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بسم اهلل وبه نستعني
المقدمة

   مفهوم املخلِّص فكرة موجودة يف الرتاث اإلنساين منذ القدم، ولكل جمتمع يف 
زمن معني كائن أسطوري ذو قدرات خمتلفة - برصف النظر عن نوعيتها ودرجتها- 
ُيضفوهنا عىل شخصية معينة، ويعلقون آمال اخلالص هبا من الظلم واخلوف والفقر 
والذل واالنحطاط، أو حصول النرص والنهضة واالستمرار والثبات واحلياة...إلخ.
 وتظهر هذه الصور األسطورية وفق ثقافة املجتمع الرتاثية التي هي بمثابة الذاكرة 
واملخيال االجتامعي، ويقوم أناس من املجتمع برتسيخ هذه املفاهيم بقصد أو بدونه 
يني غالًبا للتدليل عىل الفكرة إلعطائها  بأجر أو غفلة منهم، ويستخدمون النص الدِّ
ُبعًدا مقّدًسا وتصري مفهوًما  كامنًا يف نفوس الناس يسيطر عىل سلوكهم ويوجههم 

كزر آيل.
 وال يشرتط لصاحب الشخصية األسطورية املخلص أن يكون غائًبا، فيمكن أن 
أنه  البرش مثل  يكون شخصية حارضة ُيضفى عليها صفات وقدرات فوق مستوى 
امللهم أو يوحى إليه، أو يرى ما ال نرى، ويتمتع باحلَْدس واحلاسة السادسة ويستبرص 

املستقبل واألحداث، وهو احلكيم والعليم واخلبري والقوي...إلخ.
باملجتمع  ويتحكم  السياسة،  برجل  األسطورية  الصور  هذه  تظهر  أن  ويمكن   
رجاله،  وبعض  ومؤسساته  يني  الدِّ اإلعالم  خالل  من  السلطوية  قوته  مستخدًما 
طريق  من  ذلك  ونرش  رجاهلم،   من  كبرية  وجمموعة  والثقافة  العلم  ومؤسسات 
له  املجتمع  مؤثرة من  معينة  وتقريب قوى  الذمم  املؤدلج ورشاء  التدريس  أو  الفن 
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ومشاركتهم ببعض فتات الثروة يف ترسيخ مفاهيم يف املجتمع أنه املخلص وهو صاّمم 
األمان للبالد، وهو القائد اهلامم وامللهم للعباد، ويصري ذلك عقيدة يف نفوس أتباعه 

يموتون من أجله بغباء منقطع النظري.
وهذه الصورة املنحطة واملتخلفة يف الفئة احلاكمة الظاملة الغاشمة املستعبدة للناس 
العلقات  من  حوهلا  ويلتف  يواليها  ومن  بالثروات  واملستأثرة  بالسلطة  واملستبدة 
والقرود واخلنازير تصري دافًعا نفسيًّا ثقافيًّا ُيولِّد فكرة املخلص األسطوري يف الفئة 
شخصية  وُتوَلد  يني،  الدِّ النص  هو  األوىل  بالدرجة  هلا  الداعم  ويكون  املستضعفة، 

خيالية يف ذهن الناس يتعلقون هبا وينتظرون جميئها لتخلِّصهم مما هم فيه.
الظامل الذي   وغالًبا الذي خيلق هذه الصورة عند املستضعفني هو ذاته املخلص 
يستحمر الناس فيزرع بينهم دعاة سوء ورش وفساد بلباس علم وثقافة ودين وسالم 
وما  الرتاث  وحيشدون  الناس  ذاكرة  يف  األسطوري  املفهوم  هذا  فريسخون  وطيبة، 
يني ليدعم ويقول ما يريدون ترسيخه يف  حيوي من خرافات ويستخدمون النص الدِّ
ذهن الناس ونفوسهم أنه عقيدة دينية إهلية من خالل حشد عدد كبري من النصوص 
هلم  املقلدين  نفوس  يف  وزرعها  يقولون  ما  عىل  تدلل  جلعلها  عنقها  ولوي  املقدسة 
ودفعهم لنرشها بني الناس وإغراقهم هبا حيث ال يستطيعون ردها لكثرهتا وقداسة 

يني والتامهي معه. النص الدِّ
 وهؤالء يقومون بدورهم الشيطاين بصنع دعاة آخرين من الناس طوًعا ويضموهنم 
إىل املؤسسة التي هي الطابور اخللفي للحاكم الظامل من حيث ال يشعرون وجيعلوهنم 
يقتنعون بالفكرة وحيملوهنا دعوة وتعلياًم بني الناس وهم يظنون أهنم حيسنون صنًعا، 
ولكن الشيطان األكرب يضحك عليهم ويقطف ثامر دعوهتم وعملهم دون أن يشعروا 
ويوظف األمر لرتسيخ ظلمه ومؤسسته الفرعونية بجيشه من رجال العلم واإلعالم 
النفيس  مسخهم  درجات  حسب  واخلنازير  والقرود  العَلقات  املأجورين  والثقافة 

ودناءهتم.
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 والناس البسطاء واملظلومون عادة ما يميلون مع كل اجتاه ضد الظامل والطاغية 
وهذا  فكرها،  حيملون  أو  يدعموهنا  أو  هلا  ينضمون  التي  اجلهة  إىل  ينظروا  أن  دون 
الثاين متثل  الظامل متامًا، فيقوم بخلق مؤسسات وجهات يزرعها يف الطرف  مايعرفه 
بحركتها  ويتحكم  والتغيري  املعارضة  قوى  كل  فيمتص  واملعارضة،  اخلالص  فكرة 
نحو  ثقافيًّا  ويوجهها  مغلقة  دائرية  حركتها  وجيعل  فاعليتها  من  ويفرغها  املستقبلية 
فكرة املخلص األسطوري الغيبي الذي لن يأيت أبًدا  مستغاًل ثقافة كل ملة أو حزب 
االجتامعي  املخيال  تناسب  مسميات  حتت  سياسيًّا  أو  اجتامعيًّا  أو  دينيًّا  تكتل  أو 

والثقافة الشعبية.
 ولذلك جتد عند كل ملَّة خملص أسطوري له قصة خاصة هبم ينتظرون والدته أو 
خروجه أو ظهوره أو نزوله من السامء...إلخ حتت مسمى املهدي أو املخلص يسوع، 

أو املسيح عيسى ابن مريم، أو شبيه املسيح أو الدابة التي تكلم الناس.
الناس  عقول  عىل  وسيطرة  استغالل  إنه  اخلطورة  من  كبرية  درجة  عىل  فاألمر   
احلر  التفكري  اغتيال  نتيجة  ذلك  وكل  واستعبادهم،  واستحامرهم  هبم  واستخفاف 
وقمع احلريات وبعث األفكار امليتة ونرشها بني الناس وجعلهم حيملوهنا ويصريون 

شعًبا ميًتا؛ ألنه حيمل فكًرا ميًتا ويصري معدة هلا رأس وفم وأرجل.
الثقة  وإرجاع  الناس،  الواعية يف  احلياة  والنهضة، وبعث روح  احلرية  أجل   من 
واألخذ  املسؤولية  وحتمل  بينهم  األمل  وزرع  والتفكري،  التعقل  وإعامل  بأنفسهم 
بعقل  ال  وبعقوهلم  غريهم،  بيد  ال  وبيدهم  هم  بأنفسهم  ما  لتغيري  املبادرة  بزمام 
ويتغري  املصاب  ُيرفع  ولن  أيدهيم،  كسبت  بام  هو  أصاهبم  ما  أن  وليعلموا  غريهم، 
احلال إال بيدهم هم، ولن يوجد خملص أسطوري مهام كان صفته، ولن يكون أحد 
ر بغسل غريها،  بل ال ُبدَّ من غسلها ذاهتا،  فداء ألحد، وإن اتسخت الثياب ال ُتَطهَّ
والذي يريد أن يعمل ال ُبدَّ أن خيطئ ويتعلم من خطئه ويدفع ثمن ذلك، والعاقل من 
يتعظ بغريه وخيفف من أخطائه، ومن مل حيرض والدة عنزته تلد له َجرًوا، ويقنعونه 
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لعبة االستحامر  التي حيملها ويرسقونه ويضحكون عليه، وتستمر  ثقافته  به حسب 
واالستخفاف بالناس.

    أقدمت عىل دراسة مفهوم نزول املسيح عيسى ابن مريم يف آخر الزمن الذي 
واستخدموا نصوصه  القرءان  ُدسَّ يف ظالل  مفهوم خرايف  أنه  وبينت  يأيت،  كان  ما 
التفسري ودعموه  كتب  خالل  من  وانترش  الناس   وإسكات  املفهوم  لتمرير  املقدسة 
ه  بروايات تارخيية، وغريهم قام مستغاًل مفهوم نزول املسيح عيسى ابن مريم وَجريَّ
ملفهوم آخر وأنكر نزول املسيح عيسى ابن مريم واستامت يف إثبات وفاته موًتا، ومن 
ثم استخدم النصوص ذاهتا وسحب املفهوم األسطوري إىل ظهور شبيه عيسى ابن 
مريم وأضفى عليه النبوة وصفة املهدي واملسيح حتت اسم ظل للنبي حممد وخادم 

له،  ونقض مفهوم اخلامتية وحرصها بمعنى أفضل النبيني.
 فتناولت مفهوم اخلامتية ودرسته أيًضا لصلته بمحل الدراسة، وتناولت مفهوم 
عىل  األسلوب  هذا  تأثري  لقوة  اثنني  بني  متخيل  حوار  خالل  من  والفداء  الثالوث 
القارئ، وجعله يعيش جو احلوار ويشارك به بنفسه  ليصري عند القارئ نامذج ليقرأها 
هبدوء، وحيكم  هو عىل صواب الدراسة أو خطئها وحيصل عىل مناعة فكرية ويقوى 
اآلخرين  ينتظر  َكالًّ  عاجًزا  يبقى  وال  الصيد  ويتعلم  بنفسه  البحث  عىل  ويتدرب 

روا عنه. ليفكِّ
اقرأ  أهيا اإلنسان فأنت سميع بصري متلك قلًبا وظائفه التعقل والتفكري.

سامر / مرص -  القاهرة 2013/1/1
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بشرية النبيين والرسل للناس 

   بعث اهلل الرسل والنبيني للجنس اإلنساين من جنسهم البرشي، وهذا طبيعي؛ 
ألن الناس ال تتبع إال من هو من جنسها  ليشعر بشعورهم وضعفهم واحتياجهم، 
قبل غريه،  ينفذها  أوامره مقدور عليها طاملا هو  أن  له  املتبعون  يعلم  ذاته  وبالوقت 

وهذا ما أكده القرءان بالنص:
َماِء َمَلًكا  َن السَّ ْلنَا َعَلْيِهم مِّ ْو َكاَن فِي األَْرِض َمآلِئَكٌة َيْمُشوَن ُمْطَمِئنِّيَن َلنَزَّ  ﴿ُقل لَّ

ُسواًل ﴾]اإلسراء95[. رَّ
وهذا يعني نفي فكرة أن يرسل اهلل للجنس اإلنساين نبيًّا أو رسواًل متعلق بالرسالة 
والدعوة واإلمامة للناس من غري جنس البرش، وتابع القرءان تأكيد فكرة أن النبي أو 

الرسول للناس هو من جنسهم البرشي وليس َمَلًكا، لنقرأ:
ْثُلُكْم َوَلـِكنَّ الّلَه َيُمنُّ َعَلى َمن َيَشاُء ِمْن  ﴿َقاَلْت َلُهْم ُرُسُلُهْم إِن نَّْحُن إاِلَّ َبَشٌر مِّ
اْلُمْؤِمنُوَن﴾  ِل  َفْلَيَتَوكَّ الّلِه  الّلِه َوعَلى  بِإِْذِن  إاِلَّ  بُِسْلَطاٍن  ْأتَِيُكم  نَّ َلنَا َأن  َوَما َكاَن  ِعَباِدِه 

]إبراهيم11[.
حتى النبي اخلامتي »حممد بن عبد اهلل« أمره اهلل أن يقول للناس إنام هو كائن برشي 
مثلهم له حاجيات عضوية ونفسية كام له غرائز جسمية ونفسية، ويمرض ويموت 

ويأكل ويرشب ويتزوج النساء.
ِه  َما إَِلُهُكْم إَِلٌه َواِحٌد َفَمن َكاَن َيْرُجو لَِقاء َربِّ ْثُلُكْم ُيوَحى إَِليَّ َأنَّ َما َأَنا َبَشٌر مِّ ﴿ُقْل إِنَّ

ِه َأَحًدا ﴾]الكهف 110[. َفْلَيْعَمْل َعَماًل َصالًِحا َواَل ُيْشِرْك بِِعَباَدِة َربِّ
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وانتبهوا إىل كلمة )مثلكم(  ومل يأت هبا حرف التشبيه )الكاف(  لتصري  )كمثلكم(  
النبي ليس برًشا مثلنا، وإنام يشبهنا بوجه فقط  التشبيه الكاف لكان  ولو أتى حرف 
وخيتلف بالوجوه األخرى، وعندما أتت كلمة )مثلكم(  دون حرف التشبيه أثبتت 
التامثل التام بالصفات البرشية بيننا وبني النبيني من حيث اجلنس، وما يرتتب عليه 

من حاجيات وغرائز.
النبوة  ِمنَّة ومنحة من اهلل لبعض الناس نتيجة رقيهم الفكري وطهارهتم األخالقية،  
نبيني  ويصريون  اكتساًبا  وليس  اهلل،  من  اصطفاء  النبوة  مقام  حلمل  لني  مؤهَّ فكانوا 
بأمر من اهلل وينزل عليهم الوحي بالتكليف واالختيار هلم هلذه املهمة، ونزول الوحي 
عليهم مل ينف عنهم صفة البرشية وإنام أضاف هلم ُبعد معنوي روحي متعلق بأنفسهم 
وفق  حياهتم  يكيفون  ولكنهم  معيشتهم  يف  برًشا  زالوا  فام  الرتايب،  بجسمهم  وليس 

الروح الذي نزل عليهم فريتقون بنفوسهم تزكية وطهارة.
     فالنبي هو كائن برشي إنساين متيز عن الناس بنزول الروح عليه، ﴿َوَكَذلَِك 
َجَعْلنَاُه  َوَلِكن  يَماُن  اإْلِ َواَل  اْلِكَتاُب  َما  َتْدِري  ُكنَت  َما  َأْمِرَنا  ْن  مِّ ُروًحا  إَِلْيَك  َأْوَحْينَا 
ْسَتِقيٍم ﴾ ]الشورى52[،  ُنوًرا نَّْهِدي بِِه َمْن نََّشاء ِمْن ِعَباِدَنا َوإِنََّك َلَتْهِدي إلى ِصَراٍط مُّ
وهذا الروح يمكن أن حيمله؛ بل ينبغي أن حيمله كل الناس؛ألنه نزل هلم أصاًل ليكون 

نوًرا ييضء هلم الظلامت ويزيلها ولريتقوا به ويتطهروا ويكيفوا سلوكهم بحسبه.
َبْعِدِه َوَأْوَحْينَا إلى  ا َأْوَحْينَا إَِلْيَك َكَما َأْوَحْينَا إلى ُنوٍح َوالنَّبِيِّيَن ِمن  أما نص: ﴿إِنَّ

إِْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق َوَيْعُقوَب َواألَْسَباِط...﴾ ]النساء163[.
فجملة )َكاَم َأْوَحْينَا إىل ُنوٍح َوالنَّبِيِّنَي ِمن َبْعِدِه(  ال تفيد عدم وجود نبيني قبل النبي 
نوح بدليل وجود اإلنسان الواعي قبل النبي نوح، وهذا يدل عىل وجود هلم من يقوم 
ا َأْرَسْلنَاَك  بفعل اإلنذار والبشارة رضورة لتحقيق داللة اسم اهلل احلكيم الرحيم ﴿إِنَّ
ِريَن  َبشِّ ُساًل مُّ َنِذيٌر ﴾ ]فاطر24[، ﴿رُّ ٍة إاِلَّ خاَل فِيَها  ُأمَّ ْن  َوَنِذيًرا َوإِن مِّ َبِشيًرا  بِاْلَحقِّ 
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َحِكيًما ﴾  َعِزيًزا  الّلُه  َوَكاَن  ُسِل  الرُّ َبْعَد  ٌة  الّلِه ُحجَّ َعَلى  لِلنَّاِس  َيُكوَن  لَِئالَّ  َوُمنِذِريَن 
]النساء165[، فالنص يدل عىل وجود الرسل مبرشين ومنذرين للناس ومل ختل أمة 

من ذلك قط.
ورسل الدعوة والتعليم  للناس هم من الناس رضورة كام سبق وأثبتنا آنًفا، وجميء 
كلمة ) َكاَم َأْوَحْينَا إىل ُنوٍح َوالنَّبِيِّنَي ِمن َبْعِدِه(  متعلقة بامدة الوحي، وليس بنفي جميء 
ين اإلسالمي  النبيني قبل النبي نوح، بمعنى أن مادة الوحي هبذا الشكل وهو بناء الدِّ
نوح  النبي  من  بدأ  الصالح  والعمل  وقيم  وأخالق  العبادة  توحيد  و  اهلل  وحدانية 

ين وأساسه. وتراكم نزواًل ملن بعده من النبيني مع املحافظة عىل أصل الدِّ
ْينَا بِِه إِْبَراِهيَم  ِذي َأْوَحْينَا إَِلْيَك َوَما َوصَّ ى بِِه ُنوًحا َوالَّ يِن َما َوصَّ َن الدِّ ﴿َشَرَع َلُكم مِّ
َتْدُعوُهْم  َما  اْلُمْشِرِكيَن  َعَلى  َكُبَر  فِيِه  ُقوا  َتَتَفرَّ َواَل  يَن  الدِّ َأِقيُموا  َأْن  َوِعيَسى  َوُموَسى 
ُه َيْجَتبِي إَِلْيِه َمن َيَشاُء َوَيْهِدي إَِلْيِه َمن ُينِيُب ﴾ ]الشورى13[، واكتمل بنزول  إَِلْيِه اللَّ
القرءان﴿ اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْساَلَم 
ِدينًا ﴾ ]المائدة3[، فكان القرءان هو الكتاب املكمل واجلامع ملا سبق دون إلغاء هلا 

وإنام احتواها، وصار هو الكتاب املبني هلا.
والنص اآلخر الذي يستدل به بعضهم يف وجود مالئكة كمبرشين ونذر قبل النبي 

نوح هو:
َل َعَلْيُكْم  ْثُلُكْم ُيِريُد َأن َيَتَفضَّ ِذيَن َكَفُروا ِمن َقْوِمِه َما َهَذا إاِلَّ َبَشٌر مِّ ﴿َفَقاَل اْلَمَلُ الَّ

لِيَن﴾ ]المؤمنون24[. ا َسِمْعنَا بَِهَذا فِي آَباِئنَا اأْلَوَّ ُه أَلَنَزَل َماَلِئَكًة مَّ َوَلْو َشاء اللَّ
وهذا النص ال يدل عىل إرسال مالئكة للناس كمنذرين ومبرشين قبل النبي نوح 

لعدة أمور منها:
أثبت النص القرءاين أن الرسل املنذرين واملبرشين دعوة وتعلياًم  للناس هم  •

من الناس رضورة.
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الكالم يف النص هو لسان حال الكافرين وليس كالم أقره القرءان، وبالتايل  •
ال يشرتط له الصواب.

