوابــت هــي تفســير الصــليب بالوثنيــة ،وتفســير اتخــاذ اليهــود
بابــا مــن دون هللا باتبــاعهم فــي تح ـريم الحــالل وتحليــل
والنصــارى أحبــارهم ورهبــانهم أر ً
الحرام.

واالســتناد إلــى الثوابــت فــي المواجهــة ..حقيقــة قرآنيــة تتأكــد فــي مواضــع متعــددة ،منهــا
على سبيل المثال :المواجهة بين موسى وفرعون ،وذلك عندما سأل فرعون{ :قـال فمـا
بال القرون األولى} [طه.]51 :
تفويضــا لعلــم هللا{ ..قــال علمهــا
فلــم تكــن إجابــة موســى اســتقرائية تاريخيــة ..بــل كانــت
ً

عند ربي في كتاب ال يضل ربي وال ينسى} [طه.]52 :

فيج ــب أن تك ــون المواجه ــة ب ــالقرآن ،ال نتخل ــى عن ــه ..تح ــت زع ــم التج ــرد والعقالني ــة
والموض ــوعية؛ ألن قرآني ــة المواجه ــة تتض ــمن ذل ــك كل ــه {وجاه ــدهم ب ــه جه ــادا كبيـ ـ ار}
[الفرقان.]52 :

()432

المعجم الكبير للطبراني (.)218
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فــالتجرد :هــو أن تنطلــق المواجهــة مــن إثبــات التنــاقض الكامــل بــين طرفــي المواجهــة
{وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضالل مبين} [سبأ.]24 :
«ارتبمماط الجممدل بماليقين» وذلــك بموقــف االبتهــال الــذي أنهــى بــه رســول هللا صــلى هللا
عليه وسلم الجدل العقيم ..كما قـال هللا سـبحانه{ :فمـن حاجـك فيـه مـن بعـد مـا جـاءك
من العلم فقل تعـالوا نـدع أبناءنـا وأبنـاءكم ونسـاءنا ونسـاءكم وأنفسـنا وأنفسـكم ثـم نبتهـل
فنجعـل لعنــة هللا علــى الكـاذبين} [آل عمـران ]61 :فاالبتهــال هـو الــذي يجــرد الموقــف
النصراني من عوامل التحريف والتزييف والتضليل؛ ألن االبتهال سيضـع حـب األبنـاء
بعيدا عن هذا التحريف.
والنساء واألنفس أمام ما في قلوبهم وعقولهم ً
«اإللزام بالزم القول» فعندما َّادعى النصـارى أن عيسـى ابـن هللا ألـزمهم القـرآن بـالزم
هــذا االدعــاء ،بإخضــاعه لمقتضــيات الوجــود البشــري ،وهــو ضــرورة وجــود الصــاحبة
{بديع السماوات واألرض أنى يكون له ولد ولم تكن لـه صـاحبة وخلـق كـل شـيء وهـو
بكل شيء عليم} [األنعام.]101 :
«التناسك بين أسلوب الجدل وموقف المجادل» والمقارنة األساسـية لتحقيـق التناسـب
يبدأ بما بين اليهود والنصارى..
وم ــن هن ــا يمك ــن مقارن ــة ح ــديث الرس ــول ص ــلى هللا علي ــه وس ــلم ودعوت ــه إل ــى اليه ــود
باعتبـار أن قـدر هللا فـيهم أنهـم «مغضــوب علـيهم» ودعوتـه إلـى النصـارى باعتبــار أن
قـدر هللا فـيهم أنهـم «ضـالون» وأن المقتضـي المنهجـي فـي ممارسـة الـدعوة مـع اليهــود
كان يقوم على إثبات الوحي والرسالة دون االستفاضة معهم في الحوار والمناقشة.
ومــن ذلــك مــا رواه مســلم :جــاء حبــر مــن أحبــار اليهــود للرســول صــلى هللا عليــه وســلم
فقال :جئت أسألك !..فقال له صلى هللا عليـه وسـلم :أينفعـك شـيء إن حـدثتك؟ فقـال:
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()433
أسمع بأذني ،فنكت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعود معه وقالَ (( :س ْل))...

ولعلنا نالح تشكك النبي صلى هللا عليه وسلم في إجابة اليهودي وذلـك بنكـت العـود
الذي معه.
وفي هذا المعنى يقرر النبي صلى هللا عليه وسلم تبعية اليهود ألحبارهم ،وأن هذا هو
()434
المانع من هدايتهم فيقول(( :لو آمن عشر من اليهود آلمن بي اليهود))
أما النصارى فكان أسلوب دعوتهم يقوم على استفاضة الحوار والمناقشـة ،ودليـل ذلـك
ما رواه الربيع بن أنـس البكـري أحـد التـابعين مرس ًـال قـال :إن النصـارى أتـوا رسـول هللا
صلى هللا عليه وسلم فخاصموه في عيسـى ابـن مـريم وقـالوا لـه :مـن أبـوه؟ وقـالوا علـى
هللا الكذب والبهتان..
فقــال لهــم النبــي صــلى هللا عليــه وســلم(( :ألسممتم تعلمممون أنممه ال يكممون ولممد إال وهممو
يشبه أباه؟)) قالوا :بلى!..
قال(( :ألستم تعلمون أن رعنا حي ال يموت ،وأن عيسى يأتي عليه الفنماء؟)) قـالوا:
بلى!..
قال(( :ألسمتم تعلممون أن رعنما قميم علمى كمل شميء يكلمؤه ويحفظمه ويرزقمه؟)) قـالوا:
بلى!..
قال(( :فهل يملك عيسى من ذلك شيئا؟)) قالوا :ال!..

()433
()434

أخرجه مسلم في اإليمان ( )315من حديث ثوبان رضي هللا عنه.

البخاري في مناقب األنصار ( )274/7من حديث أبي هريرة.
~~604

قــال(( :أفلسممتم تعلمممون أن هللا عممز وجممل ال يخفممى عليممه شمميء فممي األر

وال فممي

السماء؟)) قالوا :بلى!..
قال(( :فهل يعلم عيسى من ذلك شيئا إال ما َّ
علم هللا؟)) قالوا :ال!..
قــال(( :فممإن رعنمما صممور عيسممى فممي الممرحم كيممف شمماء ،فهممل تعلمممون ذلممك؟)) قــالوا:
بلى!..
قال(( :ألستم تعلمون أن رعنا ال يأكمل الطعمام وال يشمرب وال ُيحمدث الحمدث؟)) قـالوا:

بلى!..

قال(( :ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة ،ثم وضعته كما تضمع

الم مرأة ولممدها ،ثممم ُغ م ِّذ َي كممما ُت َغ م ِّذى الم مرأة الصممبي ،ثممم كممان يطعممم ويشممرب الش مراب
ويحدث الحدث؟)) قالوا :بلى!..
قال(( :فكيف يكون هذا إلها كما زعمتم؟ )).قال :فعرفوا..
()435
.
فأنزل هللا عز وجل {الم* هللا ال إله إال هو الحي القيوم}
وبهذه القاعدة يمكن إحسان الظن بمن يريد مناقشة المسلمين من النصارى في قضايا
الدين إلى أن يتبين غير ذلك ،إذ يتقرر أن هناك من النصارى من يريد معرفة الحق،
وإحســاس الداعيــة بمــن يريــد معرفــة الحــق ممــن هــو مســتكبر عنــه أمــر لــه اعتبــار فــي
منهج الدعوة ،ودليله ما كان من عيسى مع اليهود {فلما أحس عيسى منهم الكفر قال
مـن أنصــاري إلــى هللا قــال الحواريــون نحــن أنصــار هللا آمنــا بــاهلل واشــهد بأنــا مســلمون}
[آل عمران ]52 :ألنهم كانوا كافرين ولكنه لما أحس أنهم لن يرجعوا عـن الكفـر الـذي
()435

أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم كما في :الدر المنثور ،من أول سورة آل عمران.
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ه ــم علي ــه ..ب ــدأت المفاص ــلة معه ــم .وينطب ــق عل ــى هـ ـؤالء ق ــول هللا {ف ــذكر إن نفع ــت
الذكرى} [األعلى.]9 :
والتناسـب الــذي يجــب مراعاتــه ال يقــف عنــد مســتوى الفــرق بــين اليهــود والنصــارى ،بــل
يمتد إلى مذاهب النصارى أنفسهم ،إذ يجب اعتبار المذهب الذي ينتمي إليه مـن يريـد
المناقشة؛ ألن الفوارق الجوهرية بين المذاهب عندهم تقتضي اعتبار ذلك.
المجادل المسلم

تقطع
قال شيخ اإلسالم رحمه هللا تعالى( :كل من لم يناظر أهل اإللحاد والبدع مناظرًة
ُ
دابرهم لم يكن أعطى لإلسالم َّ
حق ُه ،وال َوَّفى بموجب العلم واإليمان ،وال حصل بكالمه
َ
()436
شفاء الصدور وطمأنينة النفوس ،وال أفاد كالمه العلم واليقين)

وقد ظهر أثر ياب هذا المعنى في مناظرات أهل الكالم للفالسفة وأشباههم.
قـال شـيخ اإلسـالم ابـن تيميــة( :ولهـذا كانـت منـاظرة كثيـر مــن أهـل الكـالم لهـم منــاظرة
قاصرة ،حيث لم يعرف أولئك حقيقة ما بعث هللا به رسله وأنزل به كتبه ومـا ذمـه مـن
()437
الشرك ،ثم يكشفون بنور النبوة ما عند هؤالء من الضالل)
ويكمل هذا في المجادل على قدر تحقق بعض اللوازم فيه ،ومنها:

الالزم األول :العلم والعدل

()436

درء التعارض (.)357/1

()437

انظر :الرد على المنطقيين ،ص .537 ،536
~~606

األصــل فــي العلــم علــم الكتــاب والســنة ومــا يــدل عليهمــا ،ولــيس كــل مــن انتســب للعلــم
صـ ــلح أن ينـ ــافح عـ ــن اإلسـ ــالم أو يـ ــدعو إليـ ــه ،بـ ــل ربمـ ــا أفسـ ــد ه ـ ـؤالء مـ ــا ال يمكـ ــن
()438
إصالحه
قال شـيخ اإلسـالم( :وال ريـب أن المـؤمن يعلـم مـن حيـث الجملـة أن مـا خـالف الكتـاب
المفصـلة ،ال يعـرف
كثير من الناس ال يعلم ذلـك فـي المسـائل
والسنة فهو باطل ،لكن ًا
َّ

ما الذي يوافـق الكتـاب والسـنة ومـا الـذي يخالفـه؛ كمـا قـد أصـاب كثيـر مـن النـاس فـي
()439
الكتب المصنفة في الكالم في أصول الدين وفي الرأي والتصوف وغير ذلك)
ظلوما جهوًال ،فاألصل فيـه عـدم العلـم ،وميلـه
ويقول رحمه هللا تعالى( :واإلنسان ُخلق
ً
مفصــل يــزول بــه جهلــه ،وعممدل فــي
دائمــا إلــى علممم َّ
إلــى مــا يه ـواه مــن الشــر ،فيحتــاج ً

محبته وبغضه ،ورضاه وغضبه ،وفعله وتركه ،وإعطائـه ومنعـه ،وأكلـه وشـربه ،ونومـه

ويقظته ،فكل مـا يقولـه ويعملـه يحتـاج فيـه إلـى علـم ينـافي جهلـه ،وعـدل ينـافي ظلمـه،
المفصــل ..وإال كــان فيــه مــن الجهــل
المفصــل ،والعــدل
ـإن ل ـم يمــن هللا عليــه بــالعلم
َّ
َّ
فـ ْ
والظلم ما يخرج به عن الصراط المستقيم ،وقد قـال تعـالى لنبيـه صـلى هللا عليـه وسـلم

بعــد صــلح الحديبيــة وبيعــة الرض ـوان{ :إنــا فتحنــا لــك فتحــا مبينــا} إلــى قولــه{ :ويهــديك
ص ـراطا مســتقيما} فــإذا كــان هــذا حالــه فــي آخــر حياتــه أو قر ًيبــا منهــا ..فكيــف حــال
()440
غيره؟!)

()438
()439
()440

انظر :الحوار مع أهل الكتاب ،للقاسم ،ص.148

النبوات (.)561/1

الفتاوى (.)39 ،38/14
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()441
الالزم الثاني :معرفته بما ينكي وينجع في رد صيال الخصم وجداله

()442
قال صلى هللا عليه وسلم(( :جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم))

.

وف ــي الح ــديث َّ
أن م ــن أقس ــام الجه ــاد :الجه ــاد باللس ــان؛ وال يعن ــي ذل ــك مج ــرد الك ــالم
ـإن هــذا ي ِّ
وعمــوم المنافحــة ،فـ َّ
حسـ ُـن ُه كـ ُّـل أحــد! ولهــذا كــان شــعر حســان رضــي هللا عنــه
ُ
ليس كشعر غيره ،فقد كان يقع من الكفار موقع النبل.
قال ــت عائش ــة رض ــي هللا عنه ــاَّ :
إن رس ــول هللا ص ــلى هللا علي ــه وس ــلم ق ــال(( :اهجممموا

قريشمما؛ فإنممه أشممد عليهمما مممن رشممق النبممل)) فأرســل إلــى ابــن رواحــة فقــال :اهجهــم..
ً
فهجاهم فلم ُي ِّ
رض!

حســان بــن ثابــت ،فلمــا دخــل عليــه قــال
فأرسـ َـل إلــى كعــب بــن مالــك ،ثــم أرسـ َـل إلــى َّ
آن لكــم أن ترســلوا إلــى هــذا األســد الضــارب بذنبــه ،ثــم أدلـ َـع لســانه فجعــل
َّ
حســان :قــد َ

يحركه فقال :والذي بعثك بالحق ألفرينهم بلساني فري األديم.

حسممان..
ثــم قالــت عائشــة :ســمعت رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم يقــول(( :هجمماهم َّ
()443
فشفى واشتفى))

قــال النــووي رحمــه هللا فــي شــرح الحــديث( :وأمــا أم ـره صــلى هللا عليــه وســلم بهجــائهم

وطلبــه ذلــك مــن أصــحابه واحـ ًـدا بعــد واحــد ولممم يممر
()444
حسان ،فالمقصود منه :النكاية في الكفار)
َّ

قممول األول والثمماني حتممى أممَمر

ملومــا علــى تفريطــه ،فكــذا
وكمــا أن الجهــاد باليــد ال بــد مــن إعــداد العــدة فيــه وإال كــان ً

()441

ليس ال مراد من هذا الالزم تعلم الممانعات والمعارضات التي تحدثوا عنها في علم الجدل،

()443

صحيح مسلم :كتاب فضائل الصحابة ،باب فضائل حسان بن ثابت ()283 ،282/16

()444

شرح مسلم ،للنووي ( ،)281/16و قريب منه ما في :شرح األبي-على مسلم (.)321/6
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اجبا بال ريب ،انظر :درء التعارض (.)439/7
فليس هذا و ً
( )442تقدم تخريجه.
رقم .2490

ـاد فــي ميـدان اللســان والكلمـة؛ بــل أمـ ُـرهُ أخطـر وأشـ ُّـد مـن الجهــاد باليـد ،فـ َّ
ـإن غايــة
الجه ُ
قتل في سبيل هللا ،وال ُيالم عند عامة
المجاهد في سبيل هللا بيده إذا خسر المعركة ْ
أن ُي َ

العدد ..كما يالم من يتخلف عن إعداد العدة لمواجهة
المسلمين على تفريطه في اتخاذ ُ
أبدا في مقام الحجة
دوما و ً
الكفر في ميدان النظر والمجادلة ،وذلك أن اإلسالم منصور ً

والظهور ،بخالف الظهور بالسيف فإنه يكون مرة له ومرة عليه.

ـاظر
نه ـون عــن المجادلــة والمنــاظرة إذا كــان المنـ ُ
قــال شــيخ اإلســالم ابــن تيمي ـة( :وقــد َي َ
ضعيف العلم بالحجة وجواب الشبهة فيخاف عليه أن يفسده ذلـك المضـل ،كمـا ينهـى
َ
قويــا مــن علــوج الكفــار ،فـ َّ
ـإن ذلــك يض ـره
علجــا ًّ
ذلــك الضــعيف فــي المقاتلــة أن يقاتــل ً
()445
ويضر المسلمين بال منفعة)

وممـا يلتحــق بهــذا الـالزم خطــاب كــل قـوم باصــطالحهم الــذي تعـارفوا عليــه ،إذا كانــت

هناك حاجة ،وكانت المعاني صحيحة.

قال ابن تيمية( :وأما مخاطبة أهل االصـطالح باصـطالحهم ولغـتهم فلـيس بمكـروه إذا
احتيج إلى ذلك وكانت المعـاني صـحيحة ،كمخاطبـة العجـم مـن الـروم والفـرس والتـرك

وع ــرفهم ،ف ـ َّ
ـإن ه ــذا ج ــا ٌئز حس ـ ٌـن للحاج ــة ،وإنم ــا كره ــه األئم ــة إذا ل ــم يحت ــاجوا
بلغ ــتهم ُ
()446
إليه)
وقال رحمه هللا( :وال ريب أن األلفاظ في المخاطبات تكون بحسب الحاجات كالسالح

في المحاربات ،فـإذا كـان عـدو المسـلمين -فـي تحصـنهم وتسـلحهم -علـى صـفة غيـر

الصفة التي كانت عليها فارس والروم -كان جهـادهم بحسـب مـا توجبـه الشـريعة التـي

مبناها على تحـري مـا هـو هلل أطـوع وللعبـد أنفـع وهـو األصـلح فـي الـدنيا واآلخـرة ،وقـد
يكــون الخبيــر بحــروبهم أقــدر علــى حـربهم ممــن لــيس كــذلك ال لفضــل قوتــه وشــجاعته

ولكــن لمجانســته لهــم كمــا يكــون األعجمــي المتشــبه بــالعرب -وهــم خيــار العجــم -أعلــم

بمخاطبــة قومــه األع ـاجم مــن العربــي وكمــا يكــون العربــي المتشــبه بــالعجم -وهــم أدنــى
()445

درء تعارض العقل والنقل (.)173/7

()446

نفسه (.)43/1
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()447
العرب -أعلم بمخاطبة العرب من العجمي)

ويفيــد فــي هــذا الشــأن النظــر فــي القواعــد الجدليــة المشــروعة المســتنبطة مــن الكتــاب

()448
والسنة ومما دلت عليه العقول والفطر السليمة

أحيان ـا -يحتــاج إلــى االشــتغال بــرد دليــل المعانــد
ومــن فوائــد مــا قــالوه :أن المنــاظر ً -
المخــالف وَقْلِّبـ ِّـه عليــه ،ودمــغ باطلــه وبيــان تناقضــه أكثــر مــن بيــان الحــق الــذي يــدافع
عنه ،حتى يفيق ويتبين له فساد ما كان عليه.