الكافرين،  • حال  لسان  هي  أيضًا  لنَِي(   اأْلَوَّ آَباِئنَا  يِف  هِبََذا  َسِمْعنَا  ا  )مَّ مجلة  
الرواية  ونفي وصول  اآلبائية  اليشء من خالل  احلكم عىل  وهي عادهتم يف 
ا  وا عىل النبي موسى، ﴿َفَلمَّ التارخيية هلم، وذلك مثل قوم فرعون عندما ردُّ
ْفَتًرى َوَما َسِمْعنَا بَِهَذا فِي  وَسى بِآَياتِنَا َبيِّنَاٍت َقاُلوا َما َهَذا إاِلَّ ِسْحٌر مُّ َجاءُهم مُّ
لِيَن ﴾ ]القصص36[، فعدم سامعهم أو استغراهبم هو لسان حال  آَباِئنَا اأْلَوَّ
الكافرين، وهذا ليس برهاًنا عىل يشء، وإنام برهان عىل أن عقلية الكافرين 
يف كل زمان هي واحدة االعتامد عىل اآلبائية والرواية التارخيية للحكم عىل 

الفكر واملستجدات.
فالثابت بالقرءان هو أن الرسل املنذرين واملبرشين للناس قبل النبي نوح وبعده 

هم من جنس الناس وبرش مثلهم.
ُه الَ إَِلـَه إاِلَّ  وِح ِمْن َأْمِرِه َعَلى َمن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َأْن َأنِذُروْا َأنَّ ُل اْلَمآلِئَكَة بِاْلرُّ ﴿ُينَزِّ

ُقوِن ﴾ ]النحل2[. َأَنْا َفاتَّ
ِذيَن َكَفُروا إلى َجَهنََّم ُزَمًرا َحتَّى إَِذا َجاُؤوَها ُفتَِحْت َأْبَواُبَها َوَقاَل َلُهْم  ﴿َوِسيَق الَّ
ُكْم َوُينِذُروَنُكْم لَِقاء َيْوِمُكْم َهَذا  نُكْم َيْتُلوَن َعَلْيُكْم آَياِت َربِّ َخَزَنُتَها َأَلْم َيْأتُِكْم ُرُسٌل مِّ

ْت َكِلَمُة اْلَعَذاِب َعَلى اْلَكافِِريَن ﴾ ]الزمر71[. َقاُلوا َبَلى َوَلِكْن َحقَّ
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النبي »عيسى ابن مريم« كائن بشري

    لقد عدَّ النصارى أن النبي عيسى هو الهوت نزل بناسوت وجتسد بصورة برش، 
لذلك عندما ادَّعوا أنه ُوضع عىل الصليب وُصلب فهم يقصدون جانب الناسوت 
)اجلسم البرشي(1 بينام ارتفع الالهوت إىل السامء سواء أكان هو اهلل نفسه متجسًدا 

بصورة برش أم ابن اهلل وبقي بجواره.
ه يف ظالل     وبطريقة أو بأخرى تسلل مفهوم النصارى إىل ثقافة املسلمني وتم َدسَّ
القرءان حتت نصوص تناولت قصة النبي عيسى ابن مريم، فادَّعوا أن السيد املسيح 
هو كائن روحي بصورة برش، ولكن ليس كمثل البرش فهو بني بني، وكأهنم يقولون: 
إنه نصف إله، ولذلك نسمع من بعض الغالة  أن املالئكة كانت تنزل هلام بالطعام 

الروحي اخلاص للسيد املسيح وأمه؛ ألهنام ال يأكالن طعام البرش!
فهل فعاًل السيد املسيح وأمه ليسا كائنني برشيني مثلنا؟

اجلواب نجده يف القرءان وهو حكم فصل وحجة وبرهان عىل اجلميع:
َكاَنا  يَقٌة  ِصدِّ ُه  َوُأمُّ ُسُل  الرُّ َقْبِلِه  ِمن  َخَلْت  َقْد  َرُسوٌل  إاِلَّ  َمْرَيَم  اْبُن  اْلَمِسيُح  ا  ﴿مَّ

َيْأُكاَلِن الطََّعاَم انُظْر َكْيَف ُنَبيُِّن َلُهُم اآلَياِت ُثمَّ انُظْر َأنَّى ُيْؤَفُكوَن﴾ ]المائدة:75[.
النص رصيح بأن السيد املسيح هو رسول مثل الرسل التي مضت، وهذا يدل عىل 
أن كل النصوص التي تناولت صفة الرسل تتناول السيد املسيح أيًضا كونه واحًدا من 

الرسل، نحو:
مع العلم أنه جرى نقاش مع أحد المثقفين النصارى فأخبرني أنهم اليقولون بانفصال الالهوت عن الناسوت أبًدا حتى   1

في حالة الصلب أو  والدة المسيح من بطن أمه أو حمله في رحمها!
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ْثُلُكْم َوَلـِكنَّ الّلَه َيُمنُّ َعَلى َمن َيَشاُء ِمْن   ﴿َقاَلْت َلُهْم ُرُسُلُهْم إِن نَّْحُن إاِلَّ َبَشٌر مِّ
ِل اْلُمْؤِمنُوَن ﴾  ْأتَِيُكم بُِسْلَطاٍن إاِلَّ بِإِْذِن الّلِه َوعَلى الّلِه َفْلَيَتَوكَّ ِعَباِدِه َوَما َكاَن َلنَا َأن نَّ

]إبراهيم11:[.
وينطبق عليه ما ينطبق عىل الرسول النبي اخلامتي أيًضا.

ِه  َما إَِلُهُكْم إَِلٌه َواِحٌد َفَمن َكاَن َيْرُجو لَِقاء َربِّ ْثُلُكْم ُيوَحى إَِليَّ َأنَّ َما َأَنا َبَشٌر مِّ ﴿ُقْل إِنَّ
ِه َأَحًدا ﴾ ]الكهف:110[. َفْلَيْعَمْل َعَماًل َصالًِحا َواَل ُيْشِرْك بِِعَباَدِة َربِّ

)َكاَنا  كلمة  أتت  بحقيقتهام  شك  أي  وقطع  وأمه  املسيح  السيد  برشية  وإلثبات   
َيْأُكاَلِن الطََّعاَم(  لتؤكد عىل حقيقتهام الداخلية، وليس هو جمرد شكل برشي ناسويت 
واملضمون الهويت، بل مها كائنان برشيان كمضمون وكشكل، ومها مثل البرش وليس 

كمثل البرش.
 وملن ال يأخذ بالنص القرءاين أو مل يفهمه نقول: ما يلد من البرش هو برش رضورة 
وله الصفات ذاهتا،)ال يلد من اللحم إال حلم( ويستحيل عىل البرش أن يلد غري البرش، 

فاملخلوق ال ُيوجد خالقه وال يلده.
  هل الفعل يوجد فاعله؟

 أو املحدود حيتوي الال حمدود؟ 
هل الالحمدود يدخل يف املحدود؟

 ما لكم كيف حتكمون.
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منهـج  دراسة النصوص

التي تناولت قصة السيد المسيح

اللسانية،  النصوص  فهم  يف  واألقوى  األصل  هي  والسنن  املوضوعي  الوجود   
وما ينبغي بناء مفهوم موضوعي من أهداب نص لساين بمعزل عن الواقع والسنن 
حاليًّا،   دراسته  يتوقف  وفهمه  دراسته  نستطع  مل  نص  املحكمة، وأي  الثابتة  واألمور 
املنظومة  هي  املفاهيم  هذه  وتكون  وقرءانيًّا،  موضوعيًّا  الثابتة  املفاهيم  ننقض  وال 
التي حتكم دراسة أي نص جزئي وتوجهه وحتكم املعنى فيه، وما ينبغي بناء مفهوم 
خرايف  مضحك  هزيل  مفهوم  إىل  كلها، ونصل  املنظومة  خيالف  واحد  نص  من  ظني 
كام يفعل معظم املفرسين من خالل عضوضة النصوص القرءانية، فاحلكم والفصل 

للمنظومة، وُيفهم النص اجلزئي َوفقها وحُيكم هبا. 
الداللة، وليس  القطعي  القرءاين  بالنص  تثبت  ُبدَّ أن  ال  اإليامنية  األخبار  وهذه   

بأحاديث منسوبة للنبي يصححها زيد ويضعفها عبيد، وهي حمل أخذ ورد!
وكلهم  امللل  معظم  يف  موجود  تراثي  مفهوم  املخلِّص  مفهوم  أن  إىل  واالنتباه   
ينتظرون خملًِّصا يقودهم وينترصون به عىل غريهم قتاًل وحرًبا وتدمرًيا، وهو مفهوم 
يأيت  لن  الذي  خملصها  تنتظر  لتبقى  واملنهزمة  الضعيفة  امللل  ثقافة  يف  مبثوث  خرايف 

أبًدا، ويبقون مستعبدين من قبل فراعنتهم وهاماناهتم.
 وهذه جمموعة من املفاهيم تشكل منظومة واحدة متامسكة وهي ليست للحرص 
التي ينبغي أن تؤخذ بعني اجلّدية حني البحث يف النصوص املتعلقة بوفاة النبي عيسى 

عليه السالم، والنظر إليها من خالل املنظومة وما تثبته، وهي حمل تسليم. 
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املوت حق عىل كل الناس وال يوجد استثناء منه ألي كائن كان.. 1
ُتْرَجُعوَن﴾  َوإَِلْينَا  فِْتنًَة  َواْلَخْيِر  رِّ  بِالشَّ َوَنْبُلوُكم  اْلَمْوِت  َذاِئَقُة  َنْفٍس  ﴿ُكلُّ 

]األنبياء:35[
من يموت؛ يتوفَّ اهلل نفسه وال يرجع إىل الدنيا أبًدا.. 2

ُهْم اَل َيْرِجُعوَن ﴾ ]األنبياء:95[. ﴿َوَحَراٌم َعَلى َقْرَيٍة َأْهَلْكنَاَها َأنَّ
ين وبختم النبوة، فلامذا . 3 الوصاية اإلهلية ارتفعت عن اجلنس اإلنساين بكامل الدِّ

تعود بعد ارتقاء اجلنس اإلنساين وتقدمه يف التطور؟
ن . 4 مِّ َأَحٍد  َأَبا  ٌد  ُمَحمَّ َكاَن  ا  ﴿مَّ بعده  نبي  وال  النبيني  خاتم  هو  حممد  النبي 

َعِليًما﴾  َشْيٍء  بُِكلِّ  ُه  اللَّ َوَكاَن  النَّبِيِّيَن  َوَخاَتَم  ِه  اللَّ ُسوَل  رَّ َوَلِكن  َجالُِكْم  رِّ
]األحزاب:40[.

ين َكُمل بنزول القرءان وهذا اقتىض ختم النبوة اإلهلية، وبالتايل ال حاجة . 5 الدِّ
َعَلْيُكْم  َوَأْتَمْمُت  ِدينَُكْم  َلُكْم  َأْكَمْلُت  ﴿اْلَيْوَم  إهلي  نبي  أي  نزول  أو  لبعث 

نِْعَمتِي َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْساَلَم ﴾ ]المائدة:3[.
ا َلُه َلَحافُِظوَن﴾ ]الحجر:9[.. 6 ْكَر َوإِنَّ ْلنَا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ القرءان حمفوظ كذكر ﴿إِنَّ
ما فائدة نزول النبي عيسى يف آخر الزمن قبل انتهاء مرحلة احلياة الدنيا بقليل، . 7

أليس األجدر أن ينزل اآلن واألمة يف أمس احلاجة إىل من يقودها ويوحدها؟
 هل يمكن إلنسان ُيستقدم من التاريخ أن حيكم احلارض؟. 8
هل يمكن إلنسان ال يعرف القرءان، ومل يسمع به ومل يره أن حيكم بالقرءان؟. 9

هل يمكن إلنسان لسانه العريب بدائي أن يتعامل مع اللسان القرءاين العريب . 10
املبني؟
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كيف يستمر إنسان باحلياة إىل ما بعد زمانه ويعيش ليواكب العرص وتقدمه؟. 11
َفُهُم . 12 تَّ  مِّ َأَفإِن  اْلُخْلَد  َقْبلَِك  ن  مِّ لَِبَشٍر  َجَعْلنَا  ﴿َوَما  كتابه:  يف  اهلل  يقل  أمل 

اْلَخالُِدوَن﴾ ]األنبياء:34[، وكلمة )برش(  تشمل كل الناس نبيني وغري نبيني، 
احلياة  يف  باخلُلد  عيسى  النبي  يصفون  فكيف  عرصه،  يف  يعيش  إنسان  وكل 

الدنيا واستمراره إىل ما بعد النبي حممد؟
أمل ُيبعث النبي عيسى لبني إرسائيل، فكيف يصري للناس مجيًعا فيام بعد؟. 13
انَقَلْبُتْم . 14 ُقتَِل  َأْو  اَت  مَّ َأَفإِن  ُسُل  الرُّ َقْبلِِه  ِمن  َخَلْت  َقْد  َرُسوٌل  إاِلَّ  ٌد  ُمَحمَّ ﴿َوَما 

الّلُه  َوَسَيْجِزي  َشْيًئا  الّلَه  َيُضرَّ  َفَلن  َعِقَبْيِه  َعَلَى  َينَقِلْب  َوَمن  َأْعَقابُِكْم  َعَلى 
اهلل  رسل  بأن  ورصيح  واضح  نص  وهذا  عمران:144[،  ]آل  اِكِريَن﴾  الشَّ
دورهم،  وانتهى  مضوا  بمعنى  حممد  النبي  قبل  من  خلوا  كلهم  األنبياء  من 
وخرجوا من الدنيا وفاة بحالة املوت أو قتاًل، والنبي حممد نفسه أيًضا ممكن 
أن يموت أو ُيقتل يف آخر عمره بعد إمتام مهمته الرسالية، فكيف ينزل النبي 

عيسى يف آخر الزمن؟ أمل خيُل من قبل النبي حممد، ويميض إىل غري رجعة؟
فهذا . 15 القرءان،  ُأكملت ومُجعت يف  التي  برسالة اإلسالم  ين كامل  الدِّ أن  وبام 

يعني أن النبي عيسى عىل افرتاض نزوله سوف ينزل دون وحي ترشيعي، وال 
هو  إذن؛  حممد،  للنبي  متبع  فهو  ويطبقه  بالقرءان  حيكم  وسوف  معه  كتاب 

واحد مثل أي واحد من علامء األمة ال ميزة له وال حجة يف فهمه.
اإليامن أو الكفر متعلقان بحرية اإلنسان وال يوجد إكراه عىل أحدمها، ونزول . 16

النبي عيسى افرتاًضا لن جيعل الناس مؤمنني أو كافرين؛ ألن نزوله ال عالقة له 
باحلكم عىل صواب األفكار، وال يؤثر عىل حرية الناس، وهذا يعني أن نزوله 

أو عدمه سواء. 
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التطور . 17 الزمن ويواكب  ينزل يف آخر  النبي عيسى عنده علم يصلح ألن  هل 
العلمي واملستوى املعريف للناس ويستطيع أن يتواصل معهم؛ ألن كل إنسان 

هو ابن بيئته العلمية واملعرفية واللسانية.
عليه . 18 نزل  من  كونه  عيسى  النبي  من  بالنزول  أوىل  اخلامتي  حممد  النبي  أليس 

القرءان، وهو اخلامتي فال ينقض فعل اخلتم للنبوة؟ ومع ذلك نجد أن النبي 
َوإِنَُّهم  َميٌِّت  ﴿إِنََّك  الرسايل:  دوره  النتهاء  برش  أي  مثل  مثله  مات  قد  حممد 
َفُهُم  تَّ  مِّ َأَفإِن  اْلُخْلَد  َقْبِلَك  ن  مِّ لَِبَشٍر  َجَعْلنَا  ]الزمر:30[،﴿َوَما  يُِّتوَن﴾  مَّ

اْلَخالُِدوَن﴾ ]األنبياء:34[.
كون النبي حممد خاتم النبيني وال نبي بعده، وعىل افرتاض صحة نزول النبي . 19

وينزل  النبوة  من  املسيح  السيد  د  جُيَرَّ أن  يقتيض  فهذا  الزمن،  آخر  يف  عيسى 
منزوع النبوة مثله مثل سائر الناس حتى ال ينقض مفهوم اخلامتية للنبي حممد، 
وإن حصل ذلك فهذا إنقاص من قيمة النبي عيسى ومل يعد له ميزة عىل الناس 

ليطيعوه.
لتحديد . 20 املنظومة  وفق  وتدبره  أواًل  بفهمه  متعلق  لسانيًّا  قرءاين  نص  دراسة 

نوعية األدوات وعائدية الضامئر ) افهم ثم اعرب( .
عدم فهم داللة نص ال يصح استخدامه برهان لبناء مفهوم إيامين.. 21
هل رفع النبي عيسى كان للنفس واجلسم الرتايب مًعا؟. 22

حني  األنفس  يتوىف  الناس، واهلل  سائر  وفاة  مثل  وفاة  فهو  فقط  للنفس  كان  فإن 
موهتا، وإن كان للجسم أيًضا فهذا باطل؛ ألن اجلسم ترايب ال يصلح للعيش يف غري 

مرحلة الدنيا.
يف  عيسى  النبي  أن  قوله  من  يلزم  بجسمه  حقيقة  عيسى  النبي  برفع  يقول  والذي 
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حالة ُسبات وغيبوبة فاقد للشعور بالزمن وما جيري حوله رضورة؛ ألن النبي عيسى 
نفسه نفى فعل الشهادة عىل قومه يف غيابه لعدم علمه بام جرى بعد وفاته، فكيف ينزل 
هذا الشخص يف زمن متقدم عىل زمنه بآالف السنوات وهو ُمَغيب عن الواقع وال 

يدري ما حصل وسيحصل يريد أن يقود الناس ويعلمهم؟ 
لن  وأنه  موًتا  عيسى  النبي  وفاة  إثبات  تدبَّرها  ملن  ُتثبت  فكرية  منطقية  نقاط  هذه 
ينزل يف آخر الزمن، وأن من يقول بنزوله واهم وال يملك أي برهان سوى التمسك 
بأهداب النصوص مع التعضية هلا وفهمها بمعزل عن املنظومة احلاكمة للقرءان كله، 
وعدم تدبر منظومة كل موضوع جزئي املنسجمة مع املنظومة العامة للقرءان بلسانه 

العريب املبني والكون.
عي نزول النبي عيسى يف آخر      وسوف نناقش كل النصوص التي اعتمدها من يدَّ
بمعزل عن  بشكل جزئي  وفهمها  عنقها  االستدالل هبا ولوي  ونبني هتافت  الزمن، 

املنظومة القرءانية.
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رفع النبي عيسى المزعوم

تدبر النصوص التي ذكرت قصة النبي عيسى

ُرِك بَِكِلَمٍة ِمنُْه اْسُمُه اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن  •  ﴿َقاَلِت اْلَماَلِئَكُة َيا َمْرَيُم إِنَّ اللَه ُيَبشِّ
ُم النَّاَس فِي اْلَمْهِد َوَكْهاًل  بِيَن﴿45﴾ َوُيَكلِّ ْنَيا َواآْلِخَرِة َوِمَن اْلُمَقرَّ َمْرَيَم َوِجيًها فِي الدُّ

الِِحيَن﴾ ]آل عمران:46-45[. َوِمَن الصَّ
عيسى،  النبي  والدة  وقبل  مريم  السيدة  مع  الكالم  أن  النص  سياق  من  املالحظ 
عيسى  النبي  مع  حيصل  سوف  عام  ليخرب  املضارع  بصيغة  فعل )ُيكلم(   أتى  ولذلك 
سوف  عيسى  النبي  أن  ه  ألمِّ وبرشى  دليل  وهذا  والكهولة(،  املهد،   ( مرحلتني  يف 
من  وهو  مرحلة الكهولة  إىل  يصل  اليهود، وسوف  من  قط  مكروه  يصيبه  حييا، ولن 

الصاحلني الذين ُيصلحون شؤون الناس ويدعوهم لذلك العمل.
مريم  للسيدة  إخبار  هو  بعضهم، وإنام  يظن  كام  معجزة  أي  النص  يف  يوجد  وال   

كبرشى هلا واطمئنان عىل ابنها من أن اليهود لن يصيبوه بأي أذى.
اَلُم َعَليَّ َيْوَم ُولِدتُّ َوَيْوَم َأُموُت َوَيْوَم ُأْبَعُث َحيًّا ﴾ ]مريم:33[. •  ﴿َوالسَّ

وهذا النص هو من كالم النبي عيسى عليه السالم، والحظوا أن كلمة )ُولدت(  
فعل مايض حلصول الفعل وانتهائه بينام كلمة )أموت(  فعل مضارع لعدم حصوله 
بعد وهو قادم ال حمالة، ومل يذكر النص أي داللة عىل رفعه أو نزوله يف آخر الزمن، 
وهذا حدث عظيم ينبغي أن يذكره لو كان موجوًدا يف الواقع، ويقول: )وسالم عيل 
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يوم ُولْدُت ويوم ُرفْعُت ويوم أنزل ويوم أموُت ويوم أبعُث حيًّا(.
ُكْم  َأنِّي َأْخُلُق َلُكْم ِمَن    •  ﴿َوَرُسواًل إلٰى َبنِي إِْسَرائِيَل َأنِّي َقْد ِجْئُتُكْم بِآَيٍة ِمْن َربِّ
ْيِر َفَأْنُفُخ فِيِه َفَيُكوُن َطْيًرا بِإِْذِن اللِه َوُأْبِرُئ اأْلَْكَمَه َواأْلَْبَرَص َوُأْحِيي  الطِّيِن َكَهْيَئِة الطَّ
لَِك آَلَيًة َلُكْم  ِخُروَن فِي ُبُيوتُِكْم   إِنَّ فِي َذٰ اْلَمْوَتٰى بِإِْذِن اللِه َوُأَنبُِّئُكْم بَِما َتْأُكُلوَن َوَما َتدَّ
ًقا لَِما َبْيَن َيَديَّ ِمَن التَّْوَراِة َوأِلُِحلَّ َلُكْم َبْعَض الَِّذي  إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمنِيَن﴿49﴾ َوُمَصدِّ
ُكْم  ُقوا اللَه َوَأطِيُعوِن﴿50﴾ إِنَّ اللَه َربِّي َوَربُّ ُكْم َفاتَّ َم َعَلْيُكْم َوِجْئُتُكْم بِآَيٍة ِمْن َربِّ ُحرِّ
ا َأَحسَّ ِعيَسٰى ِمنُْهُم اْلُكْفَر َقاَل َمْن َأْنَصاِري  َذا ِصَراٌط ُمْسَتِقيٌم﴿51﴾ َفَلمَّ َفاْعُبُدوُه َهٰ
ُمْسِلُموَن﴿52﴾  بَِأنَّا  َواْشَهْد  بِاللِه  آَمنَّا  اللِه  َأْنَصاُر  َنْحُن  وَن  اْلَحَواِريُّ َقاَل  اللِه    إلى 
اِهِديَن﴿53﴾ َوَمَكُروا َوَمَكَر اللُه  ُسوَل َفاْكُتْبنَا َمَع الشَّ َبْعنَا الرَّ نَا آَمنَّا بَِما َأْنَزْلَت َواتَّ َربَّ
ُرَك  يَك َوَرافُِعَك إَِليَّ َوُمَطهِّ َواللُه َخْيُر اْلَماِكِريَن﴿54﴾ إِْذ َقاَل اللُه َيا ِعيَسٰى إِنِّي ُمَتَوفِّ
إَِليَّ  ُثمَّ  اْلِقَياَمِة   َيْوِم  إلٰى  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ َفْوَق  َبُعوَك  اتَّ ِذيَن  الَّ َوَجاِعُل  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ ِمَن 
ُبُهْم  َفُأَعذِّ َكَفُروا  ِذيَن  الَّ ا  َفَأمَّ َتْخَتِلُفوَن﴿55﴾  فِيِه  ُكنُْتْم  فِيَما  َبْينَُكْم  َفَأْحُكُم  َمْرِجُعُكْم 
ِذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا  ا الَّ ْنَيا َواآْلِخَرِة َوَما َلُهْم ِمْن َناِصِريَن﴿56﴾ َوَأمَّ َعَذاًبا َشِديًدا فِي الدُّ

يِهْم ُأُجوَرُهْم  َواللُه اَل ُيِحبُّ الظَّالِِميَن﴾ ]آل عمران:49 - 57[. الَِحاِت َفُيَوفِّ الصَّ

داللة الواو في اللسان العربي ال ُيشترط لها الترتيب

  داللة  )الواو(  يف اللسان العريب القرءاين ال يشرتط هلا الرتتيب الزمني وال املعية، 
التعداد  ملجرد  تكون  فقد  )الواو(   لداللة  املفهوم  حتدد  األخرى  والقرائن  فالسياق 

والرسد واجلمع، لنقرأ:
﴿َفُذوُقوا َعَذابِي َوُنُذِر ﴾ ]القمر39[.

قبل  هي  النذر  أن  العلم  مع  كلمة )عذايب(   بعد  كلمة ) ُنذر(   أتت  كيف  انظروا 
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العذاب.
تِِه  يَّ ﴿َوَوَهْبنَـا َلـُه إِْسـَحاَق َوَيْعُقـوَب ُكالًّ َهَدْينَـا َوُنوًحـا َهَدْينَـا ِمـن َقْبُل َوِمـن ُذرِّ
َداُووَد َوُسـَلْيَماَن َوَأيُّوَب َوُيوُسـَف َوُموَسـى َوَهاُروَن َوَكَذلَِك َنْجِزي اْلُمْحِسـنِيَن﴾ 

.]84 ]األنعام: 
نالحظ ذكر النبي يوسف وموسى وهارون بعد النبي داوود وسليامن وأيوب رغم 
أهنم من الناحية الزمنية أتوا قبلهم، وهذا ال يعني أن جميئهم يف النص هبذا الشكل هو 
وهذا  ودراسة،  لبحث  بحاجة  ومقصد  حكمة  بوجود  شك  اعتباطي، فال  أو  عبثي 
ليس نقطة البحث حاليًّا، وإنام نقطة البحث هي داللة  )الواو(  وأهنا ال يشرتط هلا 

الرتتيب الزمني أو املعية، نحو قولنا: اشرتى زيد تفاًحا وبرتقااًل وموًزا من السوق.
 فالسـامع ال يعـرف هـل الربتقـال أواًل أم التفـاح أم املـوز، وهـل اشـرتاهم يف 
وقـت واحـد أم عـىل أوقات خمتلفـة، فهـذا بحاجة لقرائـن لتحدد تلـك املعلومات، 
وكذلـك قولنـا: سـافر زيـد إىل مـرص وسـورية والعـراق وتونس. كذلـك ال يعرف 
السـامع أي بلـد كان األول سـفًرا، وهـل كان السـفر متتالًيا وراء بعضـه أم منقطًعا. 
َفـِة ُقُلوُبُهْم  َدَقـاُت لِْلُفَقـَراء َواْلَمَسـاِكيِن َواْلَعاِمِليَن َعَلْيَهـا َواْلُمَؤلَّ ولنقـرأ: إِنََّمـا الصَّ
ـَن الّلـِه َوالّلـُه  ـبِيِل َفِريَضـًة مِّ َقـاِب َواْلَغاِرِميـَن َوفِـي َسـبِيِل الّلـِه َواْبـِن السَّ َوفِـي الرِّ

َعِليـٌم َحِكيـٌم ﴾ ]التوبة: 60[.
فالواو ليست لرتتيب املذكورين وإنام تعداد هلم، وال هيم بأهيم تبدأ، وهذا ال يعني 
عدم وجود مقصد من جميء الصيغة هبذا الشكل فيوجد مقصد ومعلومات كامنة يف 
النص حتتاج إىل من يدرسها ويظهرها للناس، وهذا موضوع آخر لسنا بصدد دراسته 

حاليًّا.
الِة فاْغِسُلوْا ُوُجوَهُكْم َوَأْيِدَيُكْم  ِذيَن آَمنُوْا إَِذا ُقْمُتْم إلى الصَّ َها الَّ واقرؤوا: ﴿َيا َأيُّ

إلى اْلَمَرافِِق َواْمَسُحوْا بُِرُؤوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم إلى اْلَكْعَبيِن...﴾ ]المائدة: 6[.
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وبناء عىل أن الواو ال يشرتط يف داللتها الرتتيب اختلف الفقهاء يف حكم الرتتيب 
يف غسل أعضاء الوضوء عىل رأيني: الوجوب أو الندب، والصواب هو أن الرتتيب 
ندب يف غسل أعضاء الوضوء كام ذكرت يف القرءان، واألَْوىل االلتزام بالرتتيب مع 

صحة الوضوء دون ترتيب هلا. 
إَِليَّ  َوَرافُِعَك  يَك  ُمَتَوفِّ إِنِّي  ِعيَسٰى  َيا  اللُه  َقاَل  وهو:﴿إِْذ  اآلن  املعني  للنص  ونأيت 
ِذيَن َكَفُروا إلٰى َيْوِم اْلِقَياَمِة  َبُعوَك َفْوَق الَّ ِذيَن اتَّ ِذيَن َكَفُروا َوَجاِعُل الَّ ُرَك ِمَن الَّ َوُمَطهِّ
ُثمَّ إَِليَّ َمْرِجُعُكْم َفَأْحُكُم َبْينَُكْم فِيَما ُكنُْتْم فِيِه َتْخَتِلُفوَن﴾ ]آل عمران: 55[، ولتحديد 
النصوص  من  حمله  وفق  النص  سياق  استحضار  ُبدَّ من  ال  النص  يف  داللة )الواو(  
التي قبله وتشكيل رؤية للحدث كام حصل يف الواقع، نالحظ أن اليهود مكروا بالنبي 

عيسى يريدون قتله ﴿َوَمَكُروا َوَمَكَر اللُه َواللُه َخْيُر اْلَماِكِريَن﴾.
)إين  بقوله:  طبيعية  موتة  يموت  سوف  أنه  عيسى  النبيَّ  وَأْعَلَم  اهلُل  ل  فتدخَّ
متوفيك(  نافًيا بذلك قتله من قبل اليهود وإفشال مكرهم، وأتى ذلك اخلرب يف بدء 
الكالم ألمهيته بالنسبة للنبي عيسى وخوفه عىل حياته، وليس أن الوفاة هي احلدث 
األول من بني املذكورين بعدها، خاصة أن كلمة )متوفيك(  هي اسم فاعل من الفعل 
(، وليس من الفعل الثالثي  )وىف(، وفعل التويفِّ مل حيصل بعد بدليل  الرباعي )توىفَّ
الكالم مع النبي عيسى نفسه، وأتى ذكر ما سوف حيصل مع النبي عيسى بعد إنقاذه 

من مكر اليهود. 

مفهوم الرفع في القرءان

الَِّذيَن  َفْوَق  َبُعوَك  اتَّ الَِّذيَن  َوَجاِعُل  َكَفُروا  الَِّذيَن  ِمَن  ُرَك  َوُمَطهِّ إَِليَّ   )...َوَرافُِعَك 
َكَفُروا إلٰى َيْوِم اْلِقَياَمِة( ] آل عمران: 55[، والرفع هو النجاة للنبي عيسى وإخراجه 
جهة  ليس له  اهلل  ألن  يؤمنوا به وبدعوته؛  أخرى  أرض  إىل  أهلها  الظامل  األرض  من 
مكانية حتى يرتفع أحد إليه، والرفع للنبي عيسى هو يف الدنيا  وليس باآلخرة، وهو 
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املكاين،  الرفع  وليس  ودعوته  عيسى  للنبي  والتأييد  والنرص  واحلامية  بالنجاة  متعلق 
خاصة مع غياب كلمة السامء يف النص وهي تقحم إقحاًما  من قبل معظم املفرسين 

ممن يقول برفعه للسامء، اقرؤوا قوله تعاىل:
َبَع َهَواُه﴾ ]األعراف:176[. ﴿َوَلْو ِشْئنَا َلَرَفْعنَاُه بَِها َوَلـِكنَُّه َأْخَلَد إلى األَْرِض َواتَّ

ْنَيا َوَرَفْعنَا  ِعيَشَتُهْم فِي اْلَحَياِة الدُّ ﴿َأُهْم َيْقِسُموَن َرْحَمَة َربَِّك َنْحُن َقَسْمنَا َبْينَُهم مَّ
ا  مَّ مِّ َخْيٌر  َربَِّك  َوَرْحَمُت  ا  ُسْخِريًّ َبْعًضا  َبْعُضُهم  لَِيتَِّخَذ  َدَرَجاٍت  َبْعٍض  َفْوَق  َبْعَضُهْم 

َيْجَمُعوَن ﴾ ]الزخرف:32[.
﴿َوَرَفْعنَا َلَك ِذْكَرَك ﴾ ]الشرح: 4[.

ا.   فالرفع يف هذه النصوص هو رفع درجات وقيمة وليس رفًعا ماديًّ
وكلمة ) إليه( ال تعني االنتقال املكاين )من إىل(  كقولنا: ذهب عيل إىل احلج، فهذا 
انتقال مكاين من نقطة حمددة إىل أخرى، وليس هلل مكان حتى يرتفع إليه أحد، غري أن 
وجود اهلل مغاير لوجود اخللق وال جيري عليه ما جيري عىل اخللق من انتقال أو زوال، 

اقرؤوا قوله تعاىل:
الُِح  يُِّب َواْلَعَمُل الصَّ ُة َجِميًعا إَِلْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّ ِه اْلِعزَّ َة َفِللَّ ﴿َمن َكاَن ُيِريُد اْلِعزَّ

َيْرَفُعُه ﴾ ]فاطر:  10[.
ُه ُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم ﴾ ]العنكبوت:26[. ﴿َفآَمَن َلُه ُلوٌط َوَقاَل إِنِّي ُمَهاِجٌر إلى َربِّي إِنَّ

﴿َوَقاَل إِنِّي َذاِهٌب إلى َربِّي َسَيْهِديِن﴾ ]الصافات: 99[.
اَعَة  السَّ َأُظنُّ  َوَما  لِي  َلَيُقوَلنَّ َهَذا  ْتُه  َمسَّ اء  َضرَّ َبْعِد  ِمن  نَّا  مِّ َرْحَمًة  ﴿َوَلِئْن َأَذْقنَاُه 
َعِمُلوا  َكَفُروا بَِما  ِذيَن  الَّ َفَلنُنَبَِّئنَّ  َلْلُحْسنَى  ِعنَدُه  لِي  إِنَّ  َربِّي  إلى  ِجْعُت  رُّ َوَلِئن  َقاِئَمًة 

ْن َعَذاٍب َغِليٍظ﴾ ]فصلت: 50[. َوَلنُِذيَقنَُّهم مِّ
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ا َكَسَبْت َوُهْم الَ ُيْظَلُموَن﴾  ُقوْا َيْوًما ُتْرَجُعوَن فِيِه إلى الّلِه ُثمَّ ُتَوفَّى ُكلُّ َنْفٍس مَّ ﴿َواتَّ
]البقرة: 281[

وَن َنْحُن  ا َأَحسَّ ِعيَسى ِمنُْهُم اْلُكْفَر َقاَل َمْن َأنَصاِري إلى الّلِه َقاَل اْلَحَواِريُّ ﴿َفَلمَّ
ا ُمْسِلُموَن ﴾ ]آل عمران: 52[. َأنَصاُر الّلِه آَمنَّا بِالّلِه َواْشَهْد بَِأنَّ

تُّْم َأْو ُقتِْلُتْم إللى الله ُتْحَشُروَن ﴾ ]آل عمران:158[. ﴿َوَلِئن مُّ
﴿ َوَمن َيْخُرْج ِمن َبْيتِِه ُمَهاِجًرا إلى الّلِه َوَرُسولِِه ُثمَّ ُيْدِرْكُه اْلَمْوُت َفَقْد َوَقَع َأْجُرُه 

ِحيًما ﴾ ]النساء: 100[. َعلى الّلِه َوَكاَن الّلُه َغُفوًرا رَّ
وْا إلى الّلِه َمْوالَُهُم اْلَحقِّ َأالَ َلُه اْلُحْكُم َوُهَو َأْسَرُع اْلَحاِسبِيَن ﴾ ]األنعام:62[  ﴿ُثمَّ ُردُّ

بِيٌن ﴾ ]الذاريات:50[. نُْه َنِذيٌر مُّ ِه إِنِّي َلُكم مِّ وا إلى اللَّ ﴿َفِفرُّ
إَِلْيِه  ُثمَّ  ُيْحِييُكْم  ُثمَّ  ُيِميُتُكْم  ُثمَّ  َفَأْحَياُكْم  َأْمَواًتا  َوُكنُتْم  ِه  بِاللَّ َتْكُفُروَن  ﴿َكْيَف 

ُتْرَجُعوَن ﴾ ]البقرة:28[
ا لِّلِه َوإِنَّـا إَِلْيِه َراِجعوَن ﴾ ]البقرة:156[ ِصيَبٌة َقاُلوْا إِنَّ ِذيَن إَِذا َأَصاَبْتُهم مُّ ﴿الَّ

الُِح َيْرَفُعُه ﴾ ]فاطر:10[ يُِّب َواْلَعَمُل الصَّ ﴿ إَِلْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّ
أن  عىل  قرينة  وهو  الوفاة  دون  عيسى  للنبي  الرفع  ذكر  آخر  نص  يف  أتى  ولذلك 
ا َقَتْلنَا  الرفع له قبل حدث الوفاة، والواو ليست للرتتيب الزمني لألفعال ﴿َوَقْولِِهْم إِنَّ
ِذيَن  اْلَمِسيَح ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َرُسوَل الّلِه َوَما َقَتُلوُه َوَما َصَلُبوُه َوَلـِكن ُشبَِّه َلُهْم َوإِنَّ الَّ
َباَع الظَّنِّ َوَما َقَتُلوُه َيِقينًا ﴾ ﴿َبل  نُْه َما َلُهم بِِه ِمن ْ ِعْلٍم إاِلَّ اتِّ اْخَتَلُفوْا فِيِه َلِفي َشكٍّ مِّ

َفَعُه الّلُه إَِلْيِه َوَكاَن الّلُه َعِزيًزا َحِكيًما ﴾ ]النساء: 158-157[. رَّ
 فالنص رصيح بأن الرفع للنبي عيسى أتى بعد حماولة قتله من قبل اليهود، وهو 
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نجاة وإنقاذ له من مكر اليهود، ومل يتوفَّه بعد، وهذا قرينة لفهم النص السابق: ) إِْذ 
ُرَك ِمَن الَِّذيَن َكَفُروا َوَجاِعُل الَِّذيَن  يَك َوَرافُِعَك إَِليَّ َوُمَطهِّ َقاَل اللُه َيا ِعيَسٰى إِنِّي ُمَتَوفِّ

َبُعوَك َفْوَق الَِّذيَن َكَفُروا إلٰى َيْوِم اْلِقَياَمِة(. اتَّ
عىل  حتافظ  حيث  ا  معنويًّ أذى، ومطهرك  أي  يصيبك  ال  بحيث  جسميًّا  ومطهرك 
َبُعوَك َفْوَق  سالمة اطمئنانك النفيس وعدم اإلساءة لك من القوم، َوَجاِعُل الَِّذيَن اتَّ
الَِّذيَن َكَفُروا إلٰى َيْوِم اْلِقَياَمِة وهم املسيحيون واملسلمون فيام بعد من أتباع النبي حممد 

فهم أتباع للنبي عيسى أيًضا وكل نبي كريم.
بعد وفاته، خاصة عدم  السامء  إىل  النبي عيسى  النص عىل رفع  فال داللة يف هذا 
ملا يذكر معها، وبالتايل  الرتتيب  تفيد  النص أصاًل، والواو ال  السامء يف  وجود كلمة 

يسقط االستدالل به عىل مفهوم رفع النبي عيسى إىل السامء ونزوله آخر الزمن.

ي في القرءان داللة كلمة التوفِّ

   كلمة توىف من وىف وهي تدل لساًنا كمفهوم عىل ضم مكاين ممتد منفتح بامتداد 
وإثارة.

   وثقافة دلت عىل اجلمع والقبض واألخذ والتناول والعطاء واإلرجاع الكامل 
لليشء، ومنه الوفاء وهي تدل عىل اإلخالص وعدم الغدر ورد املعروف باملعروف 

وحفظ األمانة وإرجاعها.
أو . 1 به  اإلنسان  تعهد  بام  القيام  أو  أو االستالم  أو األخذ  العطاء  بمعنى  الوفاة 

إرجاع  أو التناول الكامل للحق.
ا َكَسَبْت َوُهْم الَ ُيْظَلُموَن﴾  ُقوْا َيْوًما ُتْرَجُعوَن فِيِه إلى الّلِه ُثمَّ ُتَوفَّى ُكلُّ َنْفٍس مَّ ﴿َواتَّ

]البقرة:281[.
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ِذيَن َكَفُروْا اْلَمآلِئَكُة َيْضِرُبوَن ُوُجوَهُهْم َوَأْدَباَرُهْم َوُذوُقوْا  ﴿َوَلْو َتَرى إِْذ َيَتَوفَّى الَّ
َعَذاَب اْلَحِريِق ﴾ ]األنفال:50[.