وهــذه الطريقــة نافعــة فــي كثيــر مــن المســائل المطروحــة فــي الح ـوار والجــدال مــع أهــل

ـثال ،فلــو ُســئل عنهــا المــرء فلــيس
الكتــاب اليــوم ،كقضــية تعــدد الزوجــات فــي اإلســالم مـ ً
مــن الضــرورة تبيــين حكــم اإلســالم فيهــا لكــل ســائل؛ ألن الس ـؤال -فــي الغالــب -س ـؤال
تعنت واسـتنقاص لإلسـالم ،فهاهنـا يبـين لهـم موافقـة المسـلمين لهـدي األنبيـاء السـابقين
وتناقضــهم معــه ،وكــذلك مــا فــي واقعهــم مــن تنــاقض فــي قضــية المــرأة ،وتحويلهــا إلــى

رقيــق يشــترى ويبــاع ،وتفشــي الخيانــة فــي مجتمعــاتهم ،ونحــو ذلــك مــن األمــور التــي
()447
()448

نقض المنطق ص ،90ومجموع الفتاوى (.)107/4

ع امة الكتب التي كتبت في الجدل هي مبينة لهذه القواعد ،وإن كان في بعضها قصور أو

زيادة على ما جاء به الشرع .وأوصل الدكتور عثمان علي حسن جملتها إلى  29قاعدة .انظر:
منهج الجدل والمناظرة ( ) 739-683/2واإللمام بأحوال الجدل والمناظرة كـ :اإلفحام والنقض

إن كان
واالنتقال والسفسطة واالنقطاع إلخ ..مما يفيد ويعين في نصرة الحق من أقرب الطرق ،و ْ
مستقر في الفطرة البشرية ،ولهذا لما تكلم شيخ اإلسالم عن لف «االستدالل» قال
ًّا
أصل ذلك

إن أُريد به نفس طلب العلم بالشيء بالدليل والنظر فيما يدل الشيء ..فهذا مركوز
رحمه هللا( :و ْ
في فطرة جميع الناس ،فإنه ما منهم من أحد إال وعنده من نوع النظر واالستدالل ،بل ومن نوع
الجدال ،بحسب ما هداه هللا إليه من ذلك ،وقد قال تعالى{ :وكان اإلنسان أكثر شيء جدال}
واإلنسان يجادل بالباطل ليدحض به الحق من غير معرفة بقوانين الجدل ،فكيف ال يجادل
بالحق؟ وللناس من النظر والمناظرة في صناعاتهم وأمور دنياهم ما يبين أن النظر والمناظرة

مركوز في فطرهم ،فكيف في أمور الدين؟! وهللا سبحانه يقول{ :الذي خلق فسوى وقدر فهدى}
وقال{ :قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى}) .انظر :درء التعارض (.)439/7
~~610

يسمعها األصم ويراها األعمى!
واألصل :عدم العمل بهذه الطريقة -عند عدم الحاجة إليها -ألنها تخالف أصل بيـان

()449
وهللا تعالى أعلم.
الحق والصدع به

أحيانــا قــد يضــطر المجــادل المس ـ لم إلــى االحتجــاج علــى الخصــم الكتــابي بمقــدمات
و ً
يسـ ــلمها ولـ ــو كانـ ــت فـ ــي نفسـ ــها باطلـ ــة ،وذلـ ــك مـ ــن أجـ ــل بيـ ــان تناقضـ ــهم ال لتقريممممر
()450
ولهــذا قــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة( :وهللا تعــالى ال يــأمر الم ــؤمنين أن
الحمممق

ـاطال لـم يـأمر هللا
ـدر أنـه قـال ب ً
يجادلوا بمقدمة يسلمها الخصم ْ
علمـا ،فلـو ُق َ
إن لم تكـن ً
أن يحــتج علــيهم بالباطــل ،لكم َّمن هممذا قممد يفعممل لبيممان فسمماد قولممه وعيممان تناقضممه ..ال
()451
لبيان الدعوة إلى القول الحق ودعوة العباد إليه)

الالزم الثالث :الصد بالحق والجهر به

األصل في المسلم جهره بالحق وصدعه به ،قال تعـالى{ :فاصـدع بمـا تـؤمر وأعـرض

عــن المشــركين} [الحجــر ]94 :وقــال{ :وإذ أخــذ هللا ميثــاق الــذين أوت ـوا الكتــاب لتبيننــه
للناس وال تكتمونه} [آل عمران.]187 :

وفـي قصـة جعفـر رضــي هللا عنـه مـع النجاشــي دلي ٌـل علـى الجهــر بـالحق والصـدع بــه
ف ــي وق ــت الض ــعف وه ــم ب ــديار الكف ــر ،ول ــم يمنع ــه كون ــه ف ــي دار الكف ــر م ــن بيـ ــان

()452
الحق
()449

انظر :منهج الجدل والمناظرة (.)805/2

()450

الحوار مع أهل الكتاب ،للقاسم ،182 ،ومناهج الجدل في القرآن الكـريم  ،432وانظـر :كـالم

شــيخ اإلس ــالم ابــن تيمي ــة ف ــي :الــرد عل ــى المنطقيــين ،م ــن َّ
أن بع ــض المرضــى ال ينتف ــع باألغذي ــة
الفطرية بل يحتاجون إلى عالج وأدوية تناسب مزاجهم ،ص 330وقبلها.

()451
()452

الرد على المنطقيين ،ص.468

تثور ههنا مسألة «االستضعاف» و«اإلكراه» وما ضوابط الصدع بالحق في وقت تحقق

االستضعاف.
~~611

وربما ظ َّن ظان أن مجرد منـاظرة أهـل الكتـاب فيهـا تنـازل عـن الحـق ومخالفـة لوجـوب
الصدع بالحق ،وهذا الظن ليس بشيء؛ ألننـا فـي هـذا المقـام نـتكلم بطريـق التنـزل مـع

الخص ــم ،وه ــي م ــن طريق ــة القـ ـرآن ،وله ــذا فإنن ــا -كم ــا يق ــول ش ــيخ اإلس ــالم( :نتن ــزل

اتباع ــا لقول ــه
لليه ــودي والنصـ ـراني ف ــي مناظرت ــه و ْ
إن كن ــا ع ــالمين ب ــبطالن م ــا يقول ــهً ،
تعالى{ :وجادلهم بالتي هي أحسن} [النحل ]125 :وقوله{ :وال تجادلوا أهل الكتاب إال
ب ــالتي ه ــي أحس ــن} [العنكب ــوت ]46 :وإال فعلمن ــا ب ــبطالن م ــا يعارض ــون ب ــه القـ ـرآن

والرسول ويصدون به عن سواء السبيل وإن جعلوه من المعقول بالبرهان أعظم من أن

ن)()453
يبسط في هذا المكا

وهـ ــذا الصـ ــدع ال يعنـ ــي تـ ــرك أدب الجـ ــدال والح ـ ـوار أو التخلـ ــي عـ ــن أخـ ــالق وآداب

اإلسالم ،فالمسلم هو المسلم في كل األحوال ،وإنمـا يصـول ويجـول بـاهلل وهلل ال بنفسـه

وال لهواه.

المجادل الكتابي

()454
طا خاص ــة بالمج ــادل الكت ــابي ف ــي الشـ ـريعة س ــوى ع ــدم الظل ــم
ل ــيس هن ــاك ش ــرو ً

والدليل قول هللا تعالى{ :وال تجادلوا أهل الكتاب إال بـالتي هـي أحسـن إال الـذين ظلمـوا

فإن كان منهم فيخرج الجدال معه عـن مسـمى «الجـدال بـالتي
منهم} [العنكبوتْ ]46 :
هي أحسن»؛ وينتقل الخطاب معه إلى مجادلة بغير التي هي أحسن.
قـال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة رحمــه هللا( :فالظـالم لــم يــؤمر بجدالــه بــالتي هــي أحســن،
ًّ
مستحقا للقتال غير طالب للعلم والدين فهو من هؤالء الظالمين الـذين
ظالما
فمن كان ً
ال يجــادلون بــالتي هــي أحســن ،بخــالف مــن طلــب العلــم والــدين ولــم يظهــر منــه ظلــم،
سواء كان قصده االسترشاد ،أو كـان يظـن أنـه علـى حـق يقصـد نصـر مـا يظنـه ًّ
حقـا،
ومــن كــان قصــده العنــاد يعلــم أنــه علــى باطــل ويجــادل عليــه فهــذا لــم يــؤمر بمجادلتــه

ق
اء له
بالتي هي أحسن ،لكن قد نجادله بطر أخرى نبين فيها عناده وظلمه وجهله جز ً
()453

درء التعارض (.)188/1

()454

الحوار مع أهل الكتاب ،للقاسم ،ص.162
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()455
بموجب عمله)

ـردا يخـالف مـنهج النبـي صـلى
(واالمتناع عن الجدال مع الظالمين واتخاذه
منهجـا مط ً
ً
هللا عليه وسلم ،فقد جادل اليهود بالتي هي أحسن في المدينة ،وكانوا يكتمون ما أنـزل
هللا ويلبسون الحق بالباطل؛ كما جادل نصارى نجـران ودعـاهم إلـى المباهلـة فرفضـوا،

فاألصــل أن ُيقبــل الجــدال مــع كــل أحــد؛ ألن كــل كــافر ترجــى هدايتــه .نعــم قــد تكــون
المصــلحة فــي االمتنــاع عــن مجادلــة طائفــة مــنهم أو مــع أف ـراد لســبب أو آلخــر وهــذا

()456
استثناء)

وبقاء النصارى علي باطلهم هو في حقيقته ظلم ،ولذلك جاء في سورة مريم بعـد ذكـر

قصــة عيســى {ذلــك عيســى ابــن م ـريم قــول الحــق الــذي فيــه يمتــرون* مــا كــان هلل أن

يتخـذ مــن ولــد ســبحانه إذا قضــى أمـ ار فإنمــا يقــول لــه كــن فيكــون* وإن هللا ربــي وربكــم
فاعبدوه هذا صراط مستقيم* فاختلف األحزاب من بينهم فويل للذين كفـروا مـن مشـهد

يــوم عظــيم* أســمع بهــم وأبصــر يــوم يأتوننــا لكــن الظممالمون اليــوم فــي ضــالل مبــين}

[مريم ]38-34 :ذلك أن النصارى ظالمون في اعتقادهم..

ظلم الجدل

ويأخذ صورة أساسية وهي :تجاوز الكلمة السواء..

كما قال هللا تعالى{ :قل ياأهـل الكتـاب تعـالوا إلـى كلمـة سـواء بيننـا وبيـنكم أال نعبـد إال
هللا وال نش ــرك ب ــه ش ــيئا وال يتخ ــذ بعض ــنا بعض ــا أرباب ــا م ــن دون هللا ف ــإن تولـ ـوا فقولـ ـوا

اشهدوا بأنا مسلمون}.

قــال ابــن كثيــر( :أي عــدل ونصــف نســتوي نحــن وأنــتم فيهــا ،ثــم فســرها بقولــه{ :أن ال

ـار وال
ـنما وال طاغوتًــا وال نـ ًا
نعبــد إال هللا وال نشــرك بــه شــيئا} :ال ً
وثنــا وال صـ ً
ـليبا وال صـ ً
شيئا ،بل نفرد العبادة هلل وحده ال شريك له ،وهذه دعوة جميع الرسل ،قـال هللا تعـالى:
ً
{ومــا أرســلنا مــن قبلــك مــن رســول إال نــوحي إليــه أنــه ال إلــه إال أنــا فاعبــدون} وقــال
()455

الجواب الصحيح (.)219/1

()456

الحوار مع أهل الكتاب للقاسم 162 ،بتصرف.
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تعالى{ :ولقد بعثنا في كل أمة رسوال أن اعبدوا هللا واجتنبوا الطاغوت} ثـم قـال تعـالى:
بعضـا
{وال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون هللا} قال ابن جريج :يعني يطيع بعضـنا ً

فــي معصــية هللا ،وقــال عكرمــة :يســجد بعضــنا لــبعض {فــإن تول ـوا فقول ـوا اشــهدوا بأنــا

َشهدوهم أنـتم علـى اسـتمراركم
مسلمون} أي :فإن تولوا عن هذا النصف وهذه الدعوة َفأ ْ
على اإلسالم الذي شرعه هللا لكم).

والعلة من استثناء الظالمين من «الجدل بالتي هي أحسن» هي أن حكمـة هـذا الجـدل

هــي تحقيــق الهدايــة ،وأن الهدايــة ال تكــون للظــالمين كمــا قــال ســبحانه{ :قــل آمنــا بــاهلل
وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقـوب واألسـباط ومـا أوتـي

موســى وعيســى والنبيــون مــن ربهــم ال نفــرق بــين أحــد مــنهم ونحــن لــه مســلمون* ومــن

يبتغ غير اإلسالم دينا فلن يقبل منه وهـو فـي اآلخـرة مـن الخاسـرين* كيـف يهـدي هللا

قوما كفروا بعـد إيمـانهم وشـهدوا أن الرسـول حـق وجـاءهم البينـات وهللا ال يهـدي القـوم

الظالمين} [آل عمران ،]86-84 :ومن هنا كـان افتـراء الكـذب علـي هللا ممـن « ُي ْـد َعى

ِّإَلـى اإلســالم» هــو أعلــى درجـات الظلــم {ومــن أظلــم ممـن افتــرى علــى هللا الكــذب وهــو
يدعى إلى اإلسالم هللا ال يهدي القوم الظالمين} [الصف.]7 :
مكر الجدل

ونتيجة لبطالن القضية النصرانية ..ارتكز أصحابها إلـى المكـر فـي طـرحهم لقضـيتهم
يخي ـ ــا
ومنـ ــاظرتهم عليهـ ــا ،ويـ ــدخل فـ ــي هـ ــذا اإلطـ ــار ارتبـ ــاط النص ـ ـرانية المحرفـ ــة تار ًّ
بالمناقشات والجدل ،والمجامع هي الشاهد التاريخي على ذلك ،ومن هنا اكتسبوا خبرة
واس ــعة ف ــي الج ــدل ،األم ــر ال ــذي يختل ــف عن ــد المس ــلمين باعتب ــار أن اإلس ــالم يح ــرم
االختالف و ِّ
المراء ،مما يقتضي أن تكون المواجهـة الجدليـة مـن خـالل المـنهج القرآنـي
الذي يضمن لصاحبه الحق والصواب.

ومن أمثلة هذا المكر :أن يسـأل المجـادل النصـراني« ..كلمـة هللا» هـل هـي خالقـة أم
مخلوقة..؟
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وقـ ــد تعـ ـ َّـود النـ ــاس بتلقائيـ ــة أن تكـ ــون اإلجابـ ــة فـ ــي أحـ ــد االحتمـ ــاالت المطروحـ ــة فـ ــي
السؤال ..فتكون اإلجابة إما خالقة أو مخلوقة ..وكالهما خطأ!..
أمــا اإلجابــة الصــحيحة فــإن كلمــة هللا ليســت خالقــة وال مخلوقــة ،ولكــن مخلمموي بهمما،
وهي إجابة خارجة عن االحتمالين المطروحين بالمكر..
أيضا :أن يسأل المجادل النصراني ..كالم هللا ..هل هو غيـر
ومن أمثلة مكر الجدل ً
هللا أم ال..؟!
والنفي واإلثبات كالهما خطـأ؛ ألن النفـي معنـاه أن كـالم هللا منفصـل عنـه ،وهـذا غيـر
معقول..
أيضــا خطــأ؛ ألنــه يعنــي أنــه هــو الــذات ،ممــا يثبــت بــاطلهم أن الــذات هــي
واإلثبــات ً
الصفة ،و َّ
أن هللا «الذات» هو الكلمة «الصفة»!