ُه ُمْسَتطِيًرا ﴾ ]اإلنسان:7[. ﴿ُيوُفوَن بِالنَّْذِر َوَيَخاُفوَن َيْوًما َكاَن َشرُّ
ِذيَن ُيوُفوَن بَِعْهِد الّلِه َوالَ ِينُقُضوَن اْلِميَثاَق ﴾ ]الرعد:20[. ﴿الَّ

الوفاة بمعنى األخذ أو القبض للنفس الذي يرتتب عليه موت صاحبه. 2
ْطَفٍة ُثمَّ  ن ُتَراٍب ُثمَّ ِمن نُّ ا َخَلْقنَاُكم مِّ َن اْلَبْعِث َفإِنَّ َها النَّاُس إِن ُكنُتْم فِي َرْيٍب مِّ ﴿َيا َأيُّ
نَُبيَِّن َلُكْم َوُنِقرُّ فِي اأْلَْرَحاِم َما َنَشاء إلى  َقٍة لِّ َقٍة َوَغْيِر ُمَخلَّ َخلَّ ْضَغٍة مُّ ِمْن َعَلَقٍة ُثمَّ ِمن مُّ
ن ُيَردُّ  ن ُيَتَوفَّى َوِمنُكم مَّ ُكْم َوِمنُكم مَّ ى ُثمَّ ُنْخِرُجُكْم طِْفاًل ُثمَّ لَِتْبُلُغوا َأُشدَّ َسمًّ َأَجٍل مُّ
إلى َأْرَذِل اْلُعُمِر لَِكْياَل َيْعَلَم ِمن َبْعِد ِعْلٍم َشْيًئا َوَتَرى اأْلَْرَض َهاِمَدًة َفإَِذا َأنَزْلنَا َعَلْيَها 

ْت َوَرَبْت َوَأنَبَتْت ِمن ُكلِّ َزْوٍج َبِهيٍج ﴾ ]الحج:5[. اْلَماء اْهَتزَّ
ُثمَّ  طِْفاًل  ُيْخِرُجُكْم  ُثمَّ  َعَلَقٍة  ِمْن  ُثمَّ  ْطَفٍة  نُّ ِمن  ُثمَّ  ُتَراٍب  ن  مِّ َخَلَقُكم  ِذي  الَّ ﴿ُهَو 
ى  َسمًّ ُيَتَوفَّى ِمن َقْبُل َولَِتْبُلُغوا َأَجاًل مُّ ن  ُكْم ُثمَّ لَِتُكوُنوا ُشُيوخًا َوِمنُكم مَّ لَِتْبُلُغوا َأُشدَّ

ُكْم َتْعِقُلوَن ﴾ ]غافر:67[. َوَلَعلَّ
َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن  ِذيَن  الَّ َأْعُبُد  َفاَل  ن ِدينِي  ُكنُتْم فِي َشكٍّ مِّ النَّاُس إِن  َها  َأيُّ َيا  ﴿ُقْل 
اُكْم َوُأِمْرُت َأْن َأُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن ﴾ ]يونس:104[. ِذي َيَتَوفَّ الّلِه َوَلـِكْن َأْعُبُد الّلَه الَّ
ن ُيَردُّ إلى َأْرَذِل اْلُعُمِر لَِكْي الَ َيْعَلَم َبْعَد ِعْلٍم  اُكم َوِمنُكم مَّ ﴿َوالّلُه َخَلَقُكْم ُثمَّ َيَتَوفَّ

َشْيًئا إِنَّ الّلَه َعِليٌم َقِديٌر ﴾ ]النحل:70[.
ُتْرَجُعوَن﴾  ُكْم  َربِّ إلى  ُثمَّ  بُِكْم  َل  ُوكِّ ِذي  الَّ اْلَمْوِت  َلُك  مَّ اُكم  َيَتَوفَّ ﴿ُقْل 

]السجدة:11[.
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نَا  َوَتَوفَّ َصْبًرا  َعَلْينَا  َأْفِرْغ  نَا  َربَّ َجاءْتنَا  ا  َلمَّ نَا  َربِّ بِآَياِت  آَمنَّا  َأْن  إاِلَّ  ِمنَّا  َتنِقُم  ﴿َوَما 
ُمْسِلِميَن ﴾ ]األعراف126[.

نَا َفاْغِفْر َلنَا ُذُنوَبنَا  ُكْم َفآَمنَّا َربَّ نَا َسِمْعنَا ُمنَاِدًيا ُينَاِدي لإِِليَماِن َأْن آِمنُوْا بَِربِّ نَا إِنَّ بَّ ﴿رَّ
نَا َمَع األْبَراِر ﴾ ]آل عمران:193[. ْر َعنَّا َسيَِّئاتِنَا َوَتَوفَّ َوَكفِّ

الوفاة بمعنى النوم. 3
ْيِل َوَيْعَلُم َما َجَرْحُتم بِالنََّهاِر ُثمَّ َيْبَعُثُكْم فِيِه لُِيْقَضى َأَجٌل  اُكم بِاللَّ ِذي َيَتَوفَّ ﴿َوُهَو الَّ

ى ُثمَّ إَِلْيِه َمْرِجُعُكْم ُثمَّ ُينَبُِّئُكم بَِما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن ﴾ ]األنعام60[. َسمًّ مُّ
الوفاة بمعنى املوت والنوم مًعا. 4

َقَضى  تِي  الَّ َفُيْمِسُك  َمنَاِمَها  فِي  َتُمْت  َلْم  َوالَّتِي  َمْوتَِها  ِحيَن  اأْلَنُفَس  َيَتَوفَّى  ُه  ﴿اللَّ
ُروَن ﴾  َقْوٍم َيَتَفكَّ ى إِنَّ فِي َذلَِك آَلَياٍت لِّ َعَلْيَها اْلَمْوَت َوُيْرِسُل اأْلُْخَرى إلى َأَجٍل ُمَسمًّ

]الزمر:42[.
عالقة  بينهام  ويوجد  الوفاة،  تعني  ال  املوت  وكلمة  املوت،  تعني  ال  الوفاة  كلمة 
وتداخل، فليس كل وفاة موت، وليس كل موت وفاة، كام الحظنا من استخدامها 
بينهم،  فيام  الناس  بحقوق  متعلقة  قط  باملوت  هلا  عالقة  ال  وفاة  فيوجد  القرءان،  يف 
ويوجد وفاة متعلقة بالنوم دون املوت، كام أنه يوجد موت ال عالقة له بالوفاة مثل 
اهلل  ليتوفَّاها  نفوس  لدهيا  فليس  البهيمية  احلية  والكائنات  والنبات  األرض  موت 
َيْأُكُلوَن ﴾  َفِمنُْه  َحًبا  ِمنَْها  َوَأْخَرْجنَا  َأْحَيْينَاَها  اْلَمْيَتُة  اأْلَْرُض  ُهُم  لَّ املالئكة، ﴿َوآَيٌة  أو 

]يس:33 [، فليس كل وفاة موت، والعكس صواب.
عندما تأيت كلمة التويف متعلقة باإلنسان كنفس وحياة جمردة عن أي قرينة حتددها 
يقصد هبا الوفاة حني حضور املوت لإلنسان، مثل ﴿َوَما َتنِقُم ِمنَّا إاِلَّ َأْن آَمنَّا بِآَياِت 



34

سامر إسلمبولي

نَا ُمْسِلِميَن﴾ ]األعراف126[، وإن تقيدت  نَا َأْفِرْغ َعَلْينَا َصْبًرا َوَتَوفَّ ا َجاءْتنَا َربَّ نَا َلمَّ َربِّ
ِذي  بلفظ معين تأخذ حكمه مثل التوفي أثناء النوم دون موت الجسم، مثل ﴿َوُهَو الَّ
ى ُثمَّ إَِلْيِه  َسمًّ ْيِل َوَيْعَلُم َما َجَرْحُتم بِالنََّهاِر ُثمَّ َيْبَعُثُكْم فِيِه لُِيْقَضى َأَجٌل مُّ اُكم بِاللَّ َيَتَوفَّ

َمْرِجُعُكْم ُثمَّ ُينَبُِّئُكم بَِما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن﴾ ]األنعام:60[.
الكلمة  لفظ  وليس  والفهم  التدبر  حمل  هو  الواقع  من  الكالم  وحمل  والسياق 

منفردة، فعندما نقرأ: 
ْوَن ُأُجوَرُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َفَمن ُزْحِزَح َعِن النَّاِر  ﴿ُكلُّ َنْفٍس َذآِئَقُة اْلَمْوِت َوإِنََّما ُتَوفَّ
ْنَيا إاِلَّ َمَتاُع اْلُغُروِر﴾ ]آل عمران:185[، نعلم  َوُأْدِخَل اْلَجنََّة َفَقْد َفاَز َوما اْلَحَياُة الدُّ
َلُك  اُكم مَّ أن الموت هنا حصل  من خالل توفي النفس من قبل المالئكة ﴿ُقْل َيَتَوفَّ
الجسد  وموت   ] ]السجدة:11  ُتْرَجُعوَن﴾  ُكْم  َربِّ إلى  ُثمَّ  بُِكْم  َل  ُوكِّ ِذي  الَّ اْلَمْوِت 

وتوقف فاعليته الحيوية.
َفإِن  نُكْم  مِّ َأْرَبعًة  َعَلْيِهنَّ  َفاْسَتْشِهُدوْا  نَِّسآِئُكْم  ِمن  اْلَفاِحَشَة  َيْأتِيَن  ﴿َوالالَّتِي   
َسبِياًل ﴾  َلُهنَّ  الّلُه  َيْجَعَل  َأْو  اْلَمْوُت  اُهنَّ  َيَتَوفَّ َحتََّى  اْلُبُيوِت  فِي  َفَأْمِسُكوُهنَّ  َشِهُدوْا 

]النساء:15[.
يقوم  املالئكة، واملوت  وإنام  الناس  نفوس  يتوىف  الذي  هو  ليس  النص  يف  املوت 
يعد  فلم  اجلسد  وهالك  املوت  قانون  خالل  من  اإلنسان  جسم  صالحية  بتوقف 

للنفس حمالًّ يف هذا اجلسد فتتوفَّاها املالئكة من اجلسد.
َحَسنٌَة  ُتِصْبُهْم  َوإِن  َشيََّدٍة  مُّ ُبُروٍج  فِي  ُكنُتْم  َوَلْو  اْلَمْوُت  ُم  ُيْدِرككُّ َتُكوُنوْا  ﴿َأْينََما 
ْن ِعنِد  َيُقوُلوْا َهـِذِه ِمْن ِعنِدَك ُقْل ُكلًّ مِّ َيُقوُلوْا َهـِذِه ِمْن ِعنِد الّلِه َوإِن ُتِصْبُهْم َسيَِّئٌة 
الّلِه َفَما لَِهـُؤالء اْلَقْوِم الَ َيَكاُدوَن َيْفَقُهوَن َحِديًثا ﴾ ]النساء:78[، إدراك الموت لنا 

يعني أن نفوسنا توفيت ضرورة.
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فعندما نقول: مات زيد، نفهم أنه توفيت نفسه رضورة، وعندما نقول: تويف زيد، 
الواقع،  يف  باحلصول  متداخلتان  فالكلمتان  جسده،  وهلك  رضورة  مات  أنه  نفهم 
الظهور  يف  يفرتقا  أن  ويمكن  واحد  يشء  يف  واحدًا، وجيتمعان  ليس  لساًنا  ومعنامها 
مثل موت األرض، ووفاة حقوق الناس املالية، والوفاة نوًما، وهذا ال ُبدَّ له من قرينة 

يف السياق حيدد النوعية لفعل املوت والوفاة كيف حصال. 

داللة  )من(  في اللسان العربي

اْلَمِسيَح  َقَتْلنَا  ا  إِنَّ َوَقْولِِهْم  َعظِيًما﴿156﴾  ُبْهَتاًنا  َمْرَيَم  َعَلٰى  َوَقْولِِهْم  ﴿َوبُِكْفِرِهْم 
ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َرُسوَل اللِه َوَما َقَتُلوُه َوَما َصَلُبوُه َوَلٰكِْن ُشبَِّه َلُهْم   َوإِنَّ الَِّذيَن اْخَتَلُفوا 
َباَع الظَّنِّ  َوَما َقَتُلوُه َيِقينًا﴿157﴾ َبْل َرَفَعُه  فِيِه َلِفي َشكٍّ ِمنُْه  َما َلُهْم بِِه ِمْن ِعْلٍم إاِلَّ اتِّ
اللُه إَِلْيِه  َوَكاَن اللُه َعِزيًزا َحِكيًما﴿158﴾ َوإِْن ِمْن َأْهِل اْلكَِتاِب إاِلَّ َلُيْؤِمنَنَّ بِِه َقْبَل َمْوتِِه   

َوَيْوَم اْلِقَياَمِة َيُكوُن َعَلْيِهْم َشِهيًدا﴿159﴾ ]النساء:159-157[.
  النص رصيح يف نفي القتل عن النبي عيسى، ونفي الصلب عنه، وبرصف النظر 
عن التفاصيل هل وضع عىل الصليب وُأنِزل منه حيًّا، أم مل يوضع أصاًل عىل الصليب 
حه(، فالذي حصل هو أن اهلل رفعه إليه، وذلك دون تويف  وأنقذه اهلل  )وهذا ما أرجِّ
وصف  هو  عيسى  للنبي  والرفع  هذا،  النص  يف  التَويفِّ  يذكر  مل  لذلك  عيسى  للنبي 
مكانية  ليست  منهم، وكلمة )إليه(   أذى  بأي  إصابته  وعدم  اليهود  مكر  من  إلنقاذه 
سوف  الذين  الناس  من  اهلل  أمر  حيملون  بمن  متعلقة  وإنام  اهلل،  بنفس  متعلقة  وغري 

يؤمنون بالنبي عيسى.
وكلمة )من(  يف اللسان العريب القرءاين تأيت عىل عدة أوجه من الدالالت، وحُيدد 
والتعريفات املحفوظة، ولنرى  من النحو  اخلطاب، وليس  وحمل  السياق  من  معناها 

ذلك من خالل بعض األمثلة.



36

سامر إسلمبولي

 )من(  البيانية والتفسريية:
ْعُلوٍم ﴾ ]الحجر:21 [. • ُلُه إاِلَّ بَِقَدٍر مَّ ن َشْيٍء إاِلَّ ِعنَدَنا َخَزاِئنُُه َوَما ُننَزِّ ﴿َوإِن مِّ
ُيَسبُِّح  • إاِلَّ  َشْيٍء  ن  مِّ َوإِن  فِيِهنَّ  َوَمن  َواألَْرُض  ْبُع  السَّ َماَواُت  السَّ َلُه  ﴿ُتَسبُِّح 

ُه َكاَن َحِليًما َغُفوًرا ﴾ ]اإلسراء:44[. بَِحْمَدِه َوَلـِكن الَّ َتْفَقُهوَن َتْسبِيَحُهْم إِنَّ
ْقِضيًّا ﴾ ]مريم:71[ • نُكْم إاِلَّ َواِرُدَها َكاَن َعَلى َربَِّك َحْتًما مَّ ﴿َوإِن مِّ

 )من(  التبعيضية:
إَِلْيِهْم  • ُأنِزَل  َوَما  إَِلْيُكْم  ُأنِزَل  َوَما  بِالّلِه  ُيْؤِمُن  َلَمن  اْلِكَتاِب  َأْهِل  ِمْن  ﴿َوإِنَّ 

ِهْم  َخاِشِعيَن لِّلِه الَ َيْشَتُروَن بِآَياِت الّلِه َثَمنًا َقِلياًل ُأْوَلـِئَك َلُهْم َأْجُرُهْم ِعنَد َربِّ
إِنَّ الّلَه َسِريُع اْلِحَساِب ﴾ ]آل عمران:199[.

ْم  • ِذيَن َقاُلوْا إِنَّ الّلَه َثالُِث َثاَلَثٍة َوَما ِمْن إَِلـٍه إاِلَّ إَِلـٌه َواِحٌد َوإِن لَّ َقْد َكَفَر الَّ - ﴿لَّ
ِذيَن َكَفُروْا ِمنُْهْم َعَذاٌب َألِيٌم ﴾ ]المائدة:73[. نَّ الَّ ا َيُقوُلوَن َلَيَمسَّ َينَتُهوْا َعمَّ

ُكْم َفاْحَذُروُهْم َوإِن  • ِذيَن آَمنُوا إِنَّ ِمْن َأْزَواِجُكْم َوَأْواَلِدُكْم َعُدًوا لَّ َها الَّ - ﴿َيا َأيُّ
ِحيٌم ﴾ ]التغابن:14[. َه َغُفوٌر رَّ َتْعُفوا َوَتْصَفُحوا َوَتْغِفُروا َفإِنَّ اللَّ

داللة  )إْن(  المخففة غير داللة النافية

(  املخففة، وليس )إْن(  النافية، وُيعرف الفرق بينهام من     أداة  )إْن(  هي من  )إنَّ
الصيغة  من  املوضوع، وليس  تناولت  التي  والقرائن  والسياق  بمحله  اخلطاب  تعلق 
رغم  ذاته  احلكم  وإعطائه  بالصيغة  هلا  مطابق  آخر  نص  عىل  وقياسها  جمردة  اللسانية 
واملعيار  ه  املوجِّ هو  للخطاب  فالفهم  اخلطاب،  وحمل  الواقع  يف  تعلقهام  اختالف 
لتصنيف نوع الكلامت، ولذلك يقول أهل النحو: افهم ثم صنف نوع الكلامت عربيًّا، 
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وكلمة )من(  يف النصني:
 ﴿َوإِنَّ ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َلَمن ُيْؤِمُن بِالّلِه ﴾ ]آل عمران:199[

﴿َوإِْن ِمْن َأْهِل اْلكَِتاِب إاِلَّ َلُيْؤِمنَنَّ بِِه َقْبَل َمْوتِِه َوَيْوَم اْلِقَياَمِة َيُكوُن َعَلْيِهْم َشِهيًدا﴾ 
] النساء: 159[

هي تبعيضية وليست بيانية.
بنٌِي ﴾ ]الشعراء: 115 [ الحظوا كلمة )إن(  وأتى   واقرؤوا أيًضا: ﴿إِْن َأَنا إاِلَّ َنِذيٌر مُّ
وراءها حرف ) إال(  وحرف )إْن(  للنفي كام يقولون،  وأداة )إالّ(  حسب القاعدة 
املعروفة تفيد احلرص؛ ألهنا ُسبقت بنفي، ولكن الواقع أن النبي ليس مهمته حمصورة 

َقْوٍم ُيْؤِمنُوَن﴾ ]األعراف:188[. باإلنذار فقط، اقرؤوا:﴿إِْن َأَنْا إاِلَّ َنِذيٌر َوَبِشرٌي لِّ
البرش  قبل  من  موضوعة  لغوية  بقواعد  أنفسنا  تقييد  اخلطأ  من  أنه  وهذا يعني 
يف  اخلطاب  وحمل  السياق  هو  معناه  ه  ويوجِّ النص  حركة  والذي حيكم  اصطالًحا، 
الواقع من خالل تشكيل مفهوم كيل عن اليشء املعني بالدراسة، ومن اخلطأ جلب 
نص آخر مطابق بصيغته اللسانية وفهم أحدمها عىل ضوء اآلخر بمعزل عن اختالف 
﴿إِْن  النص  إىل منظومته، فأداة )إْن( يف  واحد منهام  املوضوع بينهام وعدم إرجاع كل 
عن  املخففة  )إْن(   هي   نفي، وإنام  أداة  ]الشعراء115[، ليست  بنٌِي ﴾  مُّ َنِذيٌر  إاِلَّ  َأَنا 
وجود  لعدم  استثناء  أداة  وليست  للحرص  أداة )إالَّ(  ليست  (  املشددة، وبالتايل  )إنَّ
مستثنى منه، إذن؛ أداة  )إالَّ(  يف النص هي لتأكيد الفعل الذي يأيت بعدها، وبناء عىل 
خمتلفة  ولكن  بالصيغة،  املتطابقة  النصوص  صيغ  بني  املفهوم  يف  نفرق  أن  ينبغي  هذا 
هه، وحيدد نوع أدواته هو حمل  باملوضوع، والذي حيكم داللة النص ومفهومه ويوجِّ

اخلطاب من الواقع.
لنقرأ لتثبيت الفكرة: 
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انَقَلْبُتْم  • ُقتَِل  َأْو  اَت  َأَفإِن مَّ ُسُل  َقْبِلِه الرُّ َقْد َخَلْت ِمن  ٌد إاِلَّ َرُسوٌل  ﴿َوَما ُمَحمَّ
َعَلى َأْعَقابُِكْم ﴾ ]آل عمران:144[.

ْلَعاَلِميَن ﴾ ]األنبياء:107[. • ﴿َوَما َأْرَسْلنَاَك إاِلَّ َرْحَمًة لِّ
ًرا َوَنِذيًرا ﴾ ]الفرقان:56[. • ﴿َوَما َأْرَسْلنَاَك إاِلَّ ُمَبشِّ
َوَيْمُشوَن  • الطََّعاَم  َلَيْأُكُلوَن  ُهْم  إِنَّ إاِلَّ  اْلُمْرَسِليَن  ِمَن  َقْبَلَك  َأْرَسْلنَا  ﴿َوما 

َبِصيًرا﴾  َربَُّك  َوَكاَن  َأَتْصبُِروَن  فِْتنًَة  لَِبْعٍض  َبْعَضُكْم  َوَجَعْلنَا  اأْلَْسَواِق  فِي 
]الفرقان20[.

فحرف ) ما(  ليس نافًيا وال اسم موصول بمعنى الذي، وإنام هو حرف توكيد، 
وأداة  )إال(  ليس استثناء وال حرص، وإنام هي أيًضا توكيد.