أمــا اإلجابــة الصــحيحة أن نستفصــل الســائل ،فــإن أراد بقولــه «هــل هــو غيــر هللا» أنــه
مباين له منفصل عنه ..فصفات الموصوف ال تكون مباينة له منفصلة عنه.
وإن كان انفصال الصفة عن الموصوف مستحيال في المخلوق ..فكيف بالخالق؟!
وإن أراد بـالنفي أن كلمــة هللا ليســت هــي ذاتــه ..فليسـت الصــفة هــي الموصــوف ،وهــي
ِّ
ـق يتنــاول الــذات المقدســة بمــا يســتحقه
غيـره بهــذا االعتبــار ،واســم الــرب تعــالى إذا أُطلـ َ
من صفات الكمال ،فيمتنع وجود ذات بدون صفات الكمال.
فاسم «هللا» يتناول الذات الموصوفة بصفات الكمال ،وهذه الصفات ليست زائدة على
هذا المسمى؛ بل هي داخلة فيه.
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ـثال ال ينطبـق عليهـا ،فتـنعكس القناعــة
وممن أمثلمة مكمر الجمدل :أن يضـرب لألقـانيم م ً
بالمثــل علــى الموضــوع المضــروب ل ــه المثــل «األقــانيم» ،فيقــول المجــادل ..إن َمَث ـ َـل
األقانيم الثالثة مثل الشمس ..الشمس ذاتها وضوءها وح اررتها ،وهي شيء واحد.
ومثل «الشمس» ال يطابق الموضوع المضروب له المثل «األقانيم».
وفي ذلك يقول ابن تيمية( :وهم تارة يشبهون األقنومين «العلم والحيـاة» التـي يسـمونها
«الكلمة وروح القدس» بـ«الضياء والح اررة» التـي للشـمس مـع الشـمس ،ويشـبهون ذلـك
بـ«الحياة والنطق» الذي للنفس مع النفس ،وهذا تشبيه فاسـد؛ فـإنهم إن أرادوا بالضـياء
والحرارة ما يقوم بذات الشمس فذلك صفة للشمس قائمة بها لم تحل بغيرها ،ولم تتحد
بغيرها ،كما أن صفة النفس كذلك ..هذا إن قيل إن الشـمس تقـوم بهـا حـ اررة وإال فهـذا
ممنوع ..والمقصود هنا بيان فساد كالمهم وقياسهم..
وإن أرادوا م ــا ه ــو ب ــائن ع ــن الش ــمس ق ــائم بغيره ــا كالش ــعاع الق ــائم ب ــالهواء واألرض
والح اررة القائمة بذلك كان هذا دليال على فساد قولهم من وجوه:
منها :أن هذه أعراض منفصلة بائنة عن الشمس قائمة بغيرها ال بهـا ،ونظيـر هـذا مـا
يقــوم بقلــوب األنبيــاء مــن العلــم والحكمــة والــوحي الــذي أنــذروا بــه ،وعلــى هــذا التقــدير
فليس في الناسوت شيئا من الالهوت ،وإنما فيه آثار حكمته وقدرته.
ومنهممما :أن الحـ ـ اررة والض ــوء الق ــائم ب ــالهواء والج ــدران أعـ ـراض قائم ــة بغي ــر الش ــمس،
والكلمة وروح القدس عندهم هما جوهران.
ومنهما :أن هـذا لـيس هـو الشـمس وال صـفة مـن صـفات الشـمس «القائمـة بهـا» ،وإنمــا
هـو أثـر حاصــل فـي غيــر الشـمس بســبب الشـمس ،ومثــل هـذا ال ينكــر قيامـه باألنبيــاء
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والصالحين ،ولكن ليس للمسيح عليه السالم بـذلك اختصـاص ،فمـا حـل بالمسـيح حـل
بغيره من المرسلين ،وما لم يحل بغيره لم يحل به ،فـال اختصـاص لـه بـأمر يوجـب أن
يكون إلها دون غيره من الرسل ،وال هنـا اتحـاد بـين الالهـوت والناسـوت ،كمـا لـم تتحـد
الشمس وال صفاتها القائمة بها بالهواء واألرض التي حصل بها الشعاع والح اررة).
ولمواجهة مكر الجدل وتراكم الخبرات في الجانب النصراني ..ينبغي جمـع الخبـرة مـن
ممارســة األف ـراد فــي هــذا المضــمار ،ومتابعــة تطــورات الحالــة الفكريــة للخصــوم ،مثــل
انتقـ ــالهم مـ ــن اسـ ــتخدام مثـ ــل الشـ ــمس إلثبـ ــات بدعـ ــة األقـ ــانيم إلـ ــى بدعـ ــة «الوحدانيـ ــة
()457
الجامعة» والتي َّيدعون فيها أن الواحد يتضمن داخله األقانيم الثالثة!!..
كمــا ينبغــي اعتبــار الكفــاءة فــي المواجهــة ،وهنــا ينبغــي التفريــق بــين المســتوى العلمــي
النظري للمجادل والقدرة الشخصية الفعلية على الجـدل؛ ألن القـدرة علـى الجـدل مهـارة
فـ ــي ذاتهـ ــا ،تحتـ ــاج إلـ ــى سـ ــرعة البديهـ ــة ،والحنكـ ــة فـ ــي اسـ ــتخدام المعلومـ ــات ،وعـ ــدم
االسـتدراج مـن قبـل الخصـم ،وغيرهـا ...وكلهـا مهـارات مكتسـبة مـن الممارسـة ،أو مــن
الفنون الحديثة ،كفن التفاوض.
وعصفة عامة فإن الظلم والمكر لم يقف عنمد حمد الجمدل ..بمل كمان فمي كمل أسماليك

المواجهة عند النصارى:

إذ يعتمد النصارى بصورة كلية على المؤثرات النفسـية والعاطفيـة فـي مخاطبـة النـاس،

تعويضا للخلل الشامل في المضمون عندهم..
ً
فتقوم الترانيم مصحوبة بالموسيقى بالتخلل إلى النفس..

بينمــا يقــوم صــوت الكــورال المصــاحب لهــا برســم صــورة زائفــة عــن يقــين الجمــوع بهــذا

الباطل..
()457

راجع مناقشة هذا الهراء في الباب الثاني.
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ثم تأتي الفتيات والزينة ليكتمل نصب ِّ
الش َراك..

وأثنـاء ذلــك ..يحـرص النصــارى علــى الظهـور بأقصــى صــورة تمثيليـة للســعادة والهنــاء

الذين ينعمون بهما في ظل تلك العقيدة الزائفة!..

وإذا كــان المخاطــب مــن غيــر الســذج الــذين ينخــدعون بهــذه المــؤثرات ..فــال مــانع مــن

خصوصـا والحمايـة مضـمونة ،والعاقبـة
المواجهة المباشرة بأسلوب إحداث الصـدمات،
ً
مأمونة!..
ِّ
وجــه لــه دعــوة مباش ـرة العتنــاق النص ـرانية ،أو أن توضــع
فم َّمــا َيصـ ِّـدم المســلم ..أن تُ َّ
نصوص القرآن والسنة موضع التشكيك والنقد ،أو أن تحاك الشبهات حـول رسـول هللا
صلى هللا عليه وسلم..

أو أن ُي َهَّدد بالجحيم المقيم ..أو المستقبل الضائع ..إن هو مات على اإلسالم!..
ومــن أخطــر أســاليبهم الخت ـراق الشخصــية المســلمة اســتخدام المصــطلحات اإلســالمية
المــؤثرة مثــل كلمــات «هللا أكبــر» أو «الحمــد هلل» أو «ال إلــه إال هللا» للتمويــه ،وآخرهــا
نـ ــزول طبعـ ــة مـ ــن اإلنجيـ ــل المحـ ــرف بعن ـ ـوان «اإلنجيـ ــل الش ـ ـريف» محاكـ ــاة للعن ـ ـوان

«المصحف الشريف»!..

أيضا من استخدام المصطلحات واألساليب الدعوية اإلسالمية بحـذافيرها فـي
وال مانع ً
عرض المضمون النصراني..
وحينم ــا تل ــوح أول ب ــادرة لالهتـ ـزاز أو الش ــك ..فهن ــاك بـ ـرامج تس ــجيلية ،وأف ــالم مرئي ــة،

وإحصــاءات مفبركــة ،عــن أعــداد هائلــة للــذين تنصــروا !..وذلــك لحســم التــردد ،وحشــد

التأثير..

جميع ــا تح ــت عنـ ـوان واحــد حي ــث ق ــال هللا س ــبحانه:
وقــد جم ــع القـ ـرآن ه ــذه األســاليب
ً
{وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين اإلنس والجن يوحي بعضـهم إلـى بعـض زخمر

القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون* ولتصـغى إليـه أفئـدة الـذين ال

يؤمنون باآلخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون} [األنعام.]112 ،111 :

ف ــالزخرف والغ ــرور ..هم ــا أخ ــص خص ــائص موق ــف النص ــارى ف ــي المواجه ــة ،وهم ــا
انعكاس دقيق للحالة النفسية التي يعيشونها :سخافة المضمون ..وانهيار اليقين..
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وكذلك مكر الجدل بالخبرة المكتسبة من الفتـرة الزمنيـة الطويلـة التـي عاشـها النصـارى
وهم يدافعون عن الكذب والباطل.
ومن زخرف القول :استخدام عبارات مؤثرة بال مضمون منهجي محدد مثل:
(تعالوا إلي أيها المتعبون والثقيلي األحمال ..وأنا أريحكم)..
(أنا هو الطريق والحياة)..
عبــارات تســترعي االنتبــاه ،وتــؤثر ف ــي الــنفس ،دون أن يكــون لهــا مضــمون منهج ــي،
يعرف اإلنسان كيف يتعامل معه بصورة عملية..
ولــذلك ف ـإن مــن أهــم خصــائص المــنهج الصــحيح للــدعوة ..وضــع اإلنســان أمــام مــنهج
واضح عملي كامل ،بحيث ال تُطرح أي حقيقة إال ومعها الخطوة العمليـة التـي يعـيش

بها اإلنسان في حياته..

فعنـدما قـال رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم(( :لممن تمدخلوا الجنمة حتمى تؤمنموا)) قــال
بعــدها(( :ولمممن تؤمنممموا حتمممى تحمممابوا)) وه ــو الق ــول الــذي يض ــع الحقيق ــة ف ــي إطاره ــا
التطبيقي ،ثم قال(( :هل أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟)) قالوا :بلي يا رسول
()458
 ،فتحـددت الخطـوة العمليـة المحققـة لمضـمون
هللا! قال(( :أفشوا السمالم بيمنكم))
العبارة األولى والثانية.
أما أن يكون األمر مجرد عبارات ليس لها واقع وعناوين ليس تحتها معنى ..فهذا هو
زخرف القول.

( )458أخرجه مسلم ( . ) 911
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لــذلك ينبغــي أال يــؤثر فيــك أن تفاجــأ بمــن يــدعوك إلــى النص ـرانية؛ ألنــه يريــد أن يهــز
ثقتك في نفسك ودينك عندما تشعر أنك موضع دعوته..
وينبغـي أال يــؤثر فيــك أن تســمع أن هنــاك مــن دخــل النصـرانية مــن «المســلمين»؛ ألن
ـابا اســميًّا ولــيس لهــم عالقــة بهــذا
هنــاك كثيــر مــن النــاس ينتســبون إلــى اإلســالم انتسـ ً
أصال..
الدين ،وال يدركون حقيقة اإلسالم ً
فينبغي االنتباه إلى أن أساليب التبشـير قائمـة علـى المـال والسـحر والنسـاء ،وأن الفقـر
الـذي يعانيــه المنتســبون لإلســالم قــد تنشــأ عنـه «حــاالت شــاذة» ال يجــوز أن تــؤثر فــي
قلب أصحاب هذا الدين..
وعلينــا أال ننســى أن هــذه األســاليب مــن جــنس فتنــة الــدجال ،حيــث يــأتي ومعــه جبــال
خبــز وأنهــار مــاء ،بينمــا يعــاني النــاس العطــش والمجاعــة ،ولــذلك يقــول الرســول صــلى
()459
.
هللا عليه وسلم(( :يا عباد هللا ..فاثبتوا))

( )459أخرجه مسلم (.)2937
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الفصل الثالث

الشبهات النصرانية
الشبهات والمتشابهات

عليه األمر :لبَّسه ِّ
يقول ابن منظور في لسان العرب :شبَّه ِّ
عليه.
ُ
صحتها.
علي األمر :خفي والتبس ،و
اشتبهت في المسأَلة :شككت في َّ
واشتبه َّ
ُ
الشبهة :االلتباس وا ِّ
لمْثل.
و ُّ ْ
وقيل ُّ
الشْبهة :اسم من االشتباه ،وهي ما يشتبه عليك أمرهُ.
مقدم ــة مقاماتـ ِّـه :ونســتغفرك م ــن َسـ ْـوق الش ــهوات إلــى ُس ــوق
ومنـ ُـه قــول الحري ــري فــي َّ
ُّ
الشُبهات).
وما نعنيـه هنـا هـو «الشمبهات» المطروحـة مـن خـارج إطـار المـنهج اإلسـالمي ،والتـي
ُتلقى على العقل المسلم بغرض تشكيكه في دينه..
تحليل ظاهرة الشبهات

الشــبهات ظــاهرة معرفيــة إنســانية عامــة ،وذلــك أن المعرفــة اإلنســانية عبــارة عــن رمــوز

لفظية أو شكلية تدل على مجموعة من المعاني..
وقد اقتضى سعي اإلنسان السـتيعاب أكبـر قـدر مـن المعـاني والـدالئل ..اسـتخدام أقـل
قدر من الرموز في التعبير عن أكبر قدر من المعاني..
مما أوجد حاالت المرادفات المتعددة للكلمة الواحدة..
ٍ
بمعان متفاوتة..
واالستخدام المتباين لنفس األلفاظ في سياقات مختلفة
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ـاء علــى زاويــة الفهــم ،وقاعــدة النظــر،
وإمكانيــة تأويــل النصــوص بــأكثر مــن طريقــة بنـ ً
وطبيعة المتلقي..
ومــن هنــا نشــأت قضــية الشــبهات التــي هــي عبــارة عــن نصــوص «آيــات أو أحاديــث»
يفهم منها أكثر من معنى بالنسبة للزاوية التي يتم تناولها من خاللها..
وهو ما أكدته آية آل عمران {هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيـات محكمـات هـن أم
الكتاب وأخر متشابهات} [آل عمران.]7 :
فالنص المحكم ..هو الذي ال يدل إال على معنى واحد..
دل على أكثر من معنى ..منه الحق ومنه الباطل..
والنص المتشابه هو ما َّ
وهو ما جعل الشبهات أداة قدرية للهدى والضالل..
فيكون النص الواحد هدى وشفاء للمؤمنين ..وعمى وضالال للكافرين{ ..قل هو للذين
آمنوا هدى وشفاء والذين ال يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى} [فصلت.]44 :
يقول اإلمام ابن القيم( :هذا حال القلوب عند ورود الحق َّ
قلب يفتتن به
المنزل عليهاٌ :

إيمانا وتصديًقا ،وقلب يتيقنه فتقوم عليه به الحجة ،وقلب
كفر
ًا
وجحودا ،وقلب يزداد به ً
ً
()460
ِّ
يوج ُب له حيرة وعمى ،فال يدري ما يراد به)

فالشبهة هي محاولة إحداث خلل فـي فهـم وتنـاول النصـوص ،مـن خـالل التـأثير علـى
النص األصلي الختالق تناقض في المعنى بأساليب متعددة ..منها:
 انتزاع النص وبتره من سياقه األصلي..()460

من كتاب :إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان.
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 الزيادة أو النقصان من ألفاظ النص.. إفقاد النص مقوماته األساسية وتحويره واستباقه بمقدمات مصطنعةلدفع الفهم باتجاه ُمعيَّن..
 تضييع إحداثيات النص وإخراجه من إطار اإلحكام المنهجياإلسالمي..
 حشد وتجميع النصوص المدسوسة وتقديمها على أنها نصوصقطعية..
 إلزام النص بما ليس من لوازمه..ومــن حيــث الواقــع الــذي ُتْلقــى فيــه الشــبهات :فهنــاك عوامــل أساســية لتفســير أســباب

ظهور الشبهات وتأثيرها ..وهي :قلة العلم ،غلبة الجهل ،وشيوع الفواحش والكبائر..

يقول اإلمام ابن القيم( :لما كان القلب يوصف بالحياة وضدها انقسم بحسب ذلك إلى
هذه األحوال الثالثة ..صحيح ومريض ِّ
وميت..
فالقلب الصحيح :هو القلب السليم الذي ال ينجو يوم القيامـة إال مـن أتـى هللا بـه ،كمـا
قـال تعـالى{ :يـوم ال ينفـع مـال وال بنـون* إال مـن أتـى هللا بقلـب سـليم} [الشـعراء،88 :
.]89
وقد اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم ،واألمر الجامع لذلك :أنه الذي قـد
سلم من كل شهوة تخالف أمر هللا ونهيه ،ومن كل شبهة تعارض خبره..
فسلِّ َم من عبودية ما سواه ،وسلم من تحكيم غير رسوله..
َ
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فسـلِّ َم فــي محبــة هللا مــع تحكيمــه لرســوله فـي خوفــه ورجائــه والتوكــل عليــه واإلنابــة إليــه
َ
والــذل لــه وإيثــار مرضــاته فــي كــل حــال ،والتباعــد مــن ســخطه بكــل طريــق ،وهــذا هــو
حقيقة العبودية التي ال تصلح إال هلل وحده..
فالقلــب الس ــليم :هــو ال ــذي َســلِّ َم م ــن أن يك ــون لغيــر هللا في ــه شــرك بوج ــه مــا ،ب ــل ق ــد
خلصت عبوديته هلل تعالى :إرادة ومحبة وتـوكال وإنابـة وإخباتـا وخشـية ورجـاء وخلـص
ـب ف ــي هللا ،وإن أبغ ــض ..أبغ ــض ف ــي هللا ،وإن أعط ــى..
ـب ..أح ـ َّ
عمل ــه هلل ،ف ــإن أح ـ َّ
أعطى هلل ،وإن منع ..منع هلل ،وال يكفيه هذا حتى يسلم من االنقياد والتحكيم لكـل مـن
محكمـا علـى االئتمـام واالقتـداء بـه وحـده -دون كـل
قلبـه معـه عق ًـدا
عدا رسوله ،فيعقد ُ
ً
أحد -في األقوال واألعمـال ..أقـوال القلـب :وهـي العقائـد ،وأقـوال اللسـان :وهـي الخبـر
عم ــا ف ــي القل ــب ،وأعمـ ــال القل ــب :وه ــي اإلرادة والمحبـ ــة والك اره ــة وتوابعه ــا ،وأعمـ ــال
الجوارح..
فيكـون الحـاكم عليـه فــي ذلـك كلـه -دقيقــه وجليلـه -هـو مـا جــاء بـه الرسـول صــلى هللا
عليه وسلم ،فال يتقدم بين يديه بعقيدة وال قول وال عمل ،كما قال تعالى{ :ياأيها الـذين
آمنـ ـوا ال تق ــدموا ب ــين ي ــدي هللا ورس ــوله} [الحجـ ـرات ]1 :أي :ال تقولـ ـوا حت ــى يق ــول وال
()461
تفعلوا حتى يأمر)..
قوتـه ،وهـو اإليمـان وأوراد الطاعـات،
أيضا( :القلب محتاج إلى مـا يحفـ عليـه َّ
ويقول ً

وإلـى حميـة عـن المـؤذي الضـار ،وذلــك باجتنـاب اآلثـام والمعاصـي وأنـواع المخالفــات،

وإلى استفراغه من كـل مـادة فاسـدة تعـرض لـه ،وذلـك بالتوبـة النصـوح واسـتغفار غـافر
الخطيئـات ،ومرضـه هـو نـوع فسـاد يحصـل لـه يفسـد بـه تصـوره للحـق وإرادتـه لـه ،فــال
()461
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يرى الحق ًّ
حقا ،أو يراه على خالف ما هو عليه ،أو ينقص إدراكه له وتفسد به إرادته
له ،فيبغض الحق النافع ،أو يحب الباطل الضار ،أو يجتمعان له وهو الغالب ،ولهذا
يفسـر المـرض الـذي يعــرض لـه تـارة بالشــك والريـب ،كمـا قـال مجاهــد وقتـادة فـي قولــه
تعــالى{ :فــي قلــوبهم مــرض} [البق ـرة ]10 :أي :شــك ،وتــارة بشــهوة الزنــا ،كمــا فســر بــه
قولـه تعـالى{ :فيطمــع الـذي فــي قلبـه مــرض} [األحـزاب ،]32 :فــاألول مـرض الشــبهة،
والثاني مرض الشهوة ،والصحة تحف بالمثل ،و ُّ
الشَب ُه والمرض يدفع بالضد والخالف،
وهو يقوى بمثل سببه ،ويزول بضده ،والصحة تحف بمثـل سـببها ،وتضـعف أو تـزول

بضده ،ولما كان البـدن المـريض يؤذيـه مـا ال يـؤذي الصـحيح :مـن يسـير الحـر والبـرد
والحركة ونحو ذلك -فكذلك القلب إذا كان فيه مرض آذاه أدنى شيء :من الشبهة أو
ـوي يطرقــه
الشــهوة ،حيــث ال يقــوى علــى دفعهمــا إذا وردا عليــه ،والقلــب الصــحيح القـ ُّ
أضعاف ذلك ،وهو يدفعه بقوته وصحته.
وبالجملة ..فإذا حصل للمريض مثل سبب مرضه زاد مرضـه وضـعفت قوتـه ،وت ارمـى
إلى التلف ،ما لم يتدارك ذلك بأن يحصل له ما يقوي قوته ويزيل مرضه.
ومر

القلك نوعان :نوع ال يتألم به صاحبه فـي الحـال ،وهـو النـوع المتقـدم كمـرض

الجهل ،ومرض الشبهات والشكوك ،ومـرض الشـهوات ،وهـذا النـوع هـو أعظـم النـوعين
ألمــا ،ولكــن لفســاد القلــب ال يحــس بــاأللم ،وألن ســكرة الجهــل والهــوى تحــول بينــه وبــين
ً
إدراك األلم ،وإال فألمه حاضر فيه حاصل له ،وهو متو ٍار عنـه باشـتغاله بضـده ،وهـذا
أخطر المرضين وأصعبهما ،وعالجه إلى الرسل وأتباعهم ،فهم أطباء هذا المرض.
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والنو الثاني :مرض مؤلم له في الحال ..كالهم والغم وال*ي  ،وهذا المرض قد يزول
بأدوية طبيعية ..كإزالة أسبابه ،أو بالمداواة بما يضاد تلك األسباب ،وما يدفع موجبهـا
مع قيامها.
وكما أن القلب قد يتألم بما يتألم به البدن ،ويشـقى بمـا يشـقى بـه البـدن -فكـذلك البـدن
ـر بمـا يتـألم بـه القلـب ،ويشـقيه مـا يشـقيه ،وكـذلك الش ُّ
ـاك فـي الشـيء المرتـاب
يتألم كثي ًا

فيه يتألم قلبه حتى يحصل له العلم واليقين ،ولما كان ذلك يوجب له ح اررة ..قيل لمن
حصل له اليقين :ثلج صدره ،وحصل له برد اليقين..

وهــو كــذلك يضــيق بالجه ـل والضــالل عــن طريــق رشــده ،وينشــرح بالهــدى والعلــم ،قــال
تعالى{ :فمن يرد هللا أن يهديه يشرح صدره لإلسالم ومـن يـرد أن يضـله يجعـل صـدره
()462
ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء} [األنعام)]125 :
المنهج العلمي في التعامل مع الشبهات
ـداء مـن بحـث
هناك عدة قواعد علمية تحدد األسلوب السليم للتعامـل مـع الشـبهات ،ابت ً
انتهاء بااللتزام
ًا
صحة النص وتوثيقه،
ومرور بتجريده من عوامل التحريف والتحوير ،و ً

بالفهم السلفي في معالجة وتفسير النصوص ،والذي يرتكز على عدة قواعد:

األولى :رد المتشابه إلى المحكم ،تطبيًقا لقوله تعـالى{ :هـو الـذي أنـزل عليـك الكتـاب
منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات} [آل عمران.]7 :
فإذا اشتبه علينا معنى «كلمة هللا» و«روح منه» في قوله تعالى{ :إنما المسيح عيسى
ابــن م ـريم رســول هللا وكلمتممه ألقاهــا إلــى م ـريم وروح منممه} [النســاء ]171 :عــدنا إلــى
()462
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محكم قوله سبحانه{ :إن مثل عيسى عند هللا كمثل آدم خلقه من تراب ثم قـال لـه كـن
ِّ
تماما مثلما خلق بها
فيكون} [آل عمران ]59 :فنفهم أن عيسى ُخل َق بكلمة هللا «كن» ً
()463
.
آدم
وكــذلك عــدنا إلــى قولــه تعــالى{ :ســخر لكــم مــا فــي الســماوات ومــا فــي األرض جميعــا
منمممه} [الجاثيــة ]13 :ل ــنفهم أن اإلضــافة ب ـ ـ « ِّمْنـ ُـه» إض ــافة ربوبيــة وخل ــق ،ال إض ــافة

فس ُر المتشابه بالمحكم.
تبعيض وتركيب ،وهكذا ُي َّ

الثانية :رد الشبهة لعدم معقوليتها؛ كـزعمهم بوجـود أخطـاء نحويـة فـي القـرآن ،وذلـك
طا مـن
ألن علم النحو الذي يحاكمون القرآن إليـه إنمـا وضـعه علمـاء المسـلمين اسـتنبا ً
ـاء عل ــى كــالم الع ــرب وأشـ ـعارهم فــي الحواض ــر والبـ ـوادي،
نصــوص القـ ـرآن ذاتــه ،وبن ـ ً
ومحمــد صــلى هللا عليــه وســلم هــو واحــد مــن هـؤالء ،والــذين تلقـوا القـرآن ألول مـرة هــم
ـاء علــى
ً
ـداء -أن توضــع القواعــد بنـ ً
أيضــا مــن ه ـؤالء ،فيصــير مــن غيــر المعقــول -ابتـ ً
نص ثم تخالفه..
جميع ــا خط ــأ م ــا ف ــي الك ــالم دون أن
ـاء -أن يتلق ــى هـ ـؤالء
ً
وم ــن غي ــر المعق ــول -انته ـ ً
ينتبهوا إليه ،وهم الحجة الطبيعية لعلماء النحو واللغة!..
ومتناقضا مع ذاته.
معكوسا
فتصير الشبهة منطًقا
ً
ً
ومــن جــنس الشــبهات غيــر المعقولــة ،الشــبهة التــي يــزعم فيهــا الظــالمون أن رســول هللا
ـامع زوجــة عمــه أبــو طالــب فــي القبــر بعــد أن ماتــت حتــى رآه
صــلى هللا عليــه وســلم جـ َ

()463

راجع :الفصل الرابع-التحريف في كالم األنبياء -الباب الثاني ،وفيه تطبيق مباشر على

هذه القاعدة.
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النـاس ،متجــاهلين أخــالق العـرب ومــروءتهم ،وحرمــة المـوتى ،وحــق العمومــة والتربيــة،
بصرف النظر عن النبوة..
الثالثة :تحديد منزلة الشمبهة وتصـنيفها :فينبغـي التركيـز علـى قضـايا العقيـدة وإثبـات
الوحي والنبوة والمعاد على غيرها من القضايا.
الرابعة :إظهار التناقضات بجـوار رد الشـبهات؛ ألن إظهـار التناقضـات يخـرج المسـلم
مــن دائ ـرة اإلحســاس باالتهــام والــدفاع فــي مواجهــة اآلخــر ،ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن
الهزيمة النفسية للمدافع ،وشعور االنتصار عند المهاجم..
فحينمــا يحــاول أعــداء هللا تج ـريم واجــب الجهــاد ،ودمغــه باإلرهــاب والعــدوان ال نكتفــي
بتوض ــيح قيم ــة الجه ــاد ف ــي اإلس ــالم ،وارتباط ــه بغاي ــة الهداي ــة ورد الع ــدوان ،والت ازم ــه
بمعنى اإلنسانية ،بـل ينبغـي التقـدم بمـا وراء ذلـك ،وهـو اسـتخراج النصـوص الموجـودة
فــي كتــبهم والتــي تحــث علــى القتــال والقتــل دون أدنــى معنــى لغايــة الهدايــة ،أو اعتبــار
()464
.
لمعنى اإلنسانية
الخامسممة :التفريممق بممين ن م

المموحي وفهممم المسمملمين؛ ألن األول :معصــوم يحــدد

إطار اإلسالم وقيمه ،والثـاني :عمـل بشـري خاضـع الحتمـال الصـواب والخطـأ .فبينمـا
تقتصــر الحجيــة فــي الجانــب اإلســالمي علــى كــالم هللا ومــا صــحت نســبته إلــى رســوله
نجد أن النصارى يؤمنون بعصمة باباواتهم ،وأنهم ال يتكلمون إال بقوة «روح القدس».
السادسة :مراعاة الفرق بين الطرح العلمي وطرح المواجهة ،فعند تفنيد الشبهات والرد
عليهــا ينبغــي أن يتصــف الــرد باالختصــار واإلحكــام والبســاطة والتلقائيــة ،األمــر الــذي
( )464تراجع :شبهة القتال في هذا الفصل.
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يختلف عن الطرح العلمي التفصيلي دون مراعاة لعقول المخـاطبين ،كمـا قـال عبـد هللا

ِّ
ِّ ٍ
َّ
ـان
بــن مســعود رضــي هللا عنــهَ ( :مــا أَْنـ َ
ـت ِّب ُم َحــدث َق ْو ًمــا َحــديثًا َال تَْبُل ُغـ ُـه ُعُقــوُل ُه ْم ِّإال َكـ َ
ِّ ِّ ِّ ()465
لَب ْعض ِّه ْم ف ْتَن ًة)
تصنيف الشبهات
تتوزع الشبهات التي تثار على عدة اتجاهات..
فمنها :ما يتعلق بالتصور اإلسالمي عن حقيقة ذات الرب سبحانه وتعالى وأسمائه
وصفاته..
ومنها :ما يتعلق بأصول الدين كقضية الوحي والقرآن والرسول والسنة..
ومنها :ما يتعلق بشريعة اإلسالم وأحكامها..
ومنها :ما يتعلق بتاريخ المسلمين وحضارتهم وما يتعلق بدورهم في رفعة اإلنسانية..
وسـ ــوف نختـ ــار بعـ ــض الشـ ــبهات التـ ــي تتضـ ــمن قواعـ ــد عامـ ــة فـ ــي منهجيـ ــة مواجهـ ــة
الشبهات ،وتعتبر نموذجا لغيرها في نفس الباب.
كما نستطيع تصنيف أسباب تأثير الشبهات إلى عدة مجموعات:
 شبهات ناشئة عن الجهل باللغة وقواعد النحو وأساليب البالغة. شبهات ناشئة عن الجهل بعلم الحديث وقواعده ،وتعدد الروايات. -شبهات ناشئة عن الفهم المغلوط لنصوص اآليات واألحاديث.

()465

صحيح مسلم (.)21/1
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 شبهات ناشئة عن الجهل بالمنهج اإلسالمي ِّوحكمه وغاياته.
مالحظات عامة حول الشبهات:
عن ــد التص ــدي لمناقشـ ــة الش ــبهات فإن ــه ينبغـ ــي المقارن ــة ب ــين الشـ ــبهة المث ــارة والفكـ ــر
النصراني ،لكشف الهدف من وراء إثارة تلك الشبهات.
ففي الوقت الذي يثير فيه النصاري شبهة انتشار اإلسـالم بالسـيف ..نجـد التـوراة التـي
بــين أيــديهم تقــول( :حــين تقــرب مــن مدينــة لكــي تحاربهــا؛ اســتدعها إلــى الصــلح ،فــإن
أجابت ــك إل ــى الص ــلح وفتح ــت ل ــك ،فك ــل الش ــعب الموج ــود فيه ــا يك ــو ُن ل ــك للتس ــخير،
ْ
ِّ
ِّ
إلهــك
ـالمك ،وعملـ ْـت معـ َ
ـك حرًبــا فحاصــرها ،وإذا دفعهــا الــرب ُ
وتُســتعبد لــك ،وإن لــم تسـ ْ

ـائم وكـل مـا
إلى يديك :فاضرب
َ
ـاء واألطف ُ
ـال والبه ُ
جميع ذكورها بحد السيف ،أمـا النس ُ
فــي المدينــة فهــو غنيم ـ ٌة لــك ..وهكــذا تفعــل فــي جميــع المــدن البعيــدة عنــك جـ ًّـدا التــي
إلهــك
ليسـت مـن مـدن هـؤالء األمـم هنـا؛ وأمـا م ُ
ـدن هـؤالء الشـعوب التـي يعطيـك الـرب ُ

نصيبا فال تستبق منها نسمة ما ،الحثيين واألموريين والكنعانيين والفـرزيين والحـويين
ً
واليبوسيين )..إلخ [التثنية.]20/

وفي موطن آخرَّ :
(إن موسى أرسل اثني عشر رجال مع فيخـاس بـن العـازار لمحاربـة
وبلعام،
وملوكهم الخمس َة
أهل مديديان ،فحاربوا وانتصروا عليهم وقتلوا كل ذكر منهم،
َ
َ

ـدائن ،فلمـا رجعـوا
اشيهم كلها ،وأحرقوا القرى و
الدساكر والم َ
نساءهم وأوال َدهم ومو َ
َ
َ
وسُبوا َ
غضب عليهم موسى وقال :هل أبقيتم كل أنثى حية؟
إن هؤالء ُك َّن لبني اسرائيل حسب كالم بلعام سبب خيانـة للـرب فـي أمـر فغـور ،فكـان
الوبــاء فــي جماعــة الــرب ،فــاآلن اقتلـوا كــل ذكــر مــن األطفــال وكــل امـرأة عرفــت رجــال
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بمضــاجعة ذكــر اقتلوهــا ،لكــن جميــع األطفــال مــن النســاء اللـواتي لــم يعــرفن مضــاجعة
ذكر أبقوهن لكم حيات) [سفر العدد.]31/
ـار ،ففعلـوا كمـا أمـر ،وكانـت
ثم أمـر بقتل كمل طفمل ذكمر وكمل اممرأة ٍ
ثيمك ،وأبقـى األبك َ

الغنيمة( :من الغنم ستمائة وخمسة وسبعين ألفا ،ومـن البقر اثنـين وسـبعين ألفـا ،ومـن

الحمير واحدا وستين ألفا ،ومن نفـوس النـاس مـن النسماء اللـواتي لـم يعـرفن مضـاجعة
ذكر جميع النفوس اثنين وثالثين ألفا).
الح ترتيب غنائم الحرب :الغنم ..البقر ..الحمير ..ثم النساء!..
وفي الوقت الذي يناقش فيه النصارى حكم المو دة ..نجدهم يقولون :إن جميع البشر
سيدخلون الجحيم حتى األنبياء

()466

وفي الوقت الذي يتكلم فيه النصارى عن دخول رسول هللا صلى هللا عليـه وسـلم علـى
أم حرام بنت ملحان ..يؤمن النصارى بزنى األنبياء للمحارم!..
وف ــي الوق ــت ال ــذي ي ــتكلم في ــه النص ــارى ع ــن أخط ــاء نحوي ــة ف ــي القـ ـرآن ..ال يع ــرف
النصارى أي مصدر لكتاباتهم «المقدسة»!..
ومن قدرة هللا عز وجـل فـي إظهـار حقيقـة اإلسـالم أن تَ ِّ
كشـف مناقشـة كـل شـبهة تثـار
وجها إعجازيًّا فيه!..
ضدهً ..
فعندما ناقش النصارى شـبهة محاولـة تَ َـرِّدي رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم مـن فـوق
الجبل ..ظهرت حقيقة العالقة بين حياة الرسول صلى هللا عليه وسلم والوحي.