 وهكذا النص الذي نحن بصدد دراسته:
﴿َوإِْن ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب إاِلَّ َلُيْؤِمنَنَّ بِِه َقْبَل َمْوتِِه  َوَيْوَم اْلِقَياَمِة َيُكوُن َعَلْيِهْم َشِهيًدا﴾ 
]النساء:159[،  ينبغي فهمه عىل ضوء نصوص أخرى وتشكيل مفهوم كيل عن حياة 
ووفاة النبي عيسى، وتعلق النص هذا بمن هل هو بالنبي عيسى أم بالنبي حممد كون 
القرءان نزل عليه، وبناء عليه نحدد هل أداة  )إالّ(  للحرص أم للتأكيد و)إْن(  للنفي 
أم املخففة، و)مْن(  بيانية أم تبعيضية، وهل ذلك اإليامن بعد رفع النبي عيسى أم بعد 

نزوله املزعوم الذي ال ذكر له يف القرءان أصاًل.
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إثبات وفاة النبي عيسى مرة واحدة

بصورة الموت له

ا  ﴿مَّ البرش  سائر  عىل  ينطبق  ما  عليهام  ينطبق  برشيان  كائنان  وأمه  عيسى  النبي 
َيْأُكاَلِن  َكاَنا  يَقٌة  ِصدِّ ُه  َوُأمُّ ُسُل  َقْبِلِه الرُّ ِمن  َخَلْت  َقْد  َرُسوٌل  إاِلَّ  َمْرَيَم  اْبُن  اْلَمِسيُح 

الطََّعاَم انُظْر َكْيَف ُنَبيُِّن َلُهُم اآلَياِت ُثمَّ انُظْر َأنَّى ُيْؤَفُكوَن﴾ ]المائدة: 75[ 
وال يوجد خلود ألي كائن يف الدنيا وجتاوز زمن جيله وعرصه الذي ولد فيه ﴿َوَما 

تَّ َفُهُم اْلَخالُِدوَن ﴾ ]األنبياء:34[. ن َقْبِلَك اْلُخْلَد َأَفإِن مِّ َجَعْلنَا لَِبَشٍر مِّ
ٌد إاِلَّ  قتاًل ﴿َوَما ُمَحمَّ أو  وفاة  حممد  النبي  قبل  اهلل  من  والنبيني  الرسل  كل  وُخلو 
اَت َأْو ُقتَِل انَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقابُِكْم َوَمن َينَقِلْب  ُسُل َأَفإِن مَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلِه الرُّ

اِكِريَن ﴾ ]آل عمران:144[.   َعَلَى َعِقَبْيِه َفَلن َيُضرَّ الّلَه َشْيًئا َوَسَيْجِزي الّلُه الشَّ
يُِّتوَن﴾   مَّ َوإِنَُّهم  َميٌِّت  ﴿إِنََّك  الدنيا  من  وخرج  مات  اخلامتي  حممد  النبي  حتى 

]الزمر:30 [.
والنبي عيسى سوف يموت مثله مثل سائر الناس ال استثناء له من قانون املوت 

اَلُم َعَليَّ َيْوَم ُولِدتُّ َوَيْوَم أُموُت َوَيْوَم ُأْبَعُث َحيًّا ﴾ ]مريم:  33[. ﴿َوالسَّ
ُهْم اَل  ومن يموت وخيرج من الدنيا ال يعود إليها ﴿َوَحَراٌم َعَلى َقْرَيٍة َأْهَلْكنَاَها َأنَّ

َيْرِجُعوَن ﴾ ]األنبياء95[
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والنبي عيسى تويف مرة واحدة يف القرءان، ومل يذكر له وفاة ثانية وغادر احلياة الدنيا 
ُكْم  َربِّي َوَربَّ الّلَه  اْعُبُدوْا  َأِن  بِِه  َأَمْرَتنِي  َما  إاِلَّ  َلُهْم  ﴿َما ُقْلُت  هبا  علمه  وانقطع  موًتا 
ِقيَب َعَلْيِهْم َوَأنَت َعَلى  ْيَتنِي ُكنَت َأنَت الرَّ ا َتَوفَّ ا ُدْمُت فِيِهْم َفَلمَّ َوُكنُت َعَلْيِهْم َشِهيًدا مَّ

ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد ﴾ ]المائدة:117  [.
وكلمة  )توفيتني(  يف هذا النص هي ذات داللة كلمة التويف يف النص ﴿إِْذ َقاَل 
ِذيَن  الَّ َوَجاِعُل  َكَفُروْا  ِذيَن  الَّ ِمَن  ُرَك  َوُمَطهِّ إَِليَّ  َوَرافُِعَك  يَك  ُمَتَوفِّ إِنِّي  ِعيَسى  َيا  الّلُه 
ِذيَن َكَفُروْا إلى َيْوِم اْلِقَياَمِة ُثمَّ إَِليَّ َمْرِجُعُكْم َفَأْحُكُم َبْينَُكْم فِيَما ُكنُتْم  َبُعوَك َفْوَق الَّ اتَّ

فِيِه َتْخَتِلُفوَن ﴾ ]آل عمران:55[.
فهل كان يقصد النبي عيسى بكالمه الوفاة بمعنى النوم فقط يف النص األول أم 
الوفاة املقرتنة باملوت؟ ال شك أنه يقصد الوفاة املقرتنة باملوت كون األصل بالوفاة 
قرينة  أي  يوجد  باملوت، وال  املقرتنة  هي  القرءان  يف  اإلنسان  حياة  بسياق  تأيت  التي 
ترصفها للنوم، واحلدث مل حيصل بعد وهو خرب عن حدث مستقبيل يوم القيامة وال 
اهلل  أنقذه  أن  بعد  الدنيا  يف  له  حصلت  التي  هي  عيسى  للنبي  واحدة  وفاة  إال  يوجد 
ِذيَن  ُرَك ِمَن الَّ يَك َوَرافُِعَك إَِليَّ َوُمَطهِّ من مكر اليهود ﴿إِْذ َقاَل الّلُه َيا ِعيَسى إِنِّي ُمَتَوفِّ

َكَفُروْا﴾.
َأَحٍد  َأَبا  ٌد  ُمَحمَّ َكاَن  ا  ﴿مَّ بعده  إهلي  نبي  وال  حممد،  النبي  ببعثة  النبوة  وُختمت 
 ﴾ َعِليًما  َشْيٍء  بُِكلِّ  ُه  اللَّ َوَكاَن  النَّبِيِّيَن  َوَخاَتَم  ِه  اللَّ ُسوَل  رَّ َوَلِكن  َجالُِكْم  رِّ ن  مِّ

]األحزاب:40[
اإلسالمي  ين  الدِّ الكتامل  اإلنساين  اجلنس  عن  املبارشة  اإلهلية  الوصاية  ورفعت 
َوَأْتَمْمُت  ِدينَُكْم  َلُكْم  َأْكَمْلُت  اْلَيْوَم   ﴿ للناس،  دينًا  اإلسالم  وريض  النعمة  وإمتام 

َعَلْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْساَلَم ِدينًا ﴾ ]المائدة:3[
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فهل جمرد رؤية النبي عيسى وثبوت أنه ليس إهلًا إلنسان هو دافع حتمي لإليامن به 
أم أن اإليامن متعلق باحلرية ومشيئة اإلنسان؟ 

هذه النقاط هي التي حتكم أن وفاة النبي عيسى هي وفاة موت وليست وفاة نوم، 
وقد تويف مرة واحدة فقط،  ولن يرجع مرة ثانية إىل احلياة الدنيا، وما ينبغي له ذلك، 
وينبغي تدبر النصوص األخرى عىل ضوئها وعدم نقضها سواء فهمناها كام ينبغي، 
أم مل نفهمها وال نتخذ من أهداب الكلامت مفهوًما ينقض هذه احلقيقة، أو نقتطع مجلة 

أو كلمة من سياقها وعزهلا عن منظومتها.
 وشهادة النبي عيسى شهادة شهيد حضورية سمعية برصية قبل وفاته، والوفاة له 
تدل عىل مغادرته احلياة الدنيا بدليل قوله: )ما دمت فيهم(، وال يوجد أي نص رصيح 
املتوفني، ويعيده إىل الدنيا  خالف سنة املوت  ثانية من  يبعثه مرة  خيرب أن اهلل سوف 

اه مرة ثانية. واهلالك، ومن ثم يرجع ويتوفَّ
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مفهوم اإليمان غير العلم

عقد  أو  واالنقياد  والطاعة  بالعمل  املقرتن  والعلم  التصديق  تعني  اإليامن  كلمة   
ى إيامًنا وال ُينجي  ذلك بالنفس، وال تعني قط جمرد التصديق أو العلم، فهذا ال ُيسمَّ
من النار أصاًل، فإبليس كان مصدًقا بوجود اهلل، ويعلم أن اهلل حق، وهو واحد أحد، 
ويصدق بوجود اليوم اآلخر، ولكنه مل يؤمن باهلل، بمعنى أنه مل يطع أمر اهلل، وكان من 
الفاسقني الكافرين،﴿َقاَل َيا إِْبِليُس َما َمنََعَك َأن َتْسُجَد لَِما َخَلْقُت بَِيَديَّ َأْسَتْكَبْرَت 
َأْم ُكنَت ِمَن اْلَعالِيَن ﴾ ]ص:75[، ﴿َهْل َينُظُروَن إاِلَّ َأن َتْأتِيُهُم اْلَمآلِئَكُة َأْو َيْأتَِي َربَُّك 
َتُكْن  َلْم  إِيَماُنَها  َنْفًسا  َينَفُع  َربَِّك الَ  آَياِت  َبْعُض  َيْأتِي  َيْوَم  َربَِّك  آَياِت  َبْعُض  َيْأتَِي  َأْو 
ا ُمنَتظُِروَن ﴾ ]األنعام: 158[. آَمنَْت ِمن َقْبُل َأْو َكَسَبْت فِي إِيَمانَِها َخْيًرا ُقِل انَتظُِروْا إِنَّ
 فاإليامن ال ُبدَّ له من ترمجة حقيقية عىل أرض الواقع، فام قيمة الترصيح باإليامن 
صالح  عمل  من  األرض  عىل  ترمجته  يستطيع  ال  املؤكد، وهو  املوت  من  ومضة  قبل 
إِْسَراِئيَل  بَِبنِي  َوَجاَوْزَنا  لفرعون﴿  انظروا  الدنيا،  يف  له  ُمنحت  التي  فرصته  النتهاء 
ُه اَل  اْلَبْحَر َفَأْتَبَعُهْم فِْرَعْوُن َوُجنُوُدُه َبْغًيا َوَعْدًوا   َحتَّٰى إَِذا َأْدَرَكُه اْلَغَرُق َقاَل آَمنُْت َأنَّ
ِذي آَمنَْت بِِه َبنُو إِْسَراِئيَل َوَأَنا ِمَن اْلُمْسِلِميَن﴿90﴾ آآْلَن َوَقْد َعَصْيَت َقْبُل  َه إاِلَّ الَّ إَِلٰ

َوُكنَْت ِمَن اْلُمْفِسِديَن ﴾] يونس:91-90[.
فاإليامن ليس كلمة تلفظ باللسان، وإنام هو موقف قلبي من الوالء والتبني والنرصة 
والشهادة مبني عىل التصديق والعلم، وهذا يؤكد أن اإليامن من أهل الكتاب بالنبي 

عيسى كان متعلًقا بحياهتم وحياته، فامذا تعني كلمة شهيد؟
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مفهوم الشاهد والشهيد والفرق بينهما

الزمة  وهي  وزن )َفعيل(   عىل  فاعل  باسم  مشبهة  صفة  العريب  اللسان  يف  يوجد 
للموصوف كحال له مثل كلمة )عليم(، ويوجد اسم فاعل عىل وزن )فاِعل(  مثل 

كلمة )عامل(  وهي متعدية.
ْن َأْهِلَها إِن َكاَن َقِميُصُه ُقدَّ ِمن   لنقرأ: ﴿َقاَل ِهَي َراَوَدْتنِي َعن نَّْفِسي َوَشِهَد َشاِهٌد مِّ
ُقُبٍل َفَصَدَقْت َوُهَو ِمَن الَكاِذبِيَن ﴾ ]يوسف26[، واضح من سياق القصة أن الشاهد 
ليتصور  بخربته  قرأها  واقعية  معرفية  معطيات  عىل  واعتمد  احلدث  حارًضا  يكن  مل 

كيف حصل احلدث.
 فالشاهد غائب عن احلدث، وال يعلم به حني حصوله، وإنام يأيت بعده ويستخدم 
الطبيب  شهادة  مثل  معرفية  شهادة  ويشهد  للحدث،  تصوًرا  لينشئ  وخربته  علمه 
ويشهد  له  ووعي  بعلم  احلدث  حارًضا  يكون  الشهيد  بينام  إنسان،  لوفاة  الرشعي 
شهادة علم حضورية متعلقة بالسمع والبرص لكيف حصل احلدث، ومن هذا الوجه 

ال يصح وصف اهلل باسم شاهد؛ ألنه حارض دائاًم يسمع ويرى فهو شهيد.
 وشهادة النبي عيسى عىل إيامن مجاعة من أهل الكتاب به شهادة شهيد، وليست 
شهادة شاهد، بمعنى أنه كان حيًّا معهم وبينهم يسمع ويرى، وكالمها توفَّاهم اهلل، 
ولذلك أتى النص اآلخر بسياق: ﴿َما ُقْلُت َلُهْم إاِلَّ َما َأَمْرَتنِي بِِه َأِن اْعُبُدوْا الّلَه َربِّي 
َعَلْيِهْم  ِقيَب  الرَّ َأنَت  ُكنَت  ْيَتنِي  َتَوفَّ ا  َفَلمَّ فِيِهْم  ُدْمُت  ا  مَّ َشِهيًدا  َعَلْيِهْم  َوُكنُت  ُكْم  َوَربَّ
َوَأنَت َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد ﴾ ]المائدة:117[، فكان النبي عيسى شهيًدا عىل قومه ما 
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اه اهلل بمعنى املوت توقفت شهادته النقطاع علمه وسمعه وبرصه  دام فيهم، فلام توفَّ
وخروجه من الدنيا، وترك أمر العباد لشهادة اهلل فهو الشهيد عليهم، والنص رصيح 
بحصول وفاة واحدة للنبي عيسى وليس وفاتني، وحصول شهادة واحدة حينام كان 

فيهم يسمع ويرى.
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مفاجأة لمن يقول بنزول النبي عيسى

ْن َأْهِل      وبعد هذا املدخل وضبط مفاهيم الكلامت التي تألف منها النص ﴿َوإِن مِّ
اْلكَِتاِب إاِلَّ َلُيْؤِمنَنَّ بِِه َقْبَل َمْوتِِه َوَيْوَم اْلِقَياَمِة َيُكوُن َعَلْيِهْم َشِهيًدا ﴾ ]النساء:159[، 
والوصول إىل أن النبي عيسى توفَّاه اهلل موًتا وخرج من الدنيا نصل إىل أن هذا النص 
يتكلم عن النبي حممد، وليس عن النبي عيسى أصاًل، والضامئر يف كلمة  )به، وموته، 
وضمري فعل الكون(  يرجعون للنبي حممد وليس للنبي عيسى، بدليل  النص الذي 
َماِء َفَقْد َسَأُلوْا ُموَسى  َن السَّ َل َعَلْيِهْم ِكَتاًبا مِّ قبلهم وهو: ﴿َيْسَأُلَك َأْهُل اْلِكَتاِب َأن ُتنَزِّ
اِعَقُة بُِظْلِمِهْم ُثمَّ اتََّخُذوْا اْلِعْجَل ِمن  َأْكَبَر ِمن َذلَِك َفَقاُلوْا َأِرَنا الّلِه َجْهَرًة َفَأَخَذْتُهُم الصَّ
بِينًا﴾ ] النساء: 153[،  َبْعِد َما َجاءْتُهُم اْلَبيِّنَاُت َفَعَفْوَنا َعن َذلَِك َوآَتْينَا ُموَسى ُسْلَطاًنا مُّ
له، وحمل  املوت  بصورة  رصاحة  عيسى  النبي  وفاة  تثبت  التي  املنظومة  هي  والقرينة 
اإليامن واالتباع حني نزول القرءان هو النبي حممد وليس النبي عيسى، فالنص متعلق 

بالرسول حممد وبام نزل عليه من كتاب.
بفهم  املبني  العريب  واللسان  القرءاين  األسلوب  يف  معروف  للنص  الفهم  وهذا   
ألنه  الناس؛  كالم  عن  خمتلف  اهلل  بعضها، وكالم  مع  النصوص  وتقاطع  املنظومات 
يؤلف منظومة واحدة، وجيب دراسة النص وفق املنظومة، وليس بمعزل عنها ويتم 
اخلطاب  وحمل  والسياق  املوضوع  خالل  من  املعني  النص  أو  الضامئر  عائدية  فهم 
ه داللة عائدية ضامئر النص، وهي بموضوعنا ما مرَّ ذكره من إثبات وفاة  بقرائن توجِّ
وحفظ  ين  الدِّ وإكامل  حممد  النبي  خامتية  ومفهوم  الدنيا  من  وخروجه  عيسى  النبي 
القرءان، وسنة موت النبيني كلهم، وال حياة ألحدهم بعد النبي حممد قط، وبالتايل ال 
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يوجد داللة يف هذا  النص عىل  نزول النبي عيسى.
من  رفعه  بعد  عيسى، فيكون  بالنبي  متعلق  النص  أن  ُبدَّ من  ال  أنه  أرصوا  وإن    
بصدق  الكتاب  أهل  من  بعض  يؤمن  سوف  أنه  اهلل  خيرب  وفاته  وقبل  ونجاته  اليهود 
يوم  هذا  إيامهنم  يف  شهيًدا  عليهم  يكون  وسوف  موته،  قبل  ويتبعونه  عيسى  النبي 

القيامة. 
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عائدية الضمائر

ِبُعوِن َهَذا ِصَراٌط  اَعِة َفاَل َتْمَتُرنَّ ِبَها َواتَّ لسَّ ُه َلِعْلٌم لِّ مفهوم ﴿َوِإنَّ

ْسَتِقيٌم﴾ ]الزخرف:61[ مُّ

إن  فقالت:  عيسى  النبي  نزول  بحديث  تأثًرا  بعضها  عن  نقلت  التفاسري  معظم 
املقصود من النص هو النبي عيسى نفسه، ويوجد مفرسون نقلوا الرأيني، ويوجد من 

رجح أنه القرءان وليس النبي عيسى. 
والصواب هو أن الضمري يرجع إىل القرءان، واملقولة التي تقول: يرجع الضمري 
ألقرب مذكور قبله، ليست قاعدة علمية لسانية،وإنام هي مقولة أهل النحو،خاصة 
الناس  نسيه  سابق  السم  كالمه  أثناء  الضمري  أحد  يرجع  أن  ينبغي  فام  الناس  بكالم 
ومىض عليه وقت، فيصيبهم بالضالل والضياع واالنحراف عن فهم املقصود، بينام 
أسلوب القرءان خمتلف متاًما عن أسلوب كالم الناس، فيمكن أن يرجع الضمري إىل 
أول الكالم من السورة أو قبل جمموعة من النصوص، والقاعدة يف عائدية الضامئر 

هي السياق ومعنى الكالم وليس القرب والبعد للضمري.
تفسري القرطبي:. 1

بن  وسعيد  وقتادة  احلسن  قال  هبا(.  مترُتنَّ  للساعة فال  لعلم  )وإنه  تعاىل:  قوله 
جبري: يريد القرءان، ألنه يدل عىل قرب جميء الساعة، أو به تعلم الساعة وأهواهلا 

وأحواهلا.
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تفسري التحرير والتنوير. 2
ْسَتِقيٌم﴾  اٌط مُّ بُِعوِن َهَذا رِصَ ا َواتَّ نَّ هِبَ اَعِة َفاَل مَترَْتُ ُه َلِعْلٌم لِّلسَّ ﴿َوإِنَّ

األظهر أن هذا عطف عىل مجلة ﴿ وإنه لذكٌر لك ولقومك ﴾ ] الزخرف: 44 [، 
ويكون ما بينهام مستطردات واعرتاًضا اقتضته املناسبة.

مّلا أشبع مقام إبطال إهلية غري اهلل بدالئل الوحدانية ُثني الِعنان إىل إثبات أن القرءان 
حق، عوًدا عىل بْدٍء. وهذا كالم موجه من جانب اهلل تعاىل إىل املنكرين يوم البعث، 

وجيوز أن يكون من كالم النبي.
وبذلك  القرءان،  به  للساعة[ مراد  لعلم  ]وإنه  قوله:  يف  الغائب  املذكر  وضمري 
ُه احلسن وقتادة وسعيد بن جبري، فيكون هذا ثناء ثامنًا عىل القرءان، فالثناء عىل  َ فسَّ
اًل باملعرتضات  القرءان استمّر متصاًل من أول السورة آخًذا بعضه بُحجز بعض متخلَّ
واملستطردات ومتخلًصا إىل هذا الثناء األخري بأن القرءان أعلم الناس بوقوع الساعة.
43[ ويبينه قوله  ويفسه ما تقدم من قوله: ﴿ بالذي ُأوحي إليك ﴾ ]الزخرف: 
بعده: ﴿ هذا رصاط مستقيم ﴾، عىل أن ورود مثل هذا الضمري يف القرءان مراًدا به 

القرءان كثري معلوم من غري معاد فضاًل عىل وجود معاده.
ين املكمل للرشائع، فلم يبق  بالدِّ أنه جاء  ِعْلم للساعة  القرءان  ومعنى حتقيق أن 
بعد جميء القرءان إال انتظار انتهاء العامل. وهذا معنَى ما روي من قول النبي:» ُبِعثُت 
عدم  يف  واملشاهبة   » إليهام  مشرًيا  والوسطى  السبابة  بني  وقرن  كهاتني،  والساعة  أنا 

الفصل بينهام.
وإسناد ﴿ ِعلٌم للساعة ﴾ ألن القرءان سبب العلم بوقوع الساعة إذ فيه الدالئل 
املتنوعة عىل إمكان البعث ووقوعه. وجيوز أن يكون إطالق العلم بمعنى امُلْعِلم، من 
استعامل املصدر بمعنى اسم الفاعل مبالغة يف كونه حمصاًل للعلم بالساعة، إذ مل يقاربه 

يف ذلك كتاب من كتب األنبياء.
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ويرجع الضمري: )وإنه لعلم للساعة فال مترُتنَّ هبا( أيًضا إىل بدء السورة ﴿حم﴿1﴾ 
ُه َلِعْلٌم  ُكْم َتْعِقُلوَن﴿3﴾.....﴿َوإِنَّ ا َجَعْلنَاُه ُقرءاًنا َعربيًّا َلَعلَّ َواْلِكَتاِب اْلُمبِيِن﴿2﴾ إِنَّ

ْسَتِقيٌم ﴾ ]الزخرف:61  [. بُِعوِن َهَذا ِصَراٌط مُّ اَعِة َفاَل َتْمَتُرنَّ بَِها َواتَّ لسَّ لِّ
فالنبي عيسى ليس علاًم للساعة وليس هو الرصاط املستقيم.