()466

يراجع:

باب تحليل التحريف.
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وعندما ناقش النصارى شبهة سحر الرسول صلى هللا عليه وسلم ووضـع السـم لـه فـي
الطعام ..ظهر معنى «العصمة» في حياة الرسول صلى هللا عليه وسلم.
أم حرام بنت ملحان» ..ظهر أحد دالئـل
وعندما ناقش النصارى شبهة الدخول على « ِّ
نبوته بتحقق الغيب كما أخبر صلى هللا عليه وسلم.
وهكذا ال تثار شبهة ..وإال وتكشف مناقشتها عن وجه من وجوه اليقين في هذا الدين،
وهو ما ينبغي أن يكون هدًفا بحد ذاته لمناقشة الشبهات.
ـر ألن «مناقش ــة الش ــبهات» قض ــية متج ــددة ،باعتب ــار م ــا يكش ــف عن ــه اإلعم ــال
ونظ ـ ًا
المســتمر للفكــر اإلســالمي فــي النصــوص ،وباعتبــار تغيــر أســلوب المواجهــة مــن ِّقَبــل
()467
قائمـا بذاتـه
األعداء كأحـد نتـائج مكمر المواجهمة ..فإنهـا تسـتحق أن تكـون عم ًـال ً
ولــذلك اقتصــر الكتــاب علــى بعــض األمثلــة التــي تبــين مجموعــة مــن القواعــد المنهجيــة
التي ينبغي االلتزام بها عند مناقشة أي شبهة.
محاولة التردي:
قالوا :إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :من َتَرَّدى من جبل فقتل نفسمه فهمو
()468
 ..بينمـا حـاول هـو قتـل نفسـه
مخلدا فيها أبمدا))
خالدا
ً
في نار جهنم يتردى فيها ً
بالترِّدي من قمة الجبل!! وساقوا هذا الحديث الذي رواه اإلمام البخاري( :باب أول مـا
َ
ُبدل به رسول هللا صلى هللا عليـه وسـلم مـن الـوحي الر يـا الصـالحة .أول مـا بـدل بـه
رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم مــن الــوحي الر يــا الصــادقة فــي النــوم ،فكــان ال يــرى

ر يا إال جاءت مثل فلق الصبح ،فكان يأتي حراء فيتحنث فيـه -وهـو التعبـد -الليـالي

( )467في النية إصدار عمل مستقل للرد بصورة منهجية على الشبهات المثارة إذا شاء هللا وَقَّدر.
( )468البخاري ( ،)5442مسلم (.)109
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ذوات العدد ،ويتزود لذلك ،ثم يرجع إلى خديجة فتزوده لمثلهـا ،حتـى َف َجـأَهُ الحـق وهـو
فــي غ ــار ح ـراء ،فج ــاءه المل ــك فيــه ،فق ــال :اق ـرأ ،فق ــال النب ــي صــلى هللا علي ــه وس ــلم:
((فقلت :ما أنا بقارئ ،فأخذني َّ
فغطني حتى بلم مني الجهد ،ثم أرسلني فقال :اقمرأ،

فقلت :ما أنا بقارئ ،فأخذني َّ
فغطني الثانية حتى بلم مني الجهد ،ثم أرسلني فقمال:
اقرأ ،فقلت :ما أنا بقارئ ،فأخذني َّ
فغطني الثالثة حتى بلمم منمي الجهمد ،ثمم أرسملني

فقمممال{ :اقمممرأ باسمممم رعمممك المممذي خلمممق})) فرجــع بهــا ترجــف ب ـوادره ،حتــى دخــل علــى
ِ
ِ
فزملوه حتى ذهب عنه الروع ،فقـال(( :يا خديجة،
زملوني)) َّ
((زملوني ّ
خديجة ،فقالّ :
ميت علمى َن ْف ِسمي)) فقالـت لـه :كـال ،أبشـر،
ما لي؟ )).وأخبرها الخبر ،وقال(( :قد َخ ِش ُ
فـ هللا ال يخزيـك هللا أب ًـدا ،إنـك لتصـل الــرحم ،وتصـدق الحـديث ،وتحمـل الك َّـل ،وتقــري
الضيف ،وتعين على نوائب الحق .ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بـن نوفـل

بــن أســد بــن عبــد العــزى بــن قصــي ،وهــو ابــن عــم خديجــة -أخــي أبيهــا -وكــان ام ـ أر

صر في الجاهلية ،وكان يكتب الكتاب العربي ،فيكتب بالعربية من اإلنجيل مـا شـاء
تن َّ

ـر قـد عمـي ،فقالـت لـه خديجـة :أي ابـن عـمِّ ،اسـمع مـن
ـيخا كبي ًا
هللا أن يكتب ،وكان ش ً
ابــن أخيــك ،فقــال ورقــة :ابــن أخــي ،مــاذا تــرى؟ فــأخبره النبــي صــلى هللا عليــه وســلم مــا
جذعا ،أكون حيًّا
رأى ،فقال ورقة :هذا الناموس الذي أُنزل على موسى ،يا ليتني فيها ً
مي هممم..؟)).
حــين يخرجــك قومــك ،فقــال رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم(( :أ ََو ُم ْخ ِرِجم َّ
فقــال ورقــة :نعــم ،لــم يـ ِّ
ـأت رجــل قــط بمثــل مــا جئــت بــه إال عــودي ،وإن يــدركني يومــك

نصر َّ
مؤزًرا .ثم لم ينشب ورقة أن تـوفي ،وفتـر الـوحي فتـرة حتـى حـزن النبـي
أنصرك ًا
ار كـي يتـردى مـن رءوس شـواهق
صلى هللا عليه وسلم ،فيما بلغنما ،حزًنـا غـدا منـه مـرًا

الجبال ،فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه َّ
تبدى له جبريـل ،فقـال :يـا محمـد،
إنــك رســول هللا ًّ
حقــا .فيســكن لــذلك جأشــه ،وتقـ ُّـر نفســه ،فيرجــع ،فــإذا طالــت عليــه فتـرة
ال ــوحي غ ــدا لمث ــل ذل ــك،

ذلك)((.))469

ف ــإذا أوف ــى ب ــذروة جب ــل تب ـ َّـدى ل ــه جبري ــل فق ــال ل ــه مث ــل
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هذه هي الشبهة ،وتلك أدلتها..

وقبل أن نناقشها نريد أن نلفت االنتباه إلى قول الزهري راوي الحديث( :فيما بلغنا)..

يسمى فـي علـم الحـديث بـاإلدراج ،أي :أنهـا مـن قـول الـراوي وليسـت مـن قـول
وهو ما َّ

الرسول صلى هللا عليه وسلم ،وبالتالي فقد يكون..

واآلن نناقش الشبهة:

أوال :يجب أن نتفق على أن هذا الفعل كان قبل نزول الوحي واألحكام الشرعية ،ومن

ضــمنها حكــم قتــل الــنفس ،ومــن هنــا ال يجــوز لنــا أن ُنكيِّــف فعــل رســول هللا صــلى هللا
أي تكييــف شــرعي؛ ألن التكيي ــف الشــرعي لألفعــال المحسوس ــة ال
عليــه وســلم وقته ــا َّ
يكون إال بحكم ،وبذلك يكون من الخطأ أن نقـول :إنهـا محاولـة انتحـار؛ ألن االنتحـار
هو قتل النفس مع وجود حكم النهي عن ذلك.

ـيال علــى اعتبــار المرحلــة الشــرعية فــي
ولعــل التــدرج فــي تح ـريم شــرب الخمــر يكــون دلـ ً
تقييم األفعال..
فقد ظل الناس يشربون الخمر بعد التحـريم الجزئـي المتعلـق بـالنهي عـن شـرب الخمـر
في وقت الصالة ،حتى نزل التحريم النهائي فامتنع الناس.

ثانيمما :إذا أردنــا أن نســقط اعتبــار عــدم نــزول حكــم قتــل الــنفس ،وأردنــا تقيــيم الموقــف
ً
باعتبـار حرمــة الفعــل ،نكــون مطـالبين عندئــذ باألخــذ بكــل أحكـام الشـريعة ،ومنهــا قــول
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :إن رعكم تبارك وتعالى رحميم ،ممن َه َّمم بحسمنة فلمم
يعملهمما كتبممت لممه حسممنة ،فممإن عملهمما كتبممت لممه عشممرة إلممى سممبعمائة إلممى أضممعا
كثيرة ،ومن َه َّم بسيئة فلم يعملها كتبمت لمه حسمنة ،فمإن عملهما كتبمت لمه واحمدة أو

()470
يمحوها هللا ،وال يهلك على هللا تعالى إال هالك))

ـأجور مـن هللا علـى االمتنـاع عـن الفعـل
وبذلك يكون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم م ًا
هم به.
بعد أن َّ

()470
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ثال ًثا :أن هذه المحاولة هي دليل على أن الـوحي كـان مـن هللا ولـم يكـن لرسـول هللا أو
ألحد من البشر فيه حيلة ،وإال لما بلغ الرسول هـذه الحالـة النفسـية ،وقـد تكـرر يـاب

ـديدا ثـم
الوحي عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد ذلك ،وحزن رسول هللا حزًنـا ش ً
نزل الوحي ومعه قول هللا عز وجل{ :والضحى* والليل إذا سجى} [الضحى.]2 ،1 :
ُ
ابعا :يبقى من الموقف التفسير النفسي ،فلماذا حاول رسول هللا هذه المحاولة؟
رً

ووجه الغرابة في األذهان جاء من عـدم إدراك حقيقـة عالقـة الـوحي برسـول هللا صـلى

هللا عليه وسلم ..فالوحي حياة{ ..وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا} [الشورى.]52 :

والمقص ــود :ه ــو جبري ــل ،وه ــو مل ــك ال ــوحي ومل ــك الحي ــاة ،ول ــذلك ك ــان ال ــوحي حي ــاة

باعتبارهمــا وظيفــة واحــدة لملــك واحــد ،ومــن هن ـا كــان مثــل الــذي يق ـ أر الق ـرآن والــذي ال

يقرأه مثل الحي والميت ،وكذلك مثل الوحي كالمـاء الـذي ينـزل مـن السـماء وكـان َمَث ُـل
الذي ال يستجيب للقرآن مثل األرض البور {وكنتم قوما بورا} [الفتح.]12 :

ووصف الوحي بالحياة ليس مجازًيا؛ ألن هناك آثار حسـية للقـرآن فـي كيـان اإلنسـان،
فـالقرآن لالستشــفاء ،ولــذلك جــاء فــي تفســير قــول هللا تعــالى{ :وقــال الرســول يــا رب إن
قـومي اتخـذوا هـذا القـرآن مهجـورا} [الفرقـان ]30 :أي :تركـوا الحكــم بـه واالستشـفاء بــه
وتالوتــه ،حتــى كانــت الفاتحــة رقيــة مــن الســم ،إذ إن الرجــل الــذي لدغتــه العقــرب قــام

وكأن لم يكن به وجع بعد ق ارءة الفاتحة عليه.

ولــذلك ســأل النبــي صــلى هللا عليــه وســلم هللا قــائال(( :أن تجعممل الق مرآن العظمميم رعيممع

()471
قلبي))

فالحياة بالقلب ،وأجمل الحياة هي الربيع ،فكان القرآن أجمل حياة ،وليس مجرد حياة،

وألجل أن القرآن أجمل حياة ال يتفق أن ُي َّ
رد صاحب القرآن إلى أرذل العمر!..
وإذا كان هذا األمر بالنسبة للمؤمنين فما هو أثر الوحي بالنسـبة لرسـول هللا صـلى هللا

عليه وسلم؟

()471
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لقد كان معنى الـوحي بالنسـبة لرسـول هللا حياتـه هـو؛ ألنـه هـو الـذي تلقـى ،وهـو الـذي
َّبلغ ،ولذلك كان لهذا األمر عدة مقتضيات:
أوًال :أن يتنــزل الــوحي عل ــى قلــب النب ــي صــلى هللا عليــه وس ــلم ،والحيــاة ال تك ــون إال
بالقلب {على قلبـك لتكـون مـن المنـذرين} [الشـعراء ]194 :ولـذلك كـان قلـب رسـول هللا

()472
وفي ذلك كان عبيد بن عميـر يقـول :ر يـا
ال يغفل ((تنام عينيه ،وال ينام قلبه))
()473
ألنه يتلقى الوحي بقلبه ،وقلبه ال يغفل.
األنبياء وحي..

وألجل أهمية معنى الوحي كحياة بالنسبة لرسول هللا صلى هللا عليـه وسـلم كـان لحياتـه
اعتبارين :االعتبار الرسالي ،واالعتبار الشخصي ،فلما انتهى االعتبار الرساليُ ،خِّيـر

في الحياة باالعتبار الشخصي ،فاختار الموت ،لترتبط حياته باالعتبار الرسالي فقـط،

ولتكون حياته هي الوحي فقط ،وبذلك يكون الـوحي فقـط :هـو حيـاة الرسـول صـلى هللا

عليه وسلم!..

ومعنــى تخييــر رســول هللا بعــد انتهــاء الــوحي للحيــاة أو المــوت هــو أن حياتــه فــي حــال

نــزول الــوحي هــي حيــاة متعلقــة بــالوحي كليــة ،وأن حياتــه باالعتبــار الشخصــي مســألة

أخ ــرى يخيـ ــر فيه ــا ..ولـ ــذلك ج ــاء قـ ــول هللا ع ــز وجـ ــل{ :إذا ج ــاء نص ـ ـر هللا والفـ ــتح}

[النصر ]1 :وكانت آخر ما نزل من القرآن من السور.

عبمدا بمين المدنيا وعمين مما عنمده
قال رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم(( :إن هللا َّ
خيمر ً
فاختممار ممما عنممد هللا)) فبكــى أبــو بكــر فقــال الصــحابة :مــا بــال الشــيخ يبكــي؟!(())474

ألنهم لم يدركوا ما أدركه أبو بكر ،وكان آخـر مـا قالـه الرسـول صـلى هللا عليـه وسـلم:

()475
فقالت فاطمة :إذن ال يختارنا ،ولـذلك قـال ابـن عبـاس فـي
((بل الرفيق األعلى))

تفسيرها( :ينعي بها هللا أجل رسوله صلى هللا عليه وسلم).
()472

البخاري ( )821من حديث ابن عباس.

()473
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وبنــاء علــى هــذا الفهــم كانــت عالقــة رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم بجبريــل ،فكــان
جبريــل ضــرورة حي ـاة بالنســبة للرســول ،حتــى إن جبريــل كــان يــدارس الرســول م ـرة كــل
عـام ،فلمـا كـان العـام الـذي مـات فيـه دارسـه القـرآن مـرتين ،وذلـك لحسـاب األيـام التـي

يعيشــها دون أن يــدرك رمضــان بعــد ذلــك ،وكــان رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم ال

يطيق يابه ،حتى أنه سأله(( :أال تزورنما أكثمر ممما تزورنما)) فـأنزل هللا{ :ومـا نتنـزل
إال بأمر ربك} [مريم ))476((]64 :فلما غاب عنه بعد نـزول الـوحي فـي أول األمـر لـم

يتحمل أن يعيش بغير وحي ،ولكن جبريل كان يظهر له عندما يكون فـي هـذه الحالـة

فيقول له(( :أنمت رسمول هللا وأنما جبريمل)) فيطمـئن وتـذهب الحالـة التـي هـو فيهـا ،ثـم

يعود فيظهر له جبريل فيقول(( :أنمت رسمول هللا وأنما جبريمل)) ويتكـرر الموقـف حتـى
حمــل يـاب الــوحي ،كمـا كــان يملـك القــدرة علــى
أصـبح رســول هللا يملـك القــدرة علـى تَ ُّ
تحمل الوحي نفسه ،فقد كان هذا التحمل في الحالتين ضرورة رسالة ونبوة ووحي.

فكمــا ارتبطــت حيــاة الرســول صــلى هللا عليــه وســلم بالرســالة حتــى النهايــة كــان موقــف

محاولة الرسول تحقيًقا لهذا االرتباط من البداية؛ ألن رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم
كـ ــان يمتنـ ــع عـ ــن المحاولـ ــة كلمـ ــا جـ ــاءه جبريـ ــل وقـ ــال لـ ــه(( :أنممممت رسممممول هللا وأنمممما

()477
فأصبحت حياة رسول هللا من بدايتها إلى نهايتها هي الرسالة.
جبريل))

ولعلنا نالح ارتباط رسول هللا بالوحي من رفضه للحياة بعد انتهـاء الرسـالة ،واختيـاره
الموت ..

((فاختار ما عند هللا)) ..
((بل الرفيق األعلى)).

ثانيما :أن الموقـف يثبـت اإلرادة اإللهيـة فـي بعثـة رسـول هللا صـلى هللا عليـه وســلم ألن
ً
حياة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كانت بقدر؛ ابتداء من نجاة إسـماعيل مـن الـذبح
ـرور بنجـاة عبـد هللا
ليكون له نسل ويكون من نسله رسول هللا صلى هللا عليه وسـلم وم ًا

( )476البخاري (.)3046
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أيضــا بعــد أن نــذر عبــد المطلــب جــد
أبــي رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم مــن الــذبح ً
رسول هللا أن يذبح أحد أبنائه في الكعبة ،فاقترح عليه الناس أن يفتديه من هـذا الـذبح
بمائة من اإلبل ،وانتهاء بهذا الموقف الذي أكد أن الرسالة كانت هـي الحكمـة الربانيـة

لحياة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
حديث السحر:

عــن عائشــة رضــي هللا عنهــا قالــت :سـ ِّ
ـحر رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم حتــى إنــه
ُ
َلُي َخيَّـل إليـه أنـه فعــل الشـيء ومـا فعلــه ،حتـى إذا كـان ذات يــوم وهـو عنـدي دعــا هللا..
((أشممع ِ
رت يمما عائشممة أن هللا قممد أفتمماني فيممما اسممتفتيته؟ .جمماءني
ودعــاه ..ثــم قــالَ َ :
رجالن فجلس أحدهما عند رأسي واآلخر عنمد رجلمي ،ثمم قمال أحمدهما لصماحبه :مما
طَّبمه؟ قمال :لبيمد بمن األعصمم اليهمودي ،قمال:
وجع الرجل؟ قالَ :م ْطُبوب ،قال :وممن َ
في ماذا؟ قال :في مش ومشاطة وج ِّ
مف طلعمة ذكمر ،قمال :فمأين همو؟ قمال :فمي بئمر
َ
ذروان)) فذهب النبـي صـلى هللا عليـه وسـلم فـي أنـاس مـن أصـحابه إلـى البئـر ،فقـال:
((هممممذه البئممممر التممممي أريتهمممما ،وكممممأن ماءهمممما نقاعممممة الحنمممماء ،ولكممممأن نخلهمممما رءوس

()478
الشياطين)) فاستخرجه

قالوا :فإذا كان الرسول صلى هللا عليه وسلم قد ُسحر ،فأين عصمة الوحي..؟
الثابــت بالحــديث الصــحيح أن أثــر الســحر علــى رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم كــان

ُي َهيَّأ له أنه يأتي الشيء ولم يكن يأتيه ،وهذا معناه أن أقصى تأثير للسـحر فـي رسـول
هللا صــلى هللا عليــه وســلم كــان فــي عالقتــه بزوجاتــه ومعاش ـرته لهــن ،وهــذا الجانــب ال
عالقــة لــه بــالوحي ،ممــا يعنــي أن أثــر الســحر لــم يخــرج عــن أخــص خصــائص النبــي

الشخصية ..مما يثبت معنيين في ٍ
آن واحد:

األول :ابتالء الرسول صلى هللا عليه وسلم بالسحر..
والثاني :وعصمة قدرته على تبليغ الوحي..

( )478البخاري ( ،)5716 ،5433 ،5432 ،3095ومسلم (.)2189
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ولكي نفهم العالقة بين أثر السحر ومقام النبوة يجب أن نفهم حقيقة الوحي ..فـالوحي

كــان يتنــزل علــى قلــب النبــي صــلى هللا عليــه وســلم {علــى قلبــك لتكــون مــن المنــذرين}

[الشـ ــعراء ]194 :ولـ ــذلك ك ـ ــان قلـ ــب رسـ ــول هللا ال يغف ـ ــل ((تنمممممام عينيمممممه ،وال ينمممممام
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ومــن هنــا كانــت ر ى األنبيــاء وحــي؛ ألنــه يتلقــى الــوحي بقلبــه ،وقلبــه ال
قلبممه))

يغفل.

وقــد ينشــا تســا ل يقــول :أنــه كــان مــن الممكــن أن ينجــي هللا الرســول صــلى هللا عليــه

وسلم من سحر اليهود كلية دون هذا األثر؟

والواقع أن هذا األثـر هـو اإلثبـات الحقيقـي لنجـاة رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم مـن
الســحر؛ ألن إثبــات النجــاة يتطلــب إثبــات حــدوث الســحر ذاتــه ثــم النج ـاة منــه ..وهــذا

األثر كان بمقدار إثبات حدوث هذا السحر.

أحيانــا
أحيانــا تكــون عصــمة هللا للرســول صــلى هللا عليــه وســلم بنجاتــه مــن الفعــل ،و ً
و ً
تكون بنجاته من أثر الفعل بعد أن يحدث..

ومثممال الحالمممة األولممى :محاولــة اليهــود إلقــاء حجــر علــى رســول هللا صــلى هللا عليــه

وسـلم ،فقــد أتــى النبـي صــلى هللا عليــه وسـلم اليهــود وجلــس بجـوار جــدار لهــم ،فتمــالئوا
على إلقاء صخرة عليه من فوق ذلك الجدار ،وقام بذلك عمرو بن جحاش بـن كعـب،

ظهر أنه يقضي حاجة ،ورجع مسرًعا إلى المدينة.
فأتاه الخبر من السماء ،فقام ُم ًا
ولعلنــا نالح ـ أن جبريــل نــزل مــن الســماء الســابعة ليســبق الحجــر قبــل أن ينــزل علــى

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ ألن هللا أراد منع الفعل..

أما مثال الحالة الثانية :فعندما أكل النبي صلى هللا عليه وسـلم اللقمـة المسـمومة ،لـم

ويبتلـى رسـول هللا صـلى هللا
يكن ذلك ًا
تأخر من جبريل ،ولكن هللا شـاء أن يقـع الفعـلُ ،
بالسـ ِّـم ،دون أن يقــع أث ـره ،وهــو المــوت فــي الحــال ،ثــم يعــيش رســول هللا
عليــه وســلم ُ
صــلى هللا عليــه وســلم ليكمــل رســالته ،حتــى إذا انقضــى أجلــه صــلى هللا عليــه وســلم،

السم ..لينال الرسول صلى هللا عليه وسلم شرف الشهادة!..
ظهر أثر ُّ
()479
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وكمــا أثبــت موقــف محاولــة التــردي مــن الجبــل حقيقــة العالقــة بــين الــوحي ورســول هللا
صلى هللا عليه وسلم من الناحية النفسية..

أثبت موقـف السـحر التفسـير الحقيقـي للعالقـة بـين الـوحي ورسـول هللا صـلى هللا عليـه

وسـلم مـن الناحيممة القلبيمة ،يجـب أن يكــون فهـم قـول هللا ســبحانه وتعـالى{ :نحـن أعلــم

بمــا يســتمعون بــه إذ يســتمعون إليــك وإذ هــم نجــوى إذ يقــول الظ ـالمون إن تتبعــون إال
رجال مسحورا} [اإلسراء.]47 :

إذ أن ادعــاء الكف ــار ب ــأن رســول هللا ص ــلى هللا علي ــه وس ــلم رجــل مس ــحور -ل ــيس ل ــه
عالقة بحادثة السـحر؛ ألن االدعـاء كـان منـذ أعلـن رسـول هللا وحدانيـة هللا؛ ألن اآليـة
جاءت بعد قولـه سـبحانه{ :وإذا ذكـرت ربـك فـي القـرآن وحـده ولـوا علـى أدبـارهم نفـورا}

[اإلسراء.]46 :

وقولــه ســبحانه وتعــالى{ :وعجب ـوا أن جــاءهم منــذر مــنهم وقــال الكــافرون هــذا ســاحر
كذاب* أجعل اآللهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب} [ص.]5 ،4 :

وقولــه ســبحانه وتعــالى{ :وإذا تتلــى علــيهم آياتنــا بينــات قــالوا مــا هــذا إال رجــل يريــد أن

يصدكم عما كان يعبد آبا كم وقالوا ما هذا إال إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لمـا
جاءهم إن هذا إال سحر مبين} [اإلسراء.]43 :

وفــي ضــوء قولــه ســبحانه{ :وهللا يعصــمك مــن النــاس} نســتطيع أن نفهــم موقــف الســم
وموقـف السـحر؛ ألن العصــمة التـي وعــده هللا بهـا إنمــا كانـت باعتبــار الرسـالة ،ولــذلك

كان النص{ :ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربـك وإن لـم تفعـل فمـا بلغـت رسـالته
وهللا يعصمك من الناس إن هللا ال يهدي القوم الكافرين} [المائدة.]67 :

حي ــث أن أذى الك ــافرين أص ــاب رس ــول هللا ص ــلى هللا علي ــه وس ــلم بص ــفته اإلنس ــانية،
َفو ِّ
ضـ َـع عليــه أحشــاء الجــزور فــي مكــة ،وأدميــت قــدماه فــي الطــائف ،وشــقت جبهتــه
ُ
وكسرت رباعيته في أحد ،وكل ذلك لم يؤثر في النبوة والرسالة ،وكذلك السـم ،أصـيب

تمـت الرسـالة،
بسببه رسول هللا بالحمى ،وكانت تعاوده كل عام ،ولكنـه لـم يمـت حتـى َّ

وكـذلك الســحر كـان يهيــأ لـه الشــيء ولـم يفعلــه بذهنـه ،ولكــن ذلـك لــم يـؤثر فــي الــوحي
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الــذي كــان ينــزل علــى قلــب رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم ،شــأن ذلــك شــأن األذى
والحمى في البدن..

وكأن هذه المواقف بإجمالها إضافة قدرية إلى دالئل النبوة!..
األمية:
مصطلح األمية له عدة معاني :لغـوي ،وعرفـي (اصـطالح عـام) ،وشـرعي (اصـطالح
خاص)..
المعنممى اللغمموي :األميــة نســبة إلــى األم ،وهــذه النســبة تعنــي الناحيــة المعرفيــة الناشــئة
عند االبن من خالل عالقته بأمه ،وتتميز هذه المعرفة :بالفطرة ،والبساطة ،والحسية.
التفسير العرفي :باعتبار أن هذه الطبيعة المعرفية ال تدخل فيها القراءة والكتابة؛ فـإن
اإلنسان الذي ال يق أر وال يكتب يكون أميًّا ،وهـذا المعنـى ناشـئ مـن أن القـراءة والكتابـة
هي المرحلة التي يتجاوز بها االبن مرحلة التلقي عن األم ،ومن هنا جاء المعنـى بـأن
اصطالحا.
األمية هي عدم القراءة والكتابة
ً
المعنى الشرعي :أما المعنى الشرعي الخاص برسول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم فيـأتي
باعتب ــار معجزت ــه ذات الطبيعـ ـة الحجي ــة العقلي ــة العلمي ــة ،والت ــي اس ــتلزمت أن يك ــون
الرسول أميًّا؛ ال يق أر وال يكتب؛ إلظهار اإلعجاز بصورة كاملة.
وبــذلك أصــبح المعنــى الشــرعي لألميــة منطبًقــا علــى رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم،
يتلق أي معرفة قبل الوحي..
فهو النبي الذي لم َ
أما تفسير األمية الخاص باألمة فله ثالثة أبعاد:
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البعممد األول :إطــالق اســم األميــة علــى األمــة باعتبــار انتســابها للنبــي األمــي ،ولــذلك
ُ
أثبت القرآن خضوع غير العرب من المسـلمين لصـفة األميـة باعتبـار االنتسـاب لألمـة
األميــة فــي قولــه تعــالى{ :وآخ ـرين مــنهم ال يلحق ـوا بهــم وهــو العزيــز الحكــيم} [الجمعــة:
.]3
ِّ
ِّ
الُ :كَّنا ُجلُوسا ِّعْن َد َّ
النِّب ِّي صلى هللا عليه وسلم َفأُْن ِّزَل ْت
َع ْن أَبي ُه َر َيرَة َرض َي هللاُ َعْن ُه َق َ
ً
ِّ
ِّ
للاِّ؟ َفَل ْـم
ـول َّ
َعَلْيه ُس َ
الُ :قْل ُت َم ْن ُه ْم َيا َرُس َ
ورةُ اْل ُج ُم َعة { وآخرين منهم ال يلحقوا بهم} َق َ
ِّ
َّ
للاِّ صــلى هللا عليــه
ـول َّ
ان اْلَف ِّارِّسـ ُّ
ـيَ ،و َ
َل ثَ َالثًــاَ ،وِّف َينــا َس ـْل َم ُ
ضـ َـع َرُسـ ُ
ُي َراج ْعـ ُـهَ ،حتــى َس ـأ َ

اإليم ِ
مه ِر َجمال أ َْو َر ُجمل ِم ْمن
ان عْن َد الثَرَّيما َلَناَل ُ
ان ِْ َ ُ
الَ(( :ل ْو َك َ
وسلم َي َدهُ َعَلى َسْل َم َ
ان ثُ َّم َق َ
ِ ()480
.
َه ُؤَالء))
ولهــذا قــال مجاهــد وغيــر واحــد فــي قولــه تعــالى{ :وآخـرين مــنهم لمــا يلحقـوا بهــم}( :هــم
صَّدق النبي من غير العرب).
األعاجم وكل من َ
البعد الثاني :هو عدم وجود أي معرفة حضارية لألمة قبل البعثة رغم معرفتها الثابتة
ُ

للقراءة والكتابة..

البعد الثالث :هو المعنى الجامع لألميـة بـين الرسـول واألمـة ،مـن حيـث ارتبـاط معنـى
ُ

األمية بمـنهج الـدعوة ،فاألميـة فـي مـنهج الـدعوة ليسـت مسـتوى معرفـي ولكنهـا أسـلوب
دعــوي ..فــنحن قــوم أميــون باعتبــار أســلوب الــدعوة الــذي ن ارعــي فيــه كــل المســتويات
البشرية الثقافية والعلمية..

( )480متفق عليه ،أخرجه البخاري في (تفسير القرآن ،)4898 /ومسلم في (فضائل الصحابة/
.)2546
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َن رسـول هللاِّ
ـاف ٍع عـن اب ِّـن عمـر ر ِّ
ابتداء من «التفهيم باإلشارة» عن ن ِّ
ضـي َّ
َْ َ
للاُ َعْن ُه َمـا أ َّ َ ُ َ
ً
َ ْ ْ ََُ َ َ
صــلى هللا عليــه وســلمِ(( :إَّنمما أ َّ ِ
مكَّ ،
الشم ْمهُر َه َك م َذا َو َه َك م َذا
مك َوَال َن ْح ُسم ُ
ُمَّيممة؛ َال َن ْك ُتم ُ
ُمممة أ ّ
()481

ِ
ِ
ِ
ين))
ينَ ،و َمَّرًة َث َال ث َ
َي ْعنيَ :مَّرًة ت ْس َع ًة َو ِع ْش ِر َ
التـي نتعامــل معهـا فــي دعوتنــا ،ويناسـب عالميــة الرســالة وامتـدادها الزمــاني والمكــاني،
وهذا الحد يمثل الحد األدنى للعقـول

ويناســب طبيعــة نقــل الرســالة كمــا هــي باعتبارهــا فط ـرة ..فلــزم عنــد األميــين أن تكــون
طبيعة التلقي لهذا الدين من طبيعة الدين ،وأن تكون طبيعة اعتناقه من طبيعـة تلقيـه،
وأن تكون طبيعة الدعوة إليه من طبيعة اعتناقه ،وهكذا.
إن األميــة -وهــي الصــفة التــي انتقلــت بهــا الواليــة إلــى األمــة اإلســالمية -تعنــي فــي
المقابــل أن إفســاد الــدين عنــد بنــي إسـرائيل يرجــع فــي أساســه إلــى التفـريط فــي ضــرورة
بعيدا عن الوثنيات والفلسفات والكهانة الناشئة عنها..
حف الوحي بفطريته وبساطته ً
فنجــد أن النص ـرانية قــد قامــت علــى القــول بــأن «المســيح ابــن هللا» ،وعنــد مناقشــة هــذا
القــول يقــال :إنــه لــيس ابنــه كبنــوة البشــر ،ويصــرفون اللف ـ إلــى غيــر معنــاه المعــروف
للبشـر؛ لـذا كـان البـد أن نفهـم حقيقـة الـنص الـذي يكـون بـه الـوحي؛ ألن غايـة الــوحي

ٍ
قص ُد معانيها!..
أن ينقل معاني تحملها النصوص واأللفاظ ،ال مجرد ألفاظ ال تُ َ
حديث أم حرام بنت ملحان:

للاِّ صلى هللا عليه وسلم ِّإ َذا َذهب ِّإَلى ُقب ٍ
ِّ ٍ
َع ْن أََن ِّ
اء َي ْد ُخ ُل
ول َّ
س ْب ِّن َمالك قالَ :ك َ
َ
ََ
ان َرُس ُ
ـر ٍم ِّبْن ِّ
الصـ ِّ
ـت ِّمْلحــانَ ..فتُ ْ ِّ
ـام ِّتَ ،ف َـد َخ َل َي ْو ًمــا
ُم َحـ َا
َعَلـى أ ِّ
ـاد َة ْب ِّـن َّ
ـت ُعَبـ َ
طع ُم ُـهَ ،وَك َانـ ْـت تَ ْح َ
َ َ

طعم ْتهَ ،فنام رسول َّ ِّ
ـتَ :مـا
اسـتَْيَق َ َي ْ
ـح ُكَ ..قاَل ْـتَ :فُقْل ُ
ضَ
َفأَ ْ َ َ ُ َ َ َ ُ ُ
للا صلى هللا عليه وسـلم ثُ َّـم ْ
ي ْ ِّ
للاِّ؟!
ول َّ
ُ
ضح ُك َك َيا َرُس َ
()481متفق عليه ،أخرجه البخاري في (الصوم ،)1906/ومسلم في (الصيام.)1080/
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يل َّ ِ
مز ًة ِفمي سم ِب ِ
هَ ،يْرَكُبمو َن َث َمب َج َهم َذا اْلَب ْح ِمر،
علمي ُغ َا
الَ(( :ناس ِم ْن أ َّ
ُم ِتي ُع ِر ُ
ضموا َّ
َ
َفَق َ
وكا َعَلى ْاأل َِسَّرِة.))..
ُمُل ً
َن َي ْج َعَلِّنــي ِّمـ ْـن ُه ْم! َفـ َـد َعا ..ثُـ َّـم َو َ ْ
ـح ُك،
اســتَْيَق َ َي ْ
للا أ ْ
ُقْلـ ُ
ضـ َ
ـتْ :ادعُ َّ َ
ـام ،ثُـ َّـم ْ
ضـ َـع َأر َسـ ُـه َفَنـ َ
َفُقْلت :ما ي ْ ِّ
للاِّ؟!
ول َّ
ُ َ ُ
ضح ُك َك َيا َرُس َ
يل َّ ِ
مز ًة ِفممي سم ِب ِ
هَ ،يْرَكُبممو َن َثمَمب َج َهم َذا اْلَب ْحم ِمر
مي ُغم َا
ـالَ(( :نمماس ِمم ْمن أ َّ
ُم ِتممي ُع ِر ُ
ضموا علم َّ
َ
َق َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َن َي ْج َعَلِّني ِّمْن ُه ْم!
ُمُل ً
للا أ ْ
وكا َعَلى ْاألَسَّرة ،أ َْو مْث َل اْل ُمُلوك َعَلى ْاألَسَّرة)) َفُقْل ُتْ :ادعُ َّ َ
ِ
ِ ِ
مان م َع ِ
ِ
مين
صم ِمر َع ْت َعم ْمن َد َّابت َهمما ِحم َ
ـال(( :أَْنممت مم ْمن ْاأل ََّولِم َ
اوَي م َة َف ُ
َقـ َ
مينَ ،فَركَبم ْمت اْلَب ْحم َمر َزَمم َ ُ
()482
َخَر َج ْت ِم ْن اْلَب ْح ِر َف َهَل َك ْت))
وج َعَلت تَْفِّلي َْأر َسه.
وفي رواية أخرى أنه صلى هللا عليه وسلم دخل عليها :فأطعمته َ
وأُم ح ار ٍم ِّبنت ِّمْلح ِّ
أخ ُت أُم سَلْيمٍ ،وهي َخاَلةُ َأن ٍ
س ِّ
بن َمالِّ ٍك ،جاء في ترجمتهـا:
ان ه َي ْ
ُ َ َ
ََ
ُ
(أم حرام بنت ملحان ،واسمه :مالك بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بـن
غنم بن عدي بن مالك بن النجار األنصارية ،خالة أنس بن مالـك ،وزوجـة عبـادة بـن
()483
الصامت ،يقال :اسمها الغميصاء ،ويقال :الرميصاء)
وقد اختلـف العلمـاء فـي تفسـير دخولـه صـلى هللا عليـه وسـلم بيـت أم حـرام علـى ثالثـة
أقوال:
األول :قالواَّ :
إن دخوله عليها صلى هللا عليه وسـلم خصوصـية اختصـه هللا بهـا ،وهـو
قــول باطــل لحــديث أنــس بــن مالــك ،الــذي يقــول فيــه :كــان رســول هللا صــلى هللا عليــه
()482

أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

()483

التهذيب.
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وسلم ال يمدخل علمى أحمد ممن النسماء إال علـى أزواجـه ..إال علـى أم سـليم ،فإنـه كـان
()484
يدخل عليها ،فقيل له في ذلك ،فقال(( :إني أَْر َح ُمها ،قتل أخوها معي))
الثاني :قالوا أن دخوله لم َي ُكن فيه ُخ َلوةٌ شرعية منهي عنها ،ويؤيـد هـذا القـول الروايـة
التي يقول فيها أنس رضي هللا عنهَ :د َخ َل َعَلْيَنا َرُس ْو ُل هللاِّ صـلى هللا عليـه وسـلمَ ..مـا

()485
ِّ َّ
ِ
امَ ،فَقــالُ (( :ق ْومموا َفأل ِ
ولكـ َّـن الزيــادة
مل ِب ُكممم))
ُمممي َو َخمماَل ِتي أُم َحمَمر ٍ
َ
ُصم ّ
َ
ُهـ َـو إال أََنمما َوأ ّ
ُ
وج َعَلت تَْفلِّي َْأر َسه) تُْب ِّط ُل هذا القول.
التي بالرواية الثانية( :فأطعمته َ
الثالممث ،وهممو الصموابَّ :أنهــا كانــت رضــي هللا عنهــا َم ْح َرًمــا لــه مــن الرضــاعة ،ويؤيِّــده
َّأنها من بني النجار ،الذين ينتمـي إلـيهم أخـوال عبـد هللا بـن عبـد المطلـب -أبـي النبـي
صلى هللا عليه وسلم.
يقول اإلمام ابن عبد البر( :أظن أن أم حرام أرضعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
أو أختهــا أم ســليم فصــارت كــل منهمــا أمــه أو خالتــه مــن الرضــاعة ،فلــذلك كــان ينــام
عندها وتنال منه ما يجوز للمحرم أن يناله من محارمه ،ثم ساق بسنده إلى يحيـى بـن
إبراهيم بن مزين قال :إنما اسـتجاز رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم أن تفلـي أم حـرام
أرسـه؛ ألنهـا كانـت منـه ذات محـرم مـن ِّقبـل خاالتـه؛ ألن أم عبـد المطلـب جـده كانـت
من بني النجار .ومن طريق يـونس بـن عبـد األعلـى قـال :قـال لنـا ابـن وهـب :أم حـرام
إحــدى خــاالت النبــي صــلى هللا عليــه وســلم مــن الرضــاعة ،فلــذلك كــان يقيــل عنــدها،
وينام في حجرها ،وتفلي رأسه).