لذا؛ ينبغي عىل علامء املسلمني أن يزيلوا هذه اخلرافات من تصوراهتم وثقافتهم 
شبيهه  وال  املسيح،  نزول  ينتظروا  ال  وأن  املسلمني،  بني  الوعي  وينرشوا  وحياربوها 
األمحدي القادياين، وال ظهور املهدي املزعوم عند الشيعة أو أهل السنة أو األمحدية، 
املجتمعات  من  غريه  وال  مهدي  وال  نبي  ال  اإلسالمية  األمة  عىل  ألحد  وصاية  وال 

السابقة، وكل جمتمع مسؤول عن نفسه وعن هنضته.
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جواب سؤال ُعرض على األزهر

يتعلق بنزول النبي عيسى في آخر الزمن

 أجاب عليه الشيخ حممود شلتوت )ت: 1383 هـ = 1963( م.
 فكتب  جواًبا عىل االستفتاء، خلص فيه إىل ما يأيت:

أنه ليس يف القرءان الكريم، وال يف السنة املطهرة مستنٌد يصلح لتكوين عقيدة . 1
يطمئن إليها القلب بأن عيسى ُرفِع بجسمه إىل السامء، وأنه حي إىل اآلن فيها، 

وأنه سينزل منها آخر الزمان إىل األرض.
أن كل ما تفيده اآليات الواردة يف هذا الشأن هو وعد اهلل عيسى بأنه متوفيه . 2

فلم  قد حتقق  الوعد  الذين كفروا، وأن هذا  إليه وعاصمه من  أجله ورافعه 
يقتله أعداؤه ومل يصلبوه، ولكن وفاه اهلل أجله ورفعه إليه.

ونرشت هذه الفتوى يف جملة الرسالة، العدد: 462، بتاريخ 1942/5/11 م.
 وقال الدكتور أمحد صبحي منصور:

أساطري  كلها  الدجال  واملسيح  املنتظر  املهدي  وظهور  الزمان  آخر  نزول املسيح 
مفرتاة، وأصلها يرجع إىل أسطورة ) إيزيس وأوزوريس وست(  التي تأثر هبا العامل 
القديم ـ وتركت آثارها عىل الديانات األرضية فجاءت ىف حتريفات اليهود يف )املسيا 
ومعه  الزمان  آخر  املسيح  نزول  يف  واملسيحيني  النصارى  حتريفات  ويف  املنتظر(  
بنزول عيسى واملضاد لعيسى  فقالوا  العفن،  املسلمون كل هذا  امللكوت، ثم ورث 
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وهو املسيح الدجال، ثم افرتى الشيعة املهدي املنتظر.
ومن أهم املعارصين الذين رفضوا فكرة نزول النبي عيسى وأثبتوا موته: 

املطيعي،  بخيت  وحممد  املراغي،  ومصطفى  رضا،  ورشيد  عبده،  حممد  الشيخ 
وحممد أبو زهرة، والدكتور حسن الرتايب، والدكتور طه جابر علواين،... وغريهم.



ين حقائق الدِّ
الجزء الثاني

»موت المسيح وقيامته«

نرشُه
الشيخ عبد اهلل القيشاوي والقس الفريد نيلسن

غزة - القدس
طبع يف املطبعة األمريكانية يف بريوت سنة 1939  
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غزة يف 1935/8/16 
حرضة الفاضل القس الفريد نيسلن املحرتم

ولقد رسرت من موافقتكم  أخذت حتريركم املؤرخ يف 8 نيسان سنة1935 ، 
بيننا يف كل موضوع عىل حدته، وحيث أنني كنت  عىل اقرتاحي بأن تكون املناظرة 
وعدتكم سابًقا بأنني مستعد حلل كل خالف ترونه موجوًدا بني الديانتني2 فإنني قد 
قبلت اقرتاحكم بأن يكون أول موضوع للمناظرة هو موضوع ) صلب املسيح وقتله 

وقيامته من األموات ( وحل اخلالف فيه بني الديانتني.
وإن كان هذا املوضوع ال يزال عقدة العقد بني اإلسالم والنرصانية ولكن لعل 
بحثنا فيه بإخالص وحسن نية وبتدقيق النظر يف معنى آيات القرءان واإلنجيل بحرية 
ضمري ودون مجود عىل ظاهر ألفاظها يسهل علينا فهم حقيقة هذا املوضوع، ويوصلنا 
إىل الغرض املقصود وهو التوفيق بني القرءان الذي يرصح بعدم قتله وصلبه وبني 
قتله وصلبه وعىل قيامته من  بعض آيات اإلنجيل التي تدل بحسب ظاهرها عىل 

األموات بعد هذا القتل.
 إن من يتصفح مجيع آيات اإلنجيل الواردة يف هذا املوضوع ويتمعن يف جمموعها 
واضحة ال يمكن للعقل إنكارها،وهذه احلقيقة هي  بدقة وإمعان جيد فيها حقيقة 
األصيل وعدم مفارقته   )بقاء املسيح عليه السالم بعد حادثة الصلب حيًّا بجسمه 
للحياة أصاًل (  واألدلة عىل ذلك من آيات األناجيل األربعة كثرية جًدا وبالنظر لطول 
بعضها وتكراره سأكتفي باإلشارة إىل مواضع املتكرر منها واملطول، وأذكر نص ما 
2  استخدام كلمة )الديانتين ( هو خطأ شائع، والصواب أن الله أنزل دينًا واحًدا وهو اإلسالم، ودين النبيين كلهم اإلسالم 

وأتباعهم اسمهم المسلمين، راجع كتابي« اليهودية« لتعرف الفرق بين الدين والملة.
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هو خمترص فأقول:
  )األدلة اإلنجيلية الرصحية يف إبقاء املسيح عليه السالم حيًّا بجسمه األصيل بعد 

حادثة الصلب وعدم مفارقته للحياة أبًدا(.
 )الدليل األول ( ما رصحت به األناجيل األربعة يف إصحاحاهتا األخرية املتعلقة 
املسيح )ع (  قد اجتمع بتالميذه خفية ثالث مرات بعد  بموضوع الصلب من أن 

حادثة الصلب مما يدل عىل بقائه حيًّا.
  ) املرة األوىل ( يف اجلبل حينام كان التالميذ جمتمعني بسبب اخلوف من اليهود، 
إذ جاء يسوع ووقف يف وسطهم وقال هلم: سالم لكم فجزعوا وخافوا وظنوه روًحا 
فقال هلم: ما بالكم مضطربني، وملاذا خيطر أفكار يف قلوبكم انظروا يدي ورجيل، ثم 
قال هلم: أعندكم هاهنا طعام فناوله جزًءا من سمك مشويٍّ وشيًئا من شهد عسل 

امهم. فأخذ وأكل قدَّ
 فهذه اآليات اإلنجيلية رصحية متام الرصاحة يف أن املسيح عليه السالم قد بقي 

حيًّا بجسمه األصيل بعد حادثة الصلب وأنه مل يمت يف هذه احلادثة أصاًل.
 ) أواًل (  ألنه أمرهم بجس جسمه الذي يعرفونه من قبل.

 ) ثانًيا (  ألنه أراهم يديه ورجليه التي كانوا يشاهدوهنا دائاًم ويلمسوهنا.
 ) ثالًثا (  ألنه أكل أمامهم مثلام كان يأكل معهم قبل احلادثة وال يأكل إال اجلسم 

ال الروح.
 ) رابًعا (  ألن املسيح نفسه رصح لتالميذه حني ظنوه روًحا بأن ظنهم يف غري 
ه ليتحققوا ذلك حتى  حمله، وأنه هو أمامهم بجسمه وذاته وشخصه وأنه أمرهم بجسِّ
أنه أخذ بأصبع أحد تالميذه توما الذي كان غري مصدق بذلك ووضعه عىل موضع 
تأثري الطعنة التي طعنه هبا العسكر يف جنبه كام سيأيت، والطعنة إنام تظهر يف اجلسم 
األصيل املطعون ال يف جسم آخر وال يف الروح، فهل يعقل بعد هذا أن يقال: إنه ظهر 
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هلم بجسم آخر كام يقول بعض املسيحيني، وهل يشك أحد بعد ذلك يف أن جسمه 
األصيل قد بقي حيًّا بعد حادثة الصلب وأنه مل يفارق حياته األصلية قطًعا.

 ) املرة الثانية ( اجتامعه بتالميذه يف طريق عمواس حيث ظهر الثنني منهم هبيئة 
أخرى ومها يمشيان، وقد اقرتب منهام ومها يتحدثان يف حادثة الصلب فكلمهام فلم 
وكرسًا وبارك وناوهلام  فلام اتَّكأ معهام أخذ خبًزا  يعرفاه وأخذاه معهام إىل القرية، 
فانفتحت أعينهام وعرفاه عند تكسري اخلبز وأكله معهام بالكيفية التي كان يأكل هبا 

معهام قبل احلادثة؛ مما يدل برصاحة عىل أنه مل يفارق احلياة األصلية أبًدا.
  ) املرة الثالثة ( اجتامعه هبم عىل بحرية طربيا حينام كانوا يصطادون سمًكا فجاء 
ى معهم وأخذ من اخلبز والسمك وأعطاهم كام كان يفعل معهم سابًقا؛  عندهم وتغدَّ

مما يدل عىل أنه بعد احلادثة قد بقي حيًّا بجسمه األصيل الذي حيتاج إىل األكل.
 ) الدليل الثاين ( ما ورد يف تلك األناجيل من أنه بعد إنزاله عن الصليب قد طعنه 
بعض العسكر يف جنبه بحربة فخرج منه دم وماء، وهذا يدل برصاحة عىل أنه كان 
حيًّا مغمى عليه فقط، وأنه مل يمت هبذا الصلب؛ ألن الدم جيمد بعد املوت فال يمكن 

أن خيرج من اجلسم بعد فقد احلياة.
 ) الدليل الثالث ( ما ورد يف تلك األناجيل من أن املسيح عليه السالم كان قد أخذ 
بأصبع أحد تالميذه توما الذي كان شاًكا يف بقائه عىل قيد احلياة بعد حادثة الصلب 
ووضعه عىل موضع تأثري الصلب يف يديه ورجليه وعىل موضع تأثري الطعنة يف جنبه 
ليزيل عنه الشك يف أن الواقف أمامه إنام هو املسيح بذاته وبجسمه األصيل، حيث 
إن تأثري الصلب والطعن إنام يظهر يف اجلسم األصيل الذي صلب وطعن ال يف جسم 

آخر.
) الدليل الرابع ( ما ورد يف تلك األناجيل من أنه مل يمكث عىل الصليب إال   
ست ساعات أو ثالث ساعات حسب اختالف األناجيل، وهذه املدة قصرية جًدا 
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ال تكفي عادًة إلزهاق حياة مصلوب معلق من أطرافه األربعة فقط التي هي ليست 
من امَلقاتل، والتي لو ُقطعت آليًّا ال تؤثر يف حياة اإلنسان فضاًل عن تسمريها فقط.

) الدليل اخلامس ( ما ورد يف تلك األناجيل من أن القرب الذي دفن فيه كان    
حجرة جديدة واسعة كالبيت، وهلذا وسعت أربعة أشخاص، ثالث نسوة دخلن فيها 
حينام رأين احلجر مدحرجًا عنها، ومل جيدن املسيح فيها، بل وجدن شخًصا جالًسا 
البًسا حلة بيضاء وهؤالء النسوة هنَّ مريم املجدلية ومريم أم يعقوب وسالومة، 
فاتساع هذه احلجرة لوجود أربعة أشخاص فيها دليل عىل أن هواءها كان كافًيا لبقائه 
حيًّا فيها تلك املدة اليسرية التي هي من مساء يوم اجلمعة إىل فجر يوم األحد مع أنه 
ربام كان خارجًا منها قبل فجر األحد بكثري؛ ألن الذين جاؤوا عند الفجر مل جيدوه يف 
القرب، فربام كان قد خرج منه قبل جميئهم بكثري عىل أنه قد وقعت حوادث كثرية مكث 

اإلنسان فيها مدة أول من هذه املدة بكثري يف القرب، ثم خرج منه حيًّا.
 انظر املجالت التي أخربت عن حوادث طهرا بك وداهش بك وأمثاهلام الذين 
مكثوا عدة أسابيع يف القرب ثم خرجوا أحياء، وهذا كله يدل عىل أن دفن املسيح يف 

القرب وبقاءه فيه تلك املدة ال يدل عىل موته حقيقة.
  ) الدليل السادس ( أن املالك الذي وجدته النسوة داخل القرب البًسا حلة بيضاء 
قد قال هلّن كام يف اإلنجيل:  )ملاذا تطلبن احلي بني األموات (  فهذا دليل رصيح يف أنه 

مل يفقد احلياة قطًعا وإال لقال هلن : )قد رجع إىل احلياة بعد موته(.
 ) الدليل السابع ( ما ورد يف تلك األناجيل من أنه أثناء صلبه وخروجه من القرب 
)اذهبي وقويل لتالميذي ها هو يسبقكم إىل  قد اجتمع بمريم املجدلية وقال هلا:  
اجلليل، هناك ترونه ( مما هو رصيح يف أنه مل يمت بالصلب وبالدفن يف القرب، بل بقي 

حيًّا بعدمها.
  ) الدليل الثامن ( ما ورد يف تلك األناجيل من أن املسيح عليه السالم قد دعا 
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أي: يبعد عنه كأس املوت بالصلب الذي تريد  اهلل تعاىل أن يبعد عنه هذا الكأس 
اليهود أن تنفذه فيه، ومن أن اهلل تعاىل قد استجاب له هذا الطلب ألجل تقواه، كام 
هو رصيح تلك األناجيل، وهذا دليل رصيح يف أنه مل حيصل له املوت بالصلب وإال 

فأين هي استجابة اهلل لدعائه الواردة يف اإلنجيل.
  ) الدليل التاسع ( قوله عليه السالم:) جيل رشير وفاسق يطلب آية، وال يعطي 
له إال أية يونان النبي؛ ألنه كام كان يونان يف بطن احلوت ثالثة أيام وثالث لياٍل هكذا 

يكون ابن اإلنسان يف قلب األرض ثالثة أيام وثالث لياٍل( 
فهذه اآلية رصحية متام الرصاحة يف أنه ال يموت بالصلب، وأنه يبقى حيًّا يف القرب 
ثالثة أيام بلياليهن وإالَّ ملا حتقق وجه الشبه بينه وبني يونان، إذ لو كان ميًتا يف القرب ملا 
كان هناك معنى لتشبيه بيونان الذي كان حيًّا يف بطن احلوت عىل أنه املعجزة، واآلية 
إنام تكون وحتقق ببقائه حيًّا يف بطن األرض ثالثة أيام ال بمجرد وجوده فيها هذه املدة 

ولو كان ميًتا ألن ذلك ليس من املعجزة واآلية يف يشء.
  ) الدليل العارش (  قوله عليه السالم :) ال تضطرب قلوبكم وال ترهب سمعتم 
أين قلت لكم: أنا أذهب ثم آيت إليكم(  أي: أنه يأيت إليهم عقب حادثة الصلب بقليل 
ال بعد ذلك بآالف السنني بدليل قوله أيًضا )بعد قليل ال تبرصونني، ثم بعد قليل 
أيًضا ترونني (  إين بعد قليل أغيب عنكم يف القرب، ثم بعد قليل أيًضا أخرج منه 

وترونني.
 وهذا رصيح متام الرصاحة يف أنه ال يموت بالصلب وبالدفن، بل يبقى حيًّا حتى 

يروه.
وهذا رصيح أيًضا يف أن رجوعه إنام يكون بعد قليل جًدا من ذهابه ال كام يفهم 
إخواننا املسيحيون وبعض املسلمني من أن رجوعه إنام يكون يف املستقبل بعيد حتى 

أهنم ينتظرون رجوعه حلد اآلن.
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 ) الدليل احلادي عرش (  ما ورد يف تلك األناجيل من قوله عليه السالم ملريم 
املجدلية حينام رأته بعد الصلب خارج القرب وأرادت جسه وملسه لتتحقق من حياته 
بعد الصلب: ) ال تلمسيني إين مل أصعد بعد إىل أيب ولكن إىل إخويت وقويل هلم: إين 
أصعد إىل أيب وأبيكم وإهلي وإهلكم (  أي: ال حاجة ألن جتسيني وتلمسيني لتتحققي 
وحينئٍذ فليس املراد من صعود املسيح ورفعه إىل اهلل صعوده ورفعه إليه يف السامء 
بجسمه العنرصي وهو حي كام فهمه املسيحيون وبعض املسلمني، بل هو كناية عن 

وفاته وذهابه عند اهلل ورجوعه إليه كام هو إحدى معاين رفعه التي سيأيت بياهنا.
احلقيقة إن هاتني اآليتني من اإلنجيل ومها قول املسيح ملريم املجدلية: )ال  ويف 
أيب ولكن قويل إىل إخويت: إين أصعد إىل أيب( مها  تلمسيني ألين مل أصعد بعد إىل 
قتلوه وما صلبوه(   )وما  باحلقيقة مصداق لآليتني من القرءان ومها قوله تعاىل: 
وقوله: )إين متوفيك (  أي: أنه ما قتل صلًبا، وإنام تويفِّ فيام بعد وفاًة، فإن هذا املعنى 
هو نفس معنى قول املسيح: مل أصعد بعد ولكنني أصعد فيام بعد، أي: إنني مل أمت 

اآلن بالصلب ولكن سوف أموت يف املستقبل بغريه.
وباجلملة: فإن اآليات اإلحدى عرشة املتقدمة تثبت بال شك وال ريب أن املسيح 
عليه السالم قد بقي حيًّا بعد حادثة الصلب، وأنه مل يفقد احلياة أصاًل، وال يصح أن 
يقال هنا كام يقول املسيحيون ويعتقدون من أن املسيح عليه السالم قد رجع إىل احلياة 
مرة أخرى بنفس جسمه األصيل بعد قتله وبعد مكثه يف القرب ثالثة أيام وثالث لياٍل 
وأنُه هبذا القول يندفع التناقض بني آيات اإلنجيل التي بعضها يرصح بقتله وموته 
وبعضها يرصح بحياته؛ ألننا نقول: إن هذا القول واالعتقاد تناقضه األدلة العقلية 
والرباهني القطعية وتنافيه نصوص الكتب الساموية كام سيأيت بيان ذلك وتوضيحه 

عند الكالم عىل قيامة املسيح عليه السالم.
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)تطبيق األناجيل المعتبرة عند المسيحيين على القرءان الكريم في 
ا (  عدم قتل المسيح وعدم صلبه صلًبا حقيقّيً

من املعلوم أن املوت له نوعان كام أن الصلب له معنيان فالنوع األول للموت 
ى هذا النوع  )قتاًل(   ويكون إما  هو املوت قصًفا قبل استيفاء العمر الطبيعي، ويسمَّ
بالسيف أو الرصاص وإما بالصلب أو الشنق أو نحو ذلك من األسباب الظاهرة 
التي تقصف حياة اإلنسان قصًفا قبل استيفاء عمره الطبيعي، والنوع الثاين للموت 
)وفاة(  ألنه قد استوىف به  املوت باستيفاء العمر الطبيعي، ويسمى هذا النوع   هو 

حياته الطبيعية وعمره الطبيعي كام يشعر بذلك لفظ الوفاة.
وأما املعنى األول للصلب فهو املوت عىل الصليب، واملعنى الثاين له هو تعليق 
اإلنسان عىل خشبة الصليب وإن مل يمت بذلك3، وهذا كام يف الشنق فإن له هذين 
املعنيني أيًضا، فمن وضع حبل املشنقة يف عنقه وتدىلَّ به ولكنه انقطع به احلبل وفيه 
رمق احلياة، ثم بقي حيًّا فإنه يصح أن يقال عنه: إنه شنق، أي::وضع حبل املشنقة يف 

عنقه، ويصح أن يقال عنه: إنه مل يشنق حيث مل يمت هبذا الشنق.
 فهكذا يقال يف الصلب أيًضا فإن من علق عىل خشبة الصليب فُأغمي عليه وبقي 
فيه رمق احلياة، ولكنهم ظنوه قد مات فعاًل فدفنوه، ثم خرج من القرب حيًّا فإنُه يصح 
أن يقال عنه: إنه صلب؛ ألنه علق عىل الصليب ويصح أن يقال عنه: إنه مل يصلب 
وهلذا ساغ القرءان الكريم أن يقول عن املسيح عليه  حيث مل يمت هبذا الصلب، 
السالم: )وما قتلوه وما صلبوه (  كام ساغ لإلنجيل أن يقول عنه : إنه صلب أي علق 

عىل خشبة الصليب وأن مل يمت به.
إذا علم هذا نقول: قد ثبت لك مما قدمناه أن اإلنجيل نفسه يدل داللة ظاهرة يف 
أحد عرش موضًعا أو أكثر عىل أن املسيح عليه السالم قد بقي حيًّا بعد صلبه ودفنه 
نفي القتل عن المسيح هو نفي زهق حياته بأي وسيلة، ونفي الصلب عنه يدل على نفي وضعه على خشبة الصلب ذاتها   3
ِذيَن اْخَتَلُفوْا فِيِه َلِفي  ا َقَتْلنَا اْلَمِسيَح ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َرُسوَل الّلِه َوَما َقَتُلوُه َوَما َصَلُبوُه َوَلـِكن ُشبَِّه َلُهْم َوإِنَّ الَّ ﴿َوَقْولِِهْم إِنَّ

َباَع الظَّنِّ َوَما َقَتُلوُه َيِقينًا﴾ ]النساء:157[ نُْه َما َلُهم بِِه ِمْن ِعْلٍم إاِلَّ اتِّ َشكٍّ مِّ
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وأنه خرج من القرب واجتمع بتالميذه عدة مرات وتكلم معهم يف عدة مواضيع وأكل 
معهم عدة أكالت.