( )484البخاري ( ،)2689ومسلم (.)2455

()485

مسلم في (اإلمارة.)1912/
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قــال ابــن عبــد البــر( :وأيهمــا كــان فهــي محــرم لــه .وجــزم أبــو القاســم بــن الجــوهري
والداودي والمهلب فيما حكاه ابن بطال عنه بما قـال ابـن وهـب ،قـال :وقـال غيـره إنمـا
كانــت خالــة ألبيــه أو جــده عبــد المطلــب ،وقــال ابــن الجــوزي :ســمعت بعــض الحفــاظ
يقــول :كانــت أم ســليم أخــت آمنــة بنــت وهــب أم رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم مــن
الرضاعة).
أمـا قــولهم فــي «النـوم فــي ُح ْج ِّرهــا» ،وكلمـة « ُح ْجــر» هنــا تعنـي :البيــت ،كمــا ورد فــي
و َّ
اآلية{ :حرمت عليكم أمهاتكم وبنـاتكم وأخـواتكم وعمـاتكم وخـاالتكم وبنـات األخ وبنـات
األخــت وأمهــاتكم الالتــي أرضــعنكم وأخ ـواتكم مــن الرضــاعة وأمهــات نســائكم وربــائبكم
الالتي في حجوركم من نسائكم الالتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فال جنـاح
عليكم وحالئل أبنائكم الذين من أصالبكم وأن تجمعوا بين األختين إال ما قد سلف إن
هللا كان غفو ار رحيما} [النساء.]23 :
ومعنى حجوركم في اآلية :بيوتكم ،وكذلك الحجر في حديث أنس؛ يعني :البيت.
وكــذلك فــي الحــديث الــذي رواه أبــو هري ـرة رضــي هللا عنــه(( :إن اإليمممان ليممأرز إلممى
()486
المدينة كما تأرز الحية إلى حجرها))
ليأرز :لينضم أهله ويجتمعون ،حجرها :مسكنها الذي تأمن فيه وتستقر.
ويثبـت ذلـك قـول أنـس فـي روايـة أخــرى أن النبـي صـلى هللا عليـه وسـلم( :وضـع أرســه
()487
في بيت بنت ملحان)

()486

مسلم في (اإليمان.(147/

( )487مسلم في اإليمان ،باب :بيان أن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا ،رقم.147 :
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وفــي الوقــت الــذي يســتنكر فيــه النصــارى دخــول النبــي صــلى هللا عليــه وســلم علــى أم
حرام -وهي خالته مـن الرضـاعة -ال يبـالون بمـا نسـبوه لألنبيـاء مـن زنـى المحـارم فـي
التوراة.
الوائدة والموردة:
عن سلمة بن يزيد الجعفي قال :انطلقت أنا وأخي وأبي إلى رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم.
أمنـا مليكـة كانـت تصــل الـرحم ،وتقـري الضـيف ،وتفعــل
قـال :قلنـا :يـا رســول هللا ..إن َّ
شيئا؟ قال(( :ال)).
وتفعل ..هلكت في الجاهلية ،فهل ذلك نافعها ً
ـيئا؟ قـال(( :الوائمدة والممو دة
قال :قلنا :فإنها كانت َو َأدت أختًا لها فهل ذلك نافعهـا ش ً
()488
.
في النار ،إال أن تدرك الوائدة اإلسالم ليعفو هللا عنها))
والحكم الوارد في الحديث متعلق بفترة ما قبل اإلسالم ،والحكم العام في هذه الفترة أن
حكم ــا
أهله ــا ف ــي الن ــار ،فعن ــدما ت ــذكر حال ــة خاص ــة أو فع ــل تفص ــيلي فإنه ــا ال تأخ ــذ ً

يخالف هذا الحكم العام.

فـال ننـاقش الحــديث مـن خــالل حكـم الـوأد؛ ألنـه حكــم تفصـيلي ال يجــوز مناقشـته أمــام
الحكــم العــام الــذي يقضــي فــي أهــل فت ـرة مــا قبــل اإلســالم بالنــار؛ ألن األحكــام تتــأثر
اء وتطبيقا.
ببعضها إجر ً

( )488أحمد ورجاله رجال الصحيح والطبراني في الكبير بنحوه.
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فعندما أرى رج ًـال يشـرب الخمـر بيـده الشـمال ال يعقـل أن أنهـاه عـن الشـرب بالشـمال؛
ألن لحكم النهي عن الشرب بالشمال أثر على حكم شرب الخمـر ،فيكـون لهـذا الحكـم
أصال..
الفرعي أثره على الحكم بالنهي عن شرب الخمر ً
عاما ،فإن أي حكم تفصيلي يخضع لهـذا الحكـم
وكذلك إذا كان حكم أهل الفترة حك ًما ًّ
حكمـا
العام ..حتـى ال يـؤثر فيـه ،ورسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم أثبـت فـي الحـديث ً

أصال سواء كانت الوائدة أو المو دة.
ًّ
عاما غير متعلق بالوأد ً

وفي الوقت الذي يناقش فيه النصاري حكم المو دة ..نجدهم يقولون :إن جميع البشـر
سيدخلون الجحيم حتى األنبياء!..
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حادثة المجبوب:
ُم وَلـ ِّـد رسـ ِّ
َن َر ُجـ ًـال َكـ َ َّ ِّ
روى اإلمــام مســلم َعـ ْـن أََنـ ٍ
ـس ،أ َّ
للاِّ صــلى هللا عليــه
ـول َّ
ـان ُي ـت َه ُم ب ـأ ِّ َ َ ُ
وســلمَ ،فَقــال رســول َّ ِّ
ِّ ِّ
اضم ِمر ْب
مك َف ْ
للا صــلى هللا عليــه وســلم ل َعلـ ِّـي بــن أبــي طالــب(( :ا ْذ َهم ْ
َ َُ ُ
()489
ِّ
ِّ
اخ ُـرْج! َفَن َاوَل ُـه
ُعُنَق ُه)) َفأَتَاهُ َعلِّيَ ..ف ِّـإ َذا ُه َـو ِّفـي َرِّك ٍـي
ـال َل ُـه َعلـيْ :
يهـاَ ،فَق َ
َيتََب َّـرُد ف َ
ـف َعلِّـي َعْن ُـه ثُ َّـم أَتَـى َّ
ـي صـلى هللا
وب َلْي َس َل ُـه َذ َك ٌـرَ ،ف َك َّ
النِّب َّ
َي َدهُ َفأ ْ
َخ َر َج ُهَ ،فِّإ َذا ُه َو َم ْجُب ٌ
()490
عليه وسلم َفَقال :يا رسول َّ ِّ
وب َما َل ُه َذ َكٌر!
للاِّ ،إَّن ُه َل َم ْجُب ٌ
َ َ َُ َ
قالوا :كيف يأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عليًّا رضي هللا عنه بقتل رجل بريء
حكــم علــى رجــل بالقتــل فــي تهمــة لــم تُ َّ
حقــق ولــم يواجــه فيهــا
لمجــرد التهمــة ،وكيــف َي ُ

المتهم ،ولم ُيسمع له فيها دفاع؟!

الحقيقــة :إن هــذه الشــبهة ليســت جديــدة ،بــل ذكرهــا كثيــر مــن العلمــاء قــديما وحــديثًا،
ُّ
وردوا عليها من أكثر من وجه ،وهذه الرواية ليست الوحيدة التـي ذكـرت هـذه الحادثـة،
(المتَ َع ِّـين علـى
وهناك قاعدة في علم الحديث ذكرها اإلمام ابن حجر في الفـتح بقولـهُ :
مــن يــتكلم أن بعممض الممرواة يختصممر الحممديث :أن يتتبــع األحاديــث ويجمــع طرقهــا ،ثــم
يجمع ألفاظ المتون إذا صحت الطرق ،ويشرحها على أنها حديث واحد ،فـإن الحـديث
أولى ما ُف ِّس َر بالحديث).
وتطبيق هذه القاعدة يقتضي ذكر الطرق األخرى لهذا الحـديث ،وأهمهـا الطريـق الـذي
رواه اإلمام الطحاوي في مشكل اآلثار ،عن علي بن أبي طالـب قـال :كـان قـد تجـرءوا
علــى ماريــة فــي قبطــي كــان يختلــف إليهــا ،فقــال لــي رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم:
( )489الرِّ
َّكي :ما يشبه البئر الذي يُغتسل فيه.
( )490مسلم ( )4975وأحمد في مسنده (.)13478
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((انطلق ،فمإن وجدتمه عنمدها فاقتلمه)) فقلـت :يـا رسـول هللا ،أكـون فـي أمـرك ِّ
كالس َّـكة
()491
وأمضـ ــي لمـ ــا أمرتنـ ــي ال يثنينـ ــي شـ ــيء ..أم الشـ ــاهد يـ ــرى مـ ــا ال يـ ــرى
الم ْح َمـ ــاة
ُ
الغائــب؟ ق ــال(( :الشممماهد يمممرى مممما ال يمممرى الغائمممك)) َفتََو َّش ـ ْـح ُت ســيفي ،ث ــم انطلق ــت،
خارجا من عندها على عنقـه َج َّـرة ،فلمـا رأيتـه اخترطـت سـيفي ،فلمـا رآنـي إيـاه
فوجدته
ً

()492
ـتلقيا
أريد ألقى الجرة
وانطلق هارًباَ ،ف َرِّق َي في نخلة ،فلما كان في نصفها وقع مس ً
مك أمسمح ،لـيس لـه شـيء ممـا خلـق هللا
على قفاه ،وانكشف ثوبـه عنـه ،فـإذا أنـا بـه أ َ
َج ّ

()493
فغمــدت ســيفي ،وقلــتَ :م ْـه! قــال :خيـ ًـرا! هــي امـرأة مــن القــبط،
عـز وجــل للرجــال
وزوجة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،أحتطب لها .فرجعت إلى رسول هللا صلى هللا
()494
عليه وسلم ،فأخبرته ،فقال(( :الحمد هلل الذي يصر عنا السوء أهل البيت))
فكان المقصود من أمر رسول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم هـو التبـيُّن وم ارعـاة األوضـاع
قبل التعرف ،وبهذه الرواية يزول اإلشكال.
شبهة سجود الشمس تحت العرش:
أخـرج البخــاري فــي صــحيحه :عــن أبــي ذر رضــي هللا عنــه قــال :قــال النبــي صــلى هللا
عليـه وسـلم ألبـي ذر حـين غربـت الشـمس(( :أتمدري أيمن تمذهك؟)) قلـت :هللا ورسـوله
أعلم! قال(( :فإنها تذهك حتى تسمجد تحمت العمرش ،فتسمتأذن ،فيمؤذن لهما ،ويوشمك
أن تسجد فال يقبل منها ،وتستأذن فال يؤذن لها ،يقال لهما ارجعمي ممن حيمث جئمت،
( )491المحماة :الحديدة الملتهبة من ح اررة النار ،والمقصود :أنفذ أمرك بدون مراجعتك.
( )492و ِّ
الفخَّار أو الخزف.
الج َرار :جمع َجرَّة ،وهو إناء من َ
( )493أو مجبوب :أي مبتور َّ
الذ َكر.

( )494البزار في مسنده ( ،)237 / 2وأبو نعيم في الحلية ( )178 / 3عن علي رضي هللا عنه.
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{و َّ
مك َتْقم ِمد ُير
س َت ْجممرِي لِ ُم ْسم َمتَقٍّر َّل َهمما َذلِم َ
الشم ْمم ُ
فتطلممع مممن مغرعهمما ،فممذلك قولممه تعممالىَ :
()495
اْل َع ِز ِ
يز اْل َعلِيمِ}))
فمنذ متى كانت الشمس عند غروبها تسرع عائدة إلى المكان الذي تشرق منه؟
والرد :أن هناك حقيقة عامـة قررهـا هللا فـي كتابـه ،وهـي أن كـل مخلـوق مـن مخلوقاتـه
يسبح هللا تعالى ،ويخضع له بما يتناسب مع حاله..
فمن معاني السجود في اللغة :الخضوع ،كما ذكره ابن منظور وغيره.
وعليه ُيحمل ما في هذا الحديث ،وهو المقصود في قوله تعالى في آية الحجَ{ :أَل ْم تََر
ِّ
ِّ
ِّ
ض و َّ
ِّ
الش ْـم ُس َواْلَقم ُـر َو ُّ
أ َّ
ـال
للا َي ْس ُج ُد َل ُه َمن ِّفي َّ
الن ُجـوُم َواْلجَب ُ
َن َّ َ
الس َم َاوات َو َمـن فـي ْاأل َْر َ
َ
ِّ
و َّ
الن ِّ
اب َوَكِّث ٌير ِّم َن َّ
الش َج ُر َو َّ
للاُ َف َمـا َل ُـه ِّمـن
اب َو َمـن ُي ِّه ِّـن َّ
ـاس َوَكِّثي ٌـر َح َّ
الد َو ُّ
ـق َعَلْيـه اْل َعـ َذ ُ
َ
ِّ
للا َيْف َع ُل َما َي َشاء} [الحج.]18 :
ُّم ْك ِّرٍم إ َّن َّ َ
(يخبـر تعـالى أنـه المسـتحق للعبـادة وحـده ال شـريك لـه ،فإنـه
قال ابن كثير رحمـه هللاُ :

طوعا وكرًها ،وسجود كل شيء مما يختص به) ا.هـ.
يسجد لعظمته كل شيء ً

واألمر بالنسبة للكون ليس متعلًقا فقط بالسـجود ،بـل هنـاك التسـبيح والصـالة{ :أََل ْـم تَ َـر
َّ ٍ
ِّ َّ
ِّ
ِّ
أ َّ
ص ـ َـالتَ ُه
للا ُي َس ـ ِّـب ُح َل ـ ُـه َم ـ ْـن ِّف ــي َّ
َن َّ َ
ص ــافات ُك ــل َق ـ ْـد َعل ـ َـم َ
الس ـ َـم َوات َو ْاأل َْرض َوالطْي ـ ُـر َ

وتَسِّبيحه و َّ ِّ
يم ِّب َما َيْف َعُلو َن} [النور.]41 :
للاُ َعل ٌ
َ ْ َُ َ
أوال :عناصر تفسير السجود الكوني

( )495البخاري (.)4542 ،3027
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السـماو ِّ
ِّ
 سجود العناصر الكونية كلها{ :أََل ْم تََر أ َّات َو َم ْـن ِّفـي
َن َّ َ
للا َي ْس ُج ُد َل ُـه َم ْـن فـي َّ َ َ
ِّ
َّ
ِّ َّ
النـ ِّ
اب َوَكِّثيـ ٌـر ِّمـ َـن َّ
ُّ
ـاس َوَكِّثيـ ٌـر
ـج ُر َوالـ َّـد ُو ُّ
ـال َوالشـ َ
ـوم َواْلجَبـ ُ
ْاأل َْرض َوالشـ ْـم ُس َواْلَق َم ـ ُر َوالن ُجـ ُ
ِّ
ِّ
ِّ
اء} [الحج.]18 :
اب َو َم ْن ُي ِّه ِّن َّ
َح َّق َعَلْيه اْل َع َذ ُ
للاُ َف َما َل ُه م ْن ُم ْك ِّرٍم إ َّن َّ َ
للا َيْف َع ُل َما َي َش ُ

 سجود آثار العناصر الكونية{ :وهلل يسـجد مـن فـي السـماوات واألرض طوعـا وكرهـاوظاللهم بالغدو واآلصال} [الرعد]15 :
 س ــجود م ــادة العناص ــر الكوني ــة :وفيه ــا يب ــين رس ــول هللا ص ــلى هللا علي ــه وس ــلم أناألشــياء تســجد هلل بصــفتها الماديــة وذلــك كمــا فــي قولــه(( :إن اليممدين تسممجدان كممما
يسجد الوجه ،فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه ،وهذا رفع فليرفعهما)).
وقــد أمــر النبــي ص ــلى هللا عليــه وســلم أن يســجد عل ــى ســبع ونهــى أن يكفــت الش ــعر
والثياب على يديه وركبتيه وأطراف أصابعه ..قال سفيان قال لنا ابـن طـاوس :ووضـع
()496
أمرها على أنفه؛ قال :هذا واحد واللف لمحمد دعه يسجد
يديه على جبهته و َّ
 ســجود حركــة العناصــر الكونيــة{ :وهلل يســجد مــا فــي الســموات ومــا فــي األرض مــنداب ــة والمالئك ــة وهـ ــم ال يس ــتكبرون} والشـ ــمس داخل ــة فـ ــي دواب الس ــماء؛ ألن معنـ ــى
الــدبيب الســير والحركــة ،والشــمس متحركــة تجــري لمســتقر لهــا كمــا هــو معلــوم بــنص
القرآن وكما هو ثابت بالعقل.
 سجود الزمن الكوني {لمستقر لها} ألن اآلية تعني الحركة والزمان. السجود المرحلي الكوني {والـنجم والشـجر يسـجدان} [الـرحمن ]6 :ألن تفسـير اآليـةأن النجم هو الشجر الصغير ،فالشجر في كل مراحله يسجد..
( )496البخاري ( ،)782 ،779 ،777 ،776ومسلم ( )490بنحوه.
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هذا هو المعنى العام للسجود الكوني يتبعه تفسير اختصاص الشمس بالسجود.
ثانيا :اختصاص الشمس بالسجود تحت العرش
وهــذا االختصــاص هــو االرتبــاط بــين غــروب الشــمس بالنســبة لــألرض وبــين غــروب
الشمس بالنسبة للعرش.
ويفسر هذا االختصاص هو أن الشمس هي أساس:
(أ) الجتمـ ــاع كـ ــل العناصـ ــر السـ ــابقة للسـ ــجود الكـ ــوني فـ ــي الشـ ــمس باعتبارهـ ــا أكبـ ــر
العناصــر الكونيــة بالنســبة للوجــود اإلنســاني علــي األرض؛ ولــذلك ضــرب إب ـراهيم بهــا
َّ
ـال َهـ َذا َربِّـي َهـ َذا أَ ْكَب ُـر َفَل َّمـا
المثل في تفهـيم النـاس التوحيـد {َفَل َّمـا َرأى الش ْـم َس َب ِّازَغـ ًة َق َ
ِّ ِّ
يء ِّم َّما تُ ْش ِّرُكو َن} [األنعام.]78 :
أََفَل ْت َق َ
ال َيا َق ْو ِّم إني َب ِّر ٌ
(ب) إلثبات السجود لمن يعبد من دون هللا ،وأول ما ينطبق ذلك ينطبق على الشمس

س وال لِّْلَقمـ ِّـر واســجدوا َِّّهللِّ
{و ِّمــن آي ِّاتـ ِّـه َّ
َّ
الشــم ُس واْلَقمـ ُـر ال تَسـ ُ ِّ َّ ِّ
اللْيـ ُـل َو َّ
َ َ ْ ُُ
َ ْ َ
الن َهـ ُ
ْ
ـج ُدوا للشـ ْـم َ
ـار َو ْ َ َ
َّال ِّذي َخَلَق ُه َّن ِّإ ْن ُكْنتُ ْم ِّإيَّاهُ تَ ْعُب ُدو َن} [فصلت.]37 :
{َلــن يســتَْن ِّكف اْلم ِّســيح أَن ي ُكــون عبــدا َِّّهللِّ وال اْلم ِّ
الئ َك ـ ُة اْل ُمَقَّرُبــو َن َو َمـ ْـن َي ْســتَْن ِّك ْف َعـ ْـن
َ َ ُ ْ َ َ َْ ً
ْ َْ
َ َ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
يعا} {النساء.]172 :
عَب َادته َوَي ْستَ ْكِّب ْر َف َسَي ْح ُش ُرُه ْم ِّإَلْيه َجم ً

{أُوَلِّئـ َّ ِّ
ِّ
ِّ
ُّهـ ْـم أَْقـ َـر ُب َوَي ْر ُجــو َن َر ْح َمتَـ ُـه َوَي َخــاُفو َن
ـك الــذ َ
َ
ين َيـ ْـد ُعو َن َيْبتَ ُغــو َن إَلــى َربِّهـ ُـم اْل َوِّســيَل َة أَي ُ
ورا} [االسراء.]57 :
ِّك َك َ
اب َرب َ
ان َم ْح ُذ ً
َع َذ َاب ُه ِّإ َّن َع َذ َ
(جـ) الموقع الكوني لألرض بالنسبة للعرش(( ..البيت المعممور فمي السمماء السمابعة
()497
وفـي روايـة:
يدخله كل يوم ألف ملمك ثمم ال يعمودون إليمه حتمى تقموم السماعة))
( )497البخاري ( ،)3674 ،3035ومسلم (.)164 ،162
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((السماء الدنيا)) وفي رواية أخرى بزيادة ((بحيال الكعبة)) وعن قتادة قال :ذكـر لنـا
أن النبــي صــلى هللا عليــه وســلم قــال ألصــحابه(( :هممل تممدرون ممما البيممت المعمممور؟))
لخمر
خمرَّ ..
قالوا :هللا ورسوله أعلم ،قال(( :فإنه مسجد فمي السمماء تحتمه الكعبمة لمو َّ
عليها.))...
ومــن هنــا تثبــت المحوريــة الكونيــة للعالقــة بــين العــرش واألرض ،بحيــث يكــون غــروب
الشمس هو سجود تحت العرش.
ولكننــا نــؤمن بــذلك كحقيقــة غيبيــة ال كتخيــل فلكــي ،وهنــاك فــارق بــين االعتقــاد الغيبــي
والتخيــل الفلك ــي ،والخلــط ب ــين األم ـرين ه ــو الــذي أنش ــأ الصــدام ب ــين علمــاء الطبيع ــة
والكنيس ــة؛ حي ــث دافع ــت الكنيس ــة ع ــن مركزي ــة األرض ال كتص ــور اعتق ــادي؛ ولك ــن
كتفسير فلكي..
ولكننا نؤمن بقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كحقيقة اعتقادية غيبية ..ال كتفسـير
فلكي..
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خاتمة
الحملة القائمة جزٌء من واقع الصراع القـائم بـين اإلسـالم والجاهليـة ..ال يجـوز تجاهلـه
فــي إطــار واقــع الص ـراع بكــل أبعــاده ،وال يجــوز تضــخيمه علــى حســاب أبعــاد الص ـراع
األخرى.
فهو صراع واحد بين اإلسالم بتصوره الكامل ..والجاهلية بعقائدها الفاسدة.
أهمهــا حقيقــة األســاس الــديني
ومــن هــذا المفهــوم تنطلــق حقــائق منهجيــة هامــة ..لعــل َّ
دائما ،حتـى ظلـت أجيـال
للصراع؛ حيث كان الذين ال يفهمون طبيعة الصراع ينكرونه ً
متوالي ــة تفس ــر الصـ ـراع بغيـ ــر ه ــذه الحقيق ــة ،وظلـ ـوا يفسـ ــرون الح ــرب عل ــى اإلسـ ــالم
بتفسيرات ومصطلحات كاذبـة «منـاطق النفـوذ»« ..السـيطرة علـى منـابع الـنفط والمـواد
الخام»« ..اإلجراءات الوقائية»« ..األحزمة األمنية» ..إلى آخره.
وج ــاءت الحمل ــة الص ــليبية القائم ــة لتكش ــف ه ــذا الك ــذب المس ــتمر ،وأن اإلس ــالم ف ــي
حسابات هذا الصراع كان دائما هو المحور ..والقضية ..والهدف..
وإعالن الحرب العالمية على اإلسالم في هذا التوقيت -بالمضمون الـديني -لـه معنـى
هام ،وهو أن هذه الحـرب سـتكون بدايـة الظـواهر المرتبطـة بـمخر الزمـان حتـى حـدوث
الملحمة التي ستكون بين المسلمين والصـليبيين ،كمـا أخبـر رسـول هللا صـلى هللا عليـه
ـادا نهائيــة لهـذه الحــرب التـي ستَُق ِّســم العـالم علــى المــدى
وسـلم لتكـ ِّـون هـذه الظـواهر أبع ً

الزمنــي البعيــد إلــى فســطاطين :فســطاط كفــر ال إيمــان فيــه ،وفســطاط إيمــان ال كفــر

فيه ..وهي عالمة للساعة.
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ومن هنا كانت الحرب على الثوابـت فـي العقيـدة ،والمقدسـات فـي الـدين -التـي أصـبح
قبضا على الجمر -تفـرض علينـا الحـذر مـن اختـزال الصـراع فـي
مجرد الحفاظ عليها ً

مجرد المواجهة الفكرية وأساليب المناظرات والمناقشـات ،بـل يجـب إعطا هـا كـل أبعـاد
الصراع مع الجاهلية؛ لتكون المواجهة ِّ
مناسبة للحرب بكل أبعادها وأخطارها..
وهـذا الفهـم هــو الـذي يقينـا شـ َّـر الغفلـة عــن الخطـة الحقيقيـة ألعــدائنا؛ حيـث يمارســون
معن ــا محـ ــاوالت رهيب ــة لتوزيـ ــع من ــاطق الص ـ ـراع ..وتميي ــع قضـ ــايا الصـ ـراع ..وترتيـ ــب
األدوار.
ف ــالحرب اآلنَّ ..
موزع ــة عل ــى ك ــل أنح ــاء الع ــالم اإلس ــالمي؛ ليت ــوزع اإلحس ــاس بال ــدم
المسلم على كل المواقع ..فيغيب الشعور بالمذبحة العالمية!..
والحرب اآلن ..ليست تحت أسوار القدس..
ولكنها ذهبت إلـى كـل موقـع مـن مواقـع العـالم اإلسـالمي يمكـن أن يـأتي منـه مـن يريـد
الوقوف تحت أسوار القدس.
والحرب اآلن ..ال تقتصر على الجانب الفكري أو السياسي أو العسكري.
بل تتعداها إلى كل جوانب الحياة االقتصادية واالجتماعية.
ليع ــيش المس ــلمون معان ــاة البح ــث ع ــن اللقم ــة ..تح ــت خ ــط الفق ــر المنس ــي ،ومعان ــاة
الضـ ــياع االجتمـ ــاعي ..الـ ــذي يـ ــؤدي إلـ ــى االنحطـ ــاط والـ ــدعارة والمخـ ــدرات ،ومعانـ ــاة
األمراض واألوبئة ..التي تقتل األمل في حياة طبيعية..

~~656

إن فر

الفقر على العالم المنتسك لإلسالم يأتي بهد

المساومة تحت خ الفقر

الشديد على الدين والعقيدة؛ ليكون هذا الفقر مقدم ًة اجتماعي ًة على المدى الزمنمي
البعيد لظهور الدجال ،الذي سيأتي ومعه جبال الخبز لمن يؤمن به..
حتــى أصــبح ال ـرافض لبيــع دينــه بعــرض مــن الــدنيا عالم ـ ًة مــن عالمــات االســتفهام،
موقفا ال تفسير له!..
وأصبح عند باعة الدين والقيم ً
عارضــا؛ بــل هــي خطــة قديمــة
نقــول ذلــك؛ لــيفهم النــاس أن هــذه الحــرب ليســت حــدثًا
ً

موضـ ــوعة بإحكـ ــام ،وضـ ــع فيهـ ــا الشـ ــيطان كـ ــل إمكاناتـ ــه وسـ ــلطاته ..ليقطـ ــع الوجـ ــود

التاريخي لألمة المسلمة.
الحـرب اآلن ..لـيس فيهـا عمـالء معـدودون مثـل «شـاور» و«العلقمـي» بـل هـي حــرب
العمالء ..العمالء أغنيا ها وقادتها..
الحــرب اآلن ..قتالهــا كثيــرون ولكــن لــيس بالســيف القــديم ،بــل بــاليورانيوم المنضــب،
وأغذية السرطان واألوبئة ،ونشر الفقر والمجون.
وقد ال يتصور البعض أن الحرب الصليبية العالمية علـى اإلسـالم قائمـةٌ فع ًـال ،بتـأثير
الصورة النمطية القديمة للحروب الصليبية التـي تسـيطر علـى مخيلـتهم ،فمـا مـن س ٍ
ـفن
ُرِّسـ َـم علــى أشــرعتها الصــليب الضــخم ترســو علــى الش ـواطئ اإلســالمية ،ولــيس هنــاك
فرسان للمعبد فوق الخيول..
البعـ ُـد عــن اســتفزاز الشــعور اإلســالمي قــدر المســتطاع؛
ألن الحــرب اآلن ُي َر َ
اعــى فيهــا ُ

ألنهم يعلمون ما تعنيه يقظة هذا الشعور!..
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دور الهــدف ،ويخفــف آخـ ُـر مــن أث ـره ،ويشـ ِّـت ُت
ومــن أجــل ذلــك تتــوزع األدوار ..ليحقــق ٌ

ثالث َم ْن يستيق !..
ٌ

عل ــى مس ــتوى الدول ــة الواح ــدة الداخل ــة ف ــي الح ــرب ..يك ــون هن ــاك الح ــزب المح ــارب،
والحزب المعارض للحرب..
وعلــى مســتوى األحــالف ..تكــون هنــاك الدولــة المحاربــة ،والدولــة المعارضــة للحــرب..
ليصبح الرجاء في القتلة ،واألمل في األعداء.
وإذا كان ــت الح ــرب به ــذه القس ــوة ،وتل ــك الش ارس ــة ..ف ــإن المواجه ــة ال ب ــد أن تتناس ــب
معها..
فإذا كان اإلنسان هو محور هذا الصراع وغايته ..فالبد أن يكون هو محور المواجهـة
وغايتها..
فموجات االن حـالل العارمـة ال يمكـن مواجهتهـا بمجـرد الكـالم عـن األخـالق مـع إنسـان
مغمور في تلك الموجات التي تقذف به في كل اتجاه..
وإخ ـراج اإلنســان مــن نطاقهــا ال يعنــي إال التــأثير فيــه بصــورة ال تقــل عــن قــوة الغري ـزة
التي تصرخ في كيانه؛ ليعيش قضيته أقوى مما يعيش غريزته ،وينتمي بقوة إلى كيـان
يحميه بر بة ال تقل عن ر بة االحتضان الغريزية في اإلنسان.
وال بــد مــن اســتيعاب كيــان مــن نحــاول إنقــاذه بحيــث ال يبقــى فــي هــذا الكيــان أي بقيــة
لغير القضية ،ويعيش حياة الزهد في الدنيا والشهوات ،بحيث ال تؤثر فيـه أي محاولـة
إغراء..
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()498
الغَنى عن كثرة العر  ،ولكن ِ
((فليس ِ
.
الغَنى ِغَنى النفس))
ََ
ومــع هــذا المعنــى التربــوي ..يجــب التأكيــد علــى أهميــة الصــدقات والزكــاة لســد حاجــة
الفئــات الفقي ـرة والمحتاجــة ،لتكــون المواجهــة الكاملــة لشــهواتها وشــبهاتها ،ويكــون إنقــاذ
المسلمين من المؤامرة ،فيؤمن الناس بالحق ويموتوا عليه.
وهــذا الحصــار الــذي تعيشــه الــدعوة مــن عصــابة الــدجال يفــرض علــى أصــحابها أن
يتعاملوا مع المرحلة بمنطق «الشهادة في سبيل هللا»..
فنحن اآلن ..في زمن مواجهة الجاهلية بكل إمكانياتها..
ونحن اآلن ..فـي زمـن اإليمـان القـوي الـالزم لمواجهـة هـذه الجاهليـة ،ومنطـق الشـهادة
هو أهم ضرورات المرحلة.
وهناك إمكانيات إسالمية هائلة في المواجهة..
منها :الفطرة التي تولد مع كل إنسان..
ومنها :التأييد الرباني في ِّ
كل موقع من مواقع الصراع..
ومنها :اهتداء عقالء النصارى الرافضين للتناقض والغموض إلى اإلسالم..
ومن أهم ضرورات المرحلة أيضا :أن يتعاون المسلمون في إدارتها ليكون لهم منطلق
واحد ،تجتمع فيه كل الطاقات الفكرية ،وكل الخبـرات العمليـة ،وكـل إمكانـات المتابعـة
الواقعية.

( )498متفق عليه ،البخاري ( )6081ومسلم (.)1051
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ومهمــا كانــت الحــرب التــي تشــنها الجاهليــة ..فهــي باالعتبــار اإليمــاني زمــن الصــدق

ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ضــى
للا َعَلْيــه َفمـ ْـن ُهم َّمــن َق َ
ومنطــق الشــهادة {مـ َـن اْل ُمـ ْـؤ ِّمن َ
صـ َـدُقوا َمــا َع َ
ين ِّر َجـ ٌ
اهـ ُـدوا َّ َ
ـال َ
يال} [األحزاب.]23 :
َن ْحَب ُه َو ِّمْن ُهم َّمن َينتَ ِّظ ُر َو َما َبَّدُلوا تَْب ِّد ً
للاِّ
{كـ ْـم ِّمـ ْـن ِّفَئـ ٍـة َقلِّيَلـ ٍـة َغَلَبـ ْـت ِّفَئ ـ ًة َكِّثيـ َـرًة ِّبـ ِّـإ ْذ ِّن َّ
ومواجهتهــا تخضــع لقــول هللا عــز وجــلَ :
ين} [البقرة.]249 :
َو َّ
للاُ َم َع َّ
الص ِّاب ِّر َ
ونهايتهــا هــي قــدر هللا المهــيمن {و َّ ِّ
ـب َعَلــى أَمـ ِِّّ
النـ ِّ
ـره َوَل ِّكـ َّـن أَ ْكثَـ َـر َّ
ـاس ال َي ْعَل ُمــو َن}
للاُ َغالـ ٌ
ْ
َ
[يوسف.]21 :
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