ثم اختفى بعد ذلك وانتقل إىل بالد أخرى خوف أن يتعقبه اليهود يف فلسطني 
فيعيدوا عليه الكرة حيث أن هذه األناجيل قد أخربت بصلبه وأخربت أيًضا بحياته 
بعد الصلب فقد وجب محل لفظ الصلب الوارد فيها عىل جمرد التعليق عىل الصليب 
بدون موت لئال تتناقض آيات اإلنجيل بعضها مع بعض ومتى محل الصلب عىل هذا 
املعنى، فقد أصبح اإلنجيل غري معارض وال مناقض للقرآن الكريم يف نفي صلب 
املسيح أي: نفي موته صلًبا، وأصبح كل من الكتابني املقدسني صادًقا موافًقا بعضهام 
لبعض ومطابًقا متام املطابقة فتعبري القرءان بقوله: )وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه 
هلم (  إنام هو تعبري عن احلقيقة الواقعية املأخوذة من األدلة اإلحدى عرشة املتقدمة 

من جمموع آيات اإلنجيل بعضها مع بعض.
أما قوله:  ) وما قتلوه (  فلام عرفت املوجودة يف نفس اإلنجيل التي تدل كلها عىل 
أنه بقي حيًّا بعد الصلب فلم يقتل به وأما قوله:  ) وما صلبوه (  أي: ما صلبوه صلًبا 
حقيقيًّا بمعناه اللغوي؛ ألن الصلب احلقيقي اللغوي هو املوت عىل الصليب، حيث 
إن املقصود من الصلب إنام هو إماتة املصلوب وقتله ال جمرد وضعه عىل الصليب 
فقط واليهود إنام كانوا يقصدون إماتة املسيح وقتله لريتاحوا منه، فِلَم مَلْ حيصلوا عىل 

مقصودهم. 
بقاؤه حيًّا وخروجه من القرب كام هو رصيح اإلنجيل ساغ للقرءان الكريم أن يقول 
بكل رصاحة: ) وما صلبوه ( أي: مل يتحقق املقصد احلقيقي ألعدائه وهو املوت عىل 
الصليب الذي هو املعنى اللغوي للفظ الصلب، فتفسري هذه اآلية هبذا املعنى الذي 
قدمناه إنام هو تفسري هلا باملعنى اللغوي دون املعنى العريف الذي هو مطلق الصلب 

سواء كان يموت أم ال.
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م اهلل تعاىل يف اآلية الكريمة ذكر القتل عىل   ولإلشارة إىل هذه النقطة الدقيقة قدَّ
ذكر الصلب مع أن الذي حيصل أواًل بمقتىض الطبيعة إنام هو الصلب، ثم يعقبه القتل 
فتقديمه نفي القتل عىل نفي الصلب إشارة إىل أن الصلب املنفي إنام هو صلب القتل 

ال مطلق صلب.
 ولذلك قال تعاىل تأكيًدا هلذا املعنى:  )ولكن ُشبِّه هلم ( 4 أي: ُمثِّل هلم وُخيِّل إليهم 
بسبب تعليقه عىل الصليب أهنم قتلوه صلًبا وأهنم حصلوا عىل مقصودهم مع أهنم ما 
قتلوه وما صلبوه وما حصلوا عىل ما أرادوا به، فالضمري املسترت الذي هو نائب فاعل  
)شبه (  راجع للقتل والصلب املفهومني من قوله: وما قتلوه وما صلبوه أي:  شبه هلم 

ذلك وال يصح أن يكون.
وبام تقدم لك من البيان تنحل هذه العقدة التي تسمى عقدة النرصانية واإلسالم 
لتومههم مجيًعا أن رصيح اإلنجيل يتناقض رصيح القرءان مع أنك قد عرفت أن الذي 
يدل عليه اإلنجيل هو صلب املسيح بمعنى تعليقه عىل الصليب فقط؛ ألن هذا هو 
الذي أمكن للناس أن يروح ويتناقلوه حتى وصل إىل مؤلفي هذه األناجيل، وألن 

نفس هذه األناجيل تدل برصاحة عىل بقاء املسيح حيًّا بعد هذا الصلب.
كام أنك عرفت أيًضا أن القرءان الكريم إنام نفى صلب القتل، ألن هذا هو املعنى 
األمر املقصود من صلب املصلوب، وألنه هو  اللغوي للفظ الصلب وألنه هو 
الغرض املطلوب لليهود، وألن تأخري نفي الصلب عىل نفي القتل يف اآلية مع أن 
الصلب متقدم عىل القتل طبًعا يشعر بأن املقصود لآلية إنام هو نفي صلب القتل، 
وألن إحلاق ذلك بقوله يف اآلية : )ولكن شبه هلم (  يدل عىل أن هناك سبًبا حلصول 
ملا كان هناك داٍع وموجب لالشتباه  هذا االشتباه وهو التعليق عىل الصليب وإال 
بقتله، فهذه األمور كلها تدل عىل أن املراد من اآلية إنام هو نفي صلب القتل ال مطلق 

صلب.
كلمة )ُشَبِه لهم( من الشبهات أي أنهم تأثروا بما شاع بين الناس وتناقلوه فيما بينهم دون علم.  4
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عىل أن يكون كل ما قدمناه يف تأويل اآلية القرءانية إنام هو جماراة ملا ورد يف 
األناجيل األربعة من أن الذي وضع عىل خشبة الصليب هو املسيح بذاته وعينه.

وإما إذا جرينا عىل ما يرصح به إنجيل برنابا يف عدة آيات كام قدما من أن الذي 
علق عىل الصليب إنام هو هيودا اإلسخريوطي، فإن هذه اآليات القرءانية تكون ظاهرة 
ظهوًرا واضًحا ال حتتاج إىل هذا العالج والتأويل وال إىل كثرة هذا البيان والتفصيل؛ 

ألهنا حينئذ تكون عىل ظاهرها من نفي مطلق الصلب.
وعىل كل حال سواء جرينا عىل قول إنجيل برنابا أو عىل قول األناجيل األربعة، 
فإنه ال يوجد أدنى تعارض وال أقل تناقض بني القرءان الكريم وبني مطلق إنجيل من 

هذه األناجيل اخلمسة حسبام فصلناه ووضحناه.
 ولكن مع األسف أن متبعي القرءان ومتبعي اإلنجيل ال هيتمون إلجياد التفاهم 
بصحة تطابق كتابيهام وال بإمكان  بل ال يصدقون  بينهام يف هذه األمور املعقدة، 
توافقهام، بل ال حيبون أن يفهموا ما يرصحان به مما يفيد هذا التطابق والتوافق، بل؛ 
كل منهم يركب رأسه وجيري يف طريق غري طريق اآلخر حتى وصلوا يف تباعدهم 
عن بعضهم إىل ما نشاهده اآلن مع أهنم لو تأملوا ولو قلياًل يف كتبهم املقدسة وتنازلوا 
ولو يسرًيا عن معتقداهتم املوروثة لتالقوا يف سريهم ومشوا يف طريق واحد جنًبا إىل 

جنب.

) قيامة المسيح عليه السالم من بين األموات (

وبالنظر لكون هذا البحث دقيًقا  هذا هو األمر الثاين الذي طلبتم البحث فيه، 
اللزوم فأقول: إن أكثر يشء اضطر إخواننا  أيًضا فإين أريد أن أتوسع فيه بمقدار 
املسيحيون إىل القول بأن املسيح عليه السالم قد قتل فعاًل بالصلب هو ما ورد يف 
بعض آيات اإلنجيل من أنه قام من األموات فظنوه مات فعاًل، ثم قام حيًّا من هذا 
املوت بعد ثالثة أيام بلياليهن، وهذا الظن، بل هذا االعتقاد هو الذي سهل عليهم 
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القول بألوهيته أيًضا حتى رصح بعض قسيسيهم بأن قيامة املسيح من املوت هي أكرب 
دليل عىل ألوهيته، حيث مل يقدر أحد من األنبياء عىل مثل هذا العمل سواه خصوًصا،  
وأنه أحيا األموات5)1( أيًضا دوهنم حسب اعتقاد املسلمني أيًضا، ولذلك قالوا: إنه 

اإلله احلقيقي بعينه؛ ألن إحياء نفسه وإحياء غريه ال يقدر عليها إال اهلل وحده.
 وحيث إن هذا املوضوع أي: موضع قيامته من األموات وإحيائه املوتى ال يقل 
أمهية عند املسيحيني عن موته بالصلب، وأن هذه األمور هي أعظم دعائم الديانة 
املسيحية احلارضة، فقد رأيت من الواجب ملا بينت احلقيقة الواقعية يف مسألة موته 
بالصلب أن أبني حقيقة معنى  أن مسألة قيامة املسيح عليه السالم من املوت باملعنى 
الذي يفهمه املسيحيون من أنُه قام بحياة جسدية بعد موت جسدي مل أجد له أدنى 

دليل من اإلنجيل وال أقل برهان من العقل.
يف هذا املوضوع هو عبارة  )قام من  ألن أرصح ما ورد يف اإلنجيل   :)  )أواًل 

األموات( )وقام من بني األموات( )وملاذا تطلبني احلي بني األموات(.
فهذه العبارات ليس فيها أدنى داللة عىل أنه صار حيًّا بعد مماته فعاًل كام فهم   
اإلنجيل :) قام من املوت (  ال قام من  كان املراد ذلك لقال  املسيحيون، إذ لو 
األموات، فإنه يوجد فرق عظيم بني العبارتني فعبارة قام من األموات إنام تدل عىل 
أنه كان بني األموات، ثم قام من بينهم بحياته األوىل كام ترصح به اآلية اخلامسة من 
إنجيل لوقا القائلة:  ) ملا تطلبني احلي بني األموات(، فإهنا رصحية يف أنه كان حيًّا بني 

أموات ال ميًتا مثلهم.
  ) ثانًيا( : لو كان املراد من آية  )قام من األموات (  أنه كان ميًتا فيقام حيًّا لقالت 
األموات (  ال )قام من األموات(   ألن امليت ال يقوم  اآلية اإلنجيلية )  أقيم من 
المسيح أحيا الموتى وليس األموات، والموتى هم األشخاص األحياء بجسمهم ولكن موتى بنفوسهم عندما قطعوا   5
ْيِر َفَأنُفُخ فِيِه  َن الطِّيِن َكَهْيَئِة الطَّ ُكْم َأنِّي َأْخُلُق َلُكم مِّ بِّ ن رَّ الصلة مع الله. ﴿َوَرُسوالً إَِلى َبنِي إِْسَراِئيَل َأنِّي َقْد ِجْئُتُكم بِآَيٍة مِّ
ِخُروَن فِي ُبُيوتُِكْم إِنَّ  َفَيُكوُن َطْيرًا بِإِْذِن الّلِه َوُأْبِرُئ األْكَمَه واألَْبَرَص َوُأْحِيـي اْلَمْوَتى بِإِْذِن الّلِه َوُأَنبُِّئُكم بَِما َتْأُكُلوَن َوَما َتدَّ

ْؤِمنِيَن ﴾ ]آل عمران:49[ ُكْم إِن ُكنُتم مُّ فِي َذلَِك آلَيًة لَّ
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بنفسه، وإنام يقيمه غريه حيث إن فرض املسألة أنه ميت فنسبة القيام إليه الذي هو 
فعل من أفعاله دليل عىل انه كان حيًّا بجسمه فقام من بني هؤالء األموات بنفسه. 

)ما هو معنى قيامة المسيح عليه السالم من األموات(

إن معنى قيامة املسيح من األموات حتتمل وجوًها ثالثة كل واحد منها أقرب إىل 
العقل واملنطق والدليل وأسهل تطبيًقا عىل آيات اإلنجيل من دعوة رجوعه إىل احلياة 

بجسمه بعد موته بثالثة أيام.
الوجه األول: أنُه قام من بني األموات املقبورين حيث كان مقبوًرا بينهم مدفوًنا 
يف قرب مثلهم وهو مغمى عليه، ثم أفاق وقام من بينهم بحياته األوىل وخرج من القرب 
من آيات اإلنجيل  واجتمع بتالميذه كام وضحناه سابًقا بداللة اإلحدى عرشة آية 

املتقدمة.
الوجه الثاين: أن يراد من األموات أموات الكفر والضالل واجلهل والطغيان 
وهم اليهود وأن يراد من قيامه من بينهم ذهابه من عندهم عىل بالد أخرى خوف أن 

يتعقبوه فيعيدوا عليه الكرة لو بقي يف فلسطني املحكوم عليه فيها بالقتل واإلعدام.
الوجه الثالث: أن يراد بقيامته من بينهم قيامته باهلداية واإلرشاد من بني هؤالء 
األموات بالكفر والضالل فهو قد قام حيًّا من بني أموات فأحياهم وهداه إىل اإليامن 

والسعادة يف الدنيا واآلخرة.
فكل واحد من هذه الوجوه الثالثة ال يعارضُه العقل وال تنافيه آيات اإلنجيل، 
القول برجوعه إىل احلياة بعد موته، فإنُه أواًل  وال غريه من الكتب املقدمة بخالف 
يصادم العقل خصوًصا إذا مكث ميًتا ثالثة أيام بلياليهن حيث إنه بميض هذه املدة 
يتحقق خروج الروح6منه وختتل أجزاء جسمه بحيث ال يصلح بعينه للرجوع إىل 

ُه َيَتَوفَّى اأْلَنُفَس ِحيَن َمْوتَِها ﴾ ]الزمر:42[ الصواب خروج نفسه وتوفيها من قبل  الله، ألن الروح اليموت ﴿اللَّ  6
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احلياة وثانًيا ألنُه ينايف آيات الكتب املقدسة التي تدل عىل عدم رجوع اجلسم بعينه إىل 
احلياة الدنيا، كام سيأيت بيانه خصوًصا، وأنه ال يوجد آية ما يف اإلنجيل تدل برصاحة 
عىل قيامة املسيح قيامة جسدية بعد موت جسدي حتى يعتمد عليها يف ذلك، ولكن 
الذي اضطر إخواننا املسيحيني إىل هذا القول مع بعده عن العقل هو أهنم وجدوا 
أن بعض آيات اإلنجيل تدل بحسب ظاهرها عىل أنه مات صلًبا حسبام فهموا، ثم 
وجدوا أن كثرًيا من آيات اإلنجيل أيًضا تدل عىل حياته بعد حادثة الصلب فأصبحوا 
يف حرية من ذلك فتخلًصا من هذه احلرية ومجًعا بني هذه اآليات اضطروا ألن يقولوا:  
إنه بعد أن مات فعاًل رجع إىل احلياة بجسمه حقيقة غاضني النظر عن عدم صحة 
ذلك عقاًل خصوًصا إذا مر عىل موته ثالثة أيام بلياليهن وغاضني النظر أيًضا عن 
التي تنص عىل عدم صحة ذلك، كام سيأيت  خمالفة ذلك لنصوص الكتب املقدسة 

بيانه، ولو أهنم تأملوا جيًدا يف معنى آيات اإلنجيل الواردة يف هذا.
  ) الدليل العقيل عىل بطالن القول بأن جسد املسيح قد رجع بعينه وشخصه عىل 

احلياة يف الدنيا بعد موته وتأييد بطالن ذلك بنصوص الكتب املقدسة( 
من املعلوم أن جسد املسيح عليه السالم هو كسائر األجساد البرشية مركب من 
العنارص التي ترتكب منها سائر األجساد، وال فرق بينه وبني أي جسد آخر من ذلك 
وال يف غريه من خواص األجساد البرشية؛ ألنه إنسان من حلم ودم كام أنه من املعلوم 
أيًضا أن اإلنسان مركب من هذه العنارص متى مات وخرجت منه الروح فعاًل فربد 
جسمه ومجد دمه، فإن جسده هذا ال يصلح بعينه وشخصه للحياة مرة أخرى يف هذه 
الدنيا خصوًصا بعد ثالثة أيام وثالث لياٍل من موته، بل ال بد من انحالل هذا اجلسم 
ورجوع كل جزء من أجزائه وعنرص من عنارصه إىل أصلها الرتاب للرتاب واملاء 
اجلسم إىل  للامء واهلواء للهواء واحلرارة للحرارة والروح للروح7، فال يرجع هذا 
احلياة مرة أخرى، إال كام خلق أواًل بأن يتكون من هذه العنارص تكوينًا حديًثا وخيلق 
بها في  توفيها واالحتفاظ  الكائن ويتم  التي تخرج من جسم  النفس فهي  الروح، والصواب هو  استخدام كلمة  خطأ   7

مستودع بحالة ُسبات إلى يوم القيامة.
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منها خلًقا جديًدا بالطريقة التي خيلق اهلل هبا سائر األجسام كام هي سنة اهلل يف خلقه. 
ِه َتْبِدياًل ﴾ ]األحزاب:62[ ﴿ َوَلن َتِجَد لُِسنَِّة اللَّ

 وهذه حقيقة راهنة وسنة طبيعية ظاهرة ال يمكن للعقل إنكارها وال اعتقاد ما 
خيالفها إال بدليل رصيح وبرهان صحيح، وهنا ال يوجد دليل رصيح من اإلنجيل 
عىل أن جسد املسيح قد رجع إىل احلياة مرة أخرى بعد موته وال برهان صحيح يؤيد 

ذلك، بل بالعكس كام رأيت يف الدليل العقيل، وكام سرتى يف الدليل النقيل.

) نصوص الكتب المقدسة على عدم حياة الجسم العنصري بعينه 
وشخصه في الدنيا بعد موته( 

ولكن أكتفي اآلن ببعضها  ا،  إن نصوص الكتب املقدسة عىل ذلك كثرية جدًّ
خوًفا من التطويل فأقول: قد ورد يف اإلصحاح الرابع عرش من سفر أيوب قوله:  
)واإلنسان إذا اضطجع ال يقوم حتى ال تبقى السامء (  وقوله أيًضا: )إن مات اإلنسان 
أفيحيا (  وهذا االستفهام إنكاري، أي: ال حييا أبًدا، وقوله : ) واإلنسان يضطجع وال 
يقوم حتى ال تبقى السموات (  فهذه اآليات رصحية متام الرصاحة يف أن اإلنسان ال 
يرجع إىل احلياة مرة أخرى يف الدنيا بعد موته وهذا ما شاهدناه ونشاهدُه إىل انتهاء 

الدنيا.
أما نصوص القرءان عىل ذلك فمنها قوله تعاىل: ﴿َحتَّى إَِذا َجاء َأَحَدُهُم اْلَمْوُت 
َها َكِلَمٌة ُهَو َقاِئُلَها َوِمن  َقاَل َربِّ اْرِجُعوِن ﴾ ﴿َلَعلِّي َأْعَمُل َصالِحًا فِيَما َتَرْكُت َكالَّ إِنَّ
َوَراِئِهم َبْرَزٌخ إَِلى َيْوِم ُيْبَعُثوَن ﴾ ]المؤمنون99-100[ أي: كالَّ لن يرجع امليت ولن 
يعود أبًدا إىل احلياة الدنيا مرًة أخرى، وإنام هي كلمة يقوهلا اإلنسان أماًل وطمًعا يف 
رجوعه إليها،  ولكن هذه الكلمة لن تستجاب له أصاًل؛ ألن من ورائهم بعد موهتم 

برزخًا،  أي: حجاًبا عن الرجوع إىل يوم يبعثون.
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 ومن أدلة القرءان عىل كون اإلنسان ال يرجع للحياة، وال يعود إليها بنفس جسمه 
األصيل وعينه وشخصه، بل بالطريقة التي خيلق اهلل هبا دائاًم سائر املخلوقات، والتي 
ُيِعيُدُه  َيْبَدُأ اْلَخْلَق ُثمَّ  ُه  سنها اهلل يف خلقه منذ بدأ الدنيا إىل انتهائها قوله تعاىل: ﴿اللَّ
أي:  يعيد اهلل اخللق بالكيفية والطريقة التي يرى  ]الروم:11[   ﴾ ُتْرَجُعوَن  إَِلْيِه  ُثمَّ 
الناس دائاًم أنه يبدؤه هبا والناس عموًما الذين وجه إليهم هذا السؤال التقريري إنام 
يروا الكيفية املعتادة يف اخللق إما إعادة اجلسم يف الدنيا بعينه وشخصه بعد موته، فلم 
يرها ومل يشاهدها أحد ما فضاًل عن مجيع الناس يف مجيع األزمان حتى يسألوا عنها 
َماء َكَطيِّ  ا لتقوم احلجة بذلك عليهم ومنها قوله تعاىل: ﴿َيْوَم َنْطِوي السَّ سؤااًل تقريريًّ
ا ُكنَّا َفاِعِليَن ﴾ ]األنبياء:104[  ِعيُدُه َوْعدًا َعَلْينَا إِنَّ َل َخْلٍق نُّ ِجلِّ لِْلُكُتِب َكَما َبَدْأَنا َأوَّ السِّ
أي: نعيده كام بدأناه أواًل إىل غري ذلك من اآليات الكثرية الواردة يف الكتب املقدسة 

التي ترصح بعدم رجوع اجلسم بعينه بعد موته.
وحينئٍذ فكيف جاز إلخواننا املسيحيني أن يتغافلوا عن هذه األدلة العقلية 
والرباهني القطعية ونصوص الكتب الساموية ثم يقولون بال أدنى دليل من التوراة 
واإلنجيل بأن املسيح عليه السالم قد رجع إىل احلياة بنفس جسده بعد مرور ثالثة 

أيام عىل موته؛ إن هذا واهلل ليشء عجاب.
وعليه فإنه ال يمكنهم أن خيرجوا من هذا املأزق احلرج إال بام نطق به القرءان 
الكريم من أنه مل ُيقتل بالصلب وال بغري الصلب وإن حياته التي حتقق وجودها بعد 
حادثة الصلب التي رصح هبا اإلنجيل إنام هي احلياة األوىل التي مل يفقدها قط ال حياة 

جديدة أخرى حدثت له بعد فقد األوىل.
وهبذا ظهر أن القرءان الكريم قد قامت األدلة العقلية والرباهني القطعية ونصوص 
عي بأن  الكتب الساموية عىل صدق قوله، فهل بعد ذلك يصح لقس أو مبرش أن يدَّ
القرءان قد خالف احلقيقة يف هذا املوضوع أو ناقض التوراة أو اإلنجيل فيه، ال أظن 
أن عاقاًل مفكًرا حرَّ الضمري سليم الوجدان يقول بمثل ذلك بعد اطالعه عىل هذا 
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البيان، ولكن ال يفوت إخواننا املسيحيني أن القرءان كام رصح بعدم قتله صلًبا، فقد 
رصح أيًضا بوفاته وفاة طبيعية بعد مدة من حادثة الصلب فيجب تصديقه يف هذه كام 

صدق يف تلك خصوًصا.
املسيح عاش مئة وعرشين سنة، أي: يف بالد   وقد ورد يف بعض األحاديث أن 
أخرى غري فلسطني وحينئٍذ فقد ثبت صدق جمموع اآليتني من القرءان الواردتني يف 
َلُهْم﴾ ]النساء:  ُشبَِّه  َوَلِكْن  َوَما َصَلُبوُه  َقَتُلوُه  هذا املوضوع ومها قوله تعاىل:  ﴿َوَما 
﴿إِنِّي  أو صلب، ولكن شبه هلم ذلك. وقوله:  موت قتل  157[  أي: أنه مل يمت 

ِذيَن  َبُعوَك َفْوَق الَّ ِذيَن اتَّ ِذيَن َكَفُروا َوَجاِعُل الَّ ُرَك ِمَن الَّ يَك َوَرافُِعَك إَِليَّ َوُمَطهِّ ُمَتَوفِّ
َكَفُروا إَِلى َيْوِم اْلِقَياَمِة﴾ ]النساء:55[، أي: إين متوفيك ومميتك بالوفاة الطبيعية بعد 
إيلَّ رفع مكانة ومقام بتطهريك من الذين كفروا بك وهم  حادثة الصلب ورافعك 
اليهود، وجيعل الذين اتبعوك وهم النصارى واملسلمون فوق الذين كفروا إىل يوم 
القيامة، فهذا هو أحد معاين رفعه وعليه فعطف مطهرك عىل رافعك عطف تفسري 
ألن القرءان يأمر املسلمني  وبيان، وإنام كان املسلمون من الذين اتبعوا املسيح؛ 
باإليامن باملسيح وبإنجيله املعتمد الصحيح فهم أعز أتباعه،  بل أصدقهم ألهنم اتبعوه 
يف حقيقة ما جاء به فقط ال يف غري ذلك كجعله إهلًا أو غري ذلك مما زيدت يف الديانة 

احلارضة.



مجموعة أبحاث
في
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بسم اهلل وبه نستعني
تستميت اجلامعة األمحدية املشهورة بالقاديانية8 يف إثبات وفاة النبي عيسى ونفي 
والتفكري  القرءان  عىل  ويعتمدون  الزمان،  آخر  نزوله  نفي  وبالتايل  السامء  إىل  رفعه 
املخالف  إقناع  ينجحوا يف  أن  ليثبتوا ذلك، وبعد  بقوة  املنطقي ويصولون وجيولون 
بوفاة النبي عيسى موًتا من القرءان يعرجون إىل األحاديث التي تناولت نزول النبي 
القرءاين(   بالبحث  واكتفوا  قط  إليها  يلتفتوا  مل  وفاته  إثبات  حني  أهنم  )رغم  عيسى 
ويستخدموهنا يف إثبات ظهور شبيه النبي عيسى وهو املسيح املوعود مريزا غالم أمحد 
القادياين، وله ثالثة مقامات جمتمعة )املهدي، وشبيه عيسى ابن مريم املسيح، ونبي 
مبعوث من اهلل(  وذلك من خالل قوهلم باملجاز والشبيه وأن املقصود من الروايات 
ثبت  كام  تويفِّ  عيسى  النبي  ألن  شبيهه؛  وإنام  املسيح،  عيسى  النبي  شخص  ليس 
بالقرءان9، ويرجعون إىل القرءان ويستميتون يف لوي عنق النصوص إلثبات ودعم 
بالروايات  يؤمنون  ويرجعون  والعقل  املنطقي  التفكري  وخيتفي  املسبق،  مفهومهم 
التارخيية بعد أن رفضوها عندما أثبتوا وفاة النبي عيسى، وهذا من املفارقات العجيبة 
واخلداع والتضليل املكشوف، كيف ترفضون روايات تارخيية، وبعد ذلك ترجعون 

لوها يف إثبات مفهوم املهدي واملسيح الشبيه؟ لتفعِّ
أهم  نناقش  السياسية10، سوف  ومالبساهتا  اجلامعة  نشوء  تاريخ  صدد  ولسنا يف 
الجماعة األحمدية )باألردو: احمدى ه جماعت( أو القاديانية، هم طائفة تؤمن بميرزا غالم أحمد )الذي ولد في بنجاب   8
عام23/مارس/1889/   في  جماعته  وأسس  الله،  عبد  بن  محمد  النبي  بعد  نبيًّا   الميالدي(  عشر  التاسع  في القرن 

ويحرفون داللة مفهوم ختم النبوة إلى أنها تعني األفضل واألعظم واألحسن، والمقر الرئيس لهم حاليًّا هو في لندن. 
أثبتوا وفاة السيد المسيح  بصورة الموت بالقرءان، واثبتوا مفهوم ظهور شبيه المسيح والمهدي المنتظر بالروايات، فهم   9

يناورون ويلفون ويدورون إلثبات نبوة مهديهم الهندي المنتظر من قبلهم.
موالية  كانت  الجماعة  مؤسس  وأسرة  البنجاب،  اقليم  في  الهند  في  بريطانية  رعاية  تحت  األحمدية  الجماعة  نشأت   10
لبريطانيا، وانتقلت إلى باكستان بعد االنفصال،  واآلن مقرها الرئيس هو لندن بعد محاربتها من قبل حكومة باكستان 

واعتقال أفرادها وحظر دعوتها والحكم عليها أنها دعوة خارج دائرة اإلسالم. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A
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النص  اخلامتي من خالل  النبي حممد  بعد  إهلي  نبي  إمكانية بعث  فكرة عندها وهي 
املتعلق باخلامتية، وسنتناول أهم نصوص يشهروهنا لدعم مفهومهم.
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أسلوب خداع جماعة األحمدية بالنقاش والحوار

    يثبتون وفاة النبي عيسى موًتا مثله مثل سائر النبيني والرسل من خالل النصوص 
القرءانية واملنطق، وهذا صواب، وبعد ذلك يتجاوزون القرءان ويرتكونه ويقفزون 
للحاديث املنسوبة للنبي املتعلقة بنزول النبي عيسى يف آخر الزمن، ويقولون: طاملا 
أن النبي عيسى ثبت وفاته بالقرءان وباملنطق،   فهذا يدل عىل أن األحاديث املتعلقة 
بنزول النبي عيسى هي جمازية ) ومن أجل ذلك يثبتون املجاز يف القرءان ( ويقصد هبا 
عون  شبيه النبي عيسى وليس شخصه، ومن ثم جُيريوهنا ملريزا غالم أمحد اهلندي، ويدَّ
أنه هو املهدي وهو النبي عيسى؛ بل وهو السيدة مريم أيًضا؛ بل هو برشى كل النبيني 

وحمل امليثاق الذي أخذه اهلل من النبيني والرسل لإليامن به ونرصته.
 وال أدري كيف يؤخذ ميثاق من النبي نوح مثاًل عىل اإليامن ونرصة املهدي وهو 
لن يدركه قطًعا!، واملنهج العلمي ينبغي أن يرفضوا كل أحاديث نزول النبي عيسى 
ملخالفتها للقرءان رصاحة كام اعرتفوا بأنفسهم، ولكن نراهم أولوها إلثبات عقيدهتم 

املبيتة سابًقا يف ذهنهم، فتأمل ختبطهم وضالهلم.
   ويأتون لنص ختم النبوة وحيرفونه بأن معنى خاتم هو زينة مثل املحبس الذي 
النبيني وأفضلهم!  وينفون عن كلمة ختم  زينة  فالنبي حممد هو  يوضع يف األصبع 
بداية  يكون يف  اخلتم ال  لكلمة ختم؛ ألن  اللذين مها الزمان  والنهاية  اآلخر  معنى 
اآلخر  معنى  يتضمن  اليشء رضورة وهو  هناية  يأت يف  وإنام  اليشء وال يف وسطه؛ 

إضافة للمعاين الالزمة لكلمة ختم التي هي:
التصديق والتواصل والصالحية واالستمرار...إلخ، ولكنهم يدلسون يف دراسة 
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الروايات  يف  وأثبتوه  القرءان  يف  نفوه  ما  إلثبات  معناها  عن  وحيرفوهنا  كلمة ختم 
التارخيية، وعرضوا جمموعة من النصوص القرءانية حياولون أن يثبتوا هبا مفهومهم 
الرباعي) نبي، وشبيه املسيح، واملهدي، ومريم( املتعلق بمريزا لعلمهم أن الروايات 
النصوص  يلوون عنق  العلمية واإليامنية، وصاروا  الناحية  هلا من  قيمة  التارخيية ال 
لوهنا ما مل تقل أو تنص عليه،  ويتهمون اآلخر بعدم فهمها أو تدبرها، وصار  وُيَقوِّ
مثلهم كمثل امللك العاري الذي خرج عىل شعبه يدعي أنه يلبس أفخر الثياب من 
اهتامهم  من  خوًفا  الناس  فسكت  فقط،  األذكياء  إال  يراه  ال  الذي  احلرير الشفاف 
باحلمق والغباء، إال أن أنطق اهلل طفاًل صغرًيا قائاًل بصوت عاٍل: إن امللك عار دون 

مالبس.
 وهكذا فكر اجلامعة األمحدية،  إهنا ضالة دون مالبس ختدع الناس وتومههم باتباع 

القرءان يف إثبات عقيدهتم الرباعية اخلرافية.
    فهم مجاعة يتظاهرون بالتعقل واملنطق ويأخذون أفكار غريهم،  خاصة »السري 
أمحد خان« وينرشوهنا عىل أساس أهنا فكرهم وال يذكرون  من قال هبا قبلهم ليومهوا 
الالمنطقية  األخرى  األفكار  أما  عامل،  أنه  ليظهروه  ومهدهيم  نبيهم  إنتاج  من  أهنا 
واخلارجة عن العقل فهي صوفية هندية هندوسية مثل املنامات واخلرافات والتنبؤات 
إن النبوءات  بقوهلم:  وجودها  ويربرون  حصوهلا  وينتظرون  اآلالف  جتاوزت  التي 
كذهبا وطريقة  ليغطوا  وذلك  بحصوهلا،   إال  تأويلها  يعرف  وال  رمًزا  إال  تكون  ال 
صياغتها الالمنطقية ال عقاًل وال لساًنا، مثل إن اهلل أوحى إىل نبيهم اساًم له جديدًا،  
ال يعرفه أحد من النبيني قبله وهو )يالش(  وادَّعى أنه خمترًصا عن مجلة: يا ال رشيك 
له، وبرروا ذلك بوجود أحرف مقطعة يف سور القرءان مثل ) امل، كهيعص(  وهذا 

مثل هذا.! 
املسيح،  عيسى  وشبيه  والنبي،  املهدي،   ( عقيدهتم الرباعية  يمرروا  وحتى      
للنبي  خادم  هو  املريزا  أن  يدعون  هندي  شخص واحد  يف  اجتمعوا  أهنم  ومريم(  
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اتباع اخلدم والظل،  القول مرفوض فنحن يف غنى عن  له. وهذا  حممد وتابع وظل 
ونريد اتباع األصل والسيد، خاصة أن املفروض أن يكون اخلادم والظل متعلق بحياة 
األصل وليس بعده بألف عام؛ ألنه ال وجود لظل دون أصله، وال وجود خلادم دون 
اه اهلل كام أخرب يف كتابه،  وهذا يقتيض أن  النبي حممد اخلامتي قد توفَّ سيده، وسيدنا 

خيتفي خادمه وظله معه.
هل بعث اهلل شاعًرا نبيًّا يف تاريخ اجلنس اإلنساين؟

هل أتى نبيهم بيشء من العلم ال يعرفه أحد غريه أفاد املسلمني فيه؟
يأيت ظله  فكيف  الشعر رصاحة،   عنه  اهلل  نفى  فقد  اخلامتي،   النبي حممد  خاصة 
أنه شاعر،  وحياول أن  للخادم والظل مريزا جيد  أو خادمه كنبي شاعر؟ ومن يقرأ 
يعرض شعره بشكل سجع أو مجل حتاكي القرءان يف أسلوبه، ويرسق مجاًل وعبارات 
الرجل شاعر  أن  أو نقصانًا وهذا يدل عىل  من مقامات احلريري، ويعدل هبا زيادة 

وليس نبيًّا. 
واخلالصة:

ومسيح  ونبي  مهدي  ببعث  متعلق  خرايف  تدلييس  فكر  اجلامعة األمحدية  فكر 
شبيه عيسى يكون خادًما وظاًل للنبي حممد، وكل هذا العرض هو ألخذ بيعة لرأس 
اجلامعة ودفع األموال الطائلة له وملشاريعه من بناء مساجد يف عواصم العامل خاصة 
للجامعة فقط، وترمجة للقرءان إىل لغات أخرى، وتسطيح الفكر اإلسالمي وحتويله 
عن وجهته وإضالل املسلمني،  وجعل غري القرءان مرجًعا هلم،  متمثاًل بشبيه عيسى 

وابنه ومن خيلفه، فاجلميع يوحى إليهم إهلاًما من اهلل وقوهلم حًقا وصواًبا وصدًقا.
عي أنه أوحي  بل انتقلت عدوى الوحي إىل كل أفراد اجلامعة وصار معظمهم يدَّ
إليه ذلك الفهم والتدبر إهلاًما من اهلل أو رأى رؤيا يف منامه، وأن دراسة مفهوم النص 
القرءاين تكون بالتقوى والدعاء واالبتهال إىل اهلل، وليس بالربهان والتدبر املنطقي 
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اللساين، وبالتايل ال يفقه ذلك إال هم فقط،  أو من صار مثلهم دون عقل أو تدبر، 
وينظرون إىل املسلمني اآلخرين املخالفني هلم عىل أساس أهنم كفرة  بنبيهم القادياين 
وال يفهمون وجاهلون، و برصف النظر عن نشأة اجلامعة املشبوهة ودعمها من قبل 

بريطانيا.

                                          



81

 الرد على الجماعة األحمدية ونفي ظهور شبيه النبي عيسى ابن مريم

هل يوجد نبي شاعر

   يقوم الشعر عىل استخدام املفردات مكان بعضها بعًضا لرضورة الوزن أوالسجع 
اللساين  مفهومها  بغري  املفردات  ويستخدمون  خطأ،  الرتادف  باسم  اشتهرت  التي 
ُهْم فِي ُكلِّ  َعَراء َيتَّبُِعُهُم اْلَغاُووَن ﴾﴿َأَلْم َتَر َأنَّ احلقيقي املعروف باسم املجاز، ﴿َوالشُّ

ُهْم َيُقوُلوَن َما اَل َيْفَعُلوَن ﴾ ]الشعراء:224- 226[. َواٍد َيِهيُموَن ﴾ ﴿َوَأنَّ
الذي يقوم عىل اإلحكام واحلق  التنزيل احلكيم   وهذا بحد ذاته خيالف خطاب 
والصدق ما يدل عىل أن خطاب التنزيل احلكيم خيتلف عن خطاب الشعر اختالًفا 
بِاْلَهْزِل ﴾]الطارق:14[ فهو ليس بشعر ﴿َوَما  ُهَو  َلَقْوٌل َفْصٌل ﴾﴿َوَما  ُه  كبرًيا، ﴿إِنَّ
ُهَو بَِقْوِل َشاِعٍر َقِلياًل َما ُتْؤِمنُوَن ﴾]الحاقة:41[، وقد نزل عىل النبي حممد وهو ليس 

بشاعر.
وقد عد التنزيل احلكيم الشعر من مقوضات مقام النبوة، كام يف اخلطاب التايل: ﴿َوَما 
بِيٌن ﴾ ]يس:69[، فالنبي حممد  مُّ َوُقْرآٌن  ِذْكٌر  إاِلَّ  ُهَو  إِْن  َلُه  َينَبِغي  َوَما  ْعَر  الشِّ ْمنَاُه  َعلَّ
مل  يتعلم أسلوب نظم الشعر؛ بل وما ينبغي له أن يتعلمه؛ ألنه رسول اهلل الذي يتلو 
الذكر احلكيم وهو ليس بشعر، فيوجد خطابان خمتلفان متاًما يف قواعدمها ما ينبغي 

استخدام أحدمها لدراسة اآلخر.
    والسؤال هو: هل ذلك خاص بالنبي حممد والتنزيل احلكيم،  أم هو قاعدة عامة 

تشمل كل كتب اهلل وكل النبيني؟
املعروفة مثل  الكتب  أنبيائه يف  نبي من  الشعر عىل  ينزل اهلل وحًيا بأسلوب      مل 
وموسى،  إبراهيم  النبي  عىل  نزلت  التي  الصحف  أو  والقرءان،  واإلنجيل  التوراة 
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ومنهج  ترشيع  وهو  العبث  وال  باهلزل  وليس  وصدق  حق  اهلل  خطاب  ألن  وذلك 
للناس، وهذا ال يكون بأسلوب الشعر، وهذا يوصلنا إىل أن النبيني أصحاب الكتب 
والرساالت ليسوا شعراء قطًعا، مثل النبي نوح والنبي إبراهيم والنبي موسى والنبي 

عيسى والنبي حممد.
 فهل النبيون غري أويل العزم ممكن أن يكون أحدهم شاعًرا؟

ُأْرِسَل  َكَما  بِآَيٍة  َفْلَيْأتِنَا  َشاِعٌر  ُهَو  َبْل  اْفَتَراُه  َبِل  َأْحاَلٍم  َأْضَغاُث  َقاُلوْا  لنقرأ: ﴿َبْل 
ُلوَن﴾ ] األنبياء:5[ األَوَّ

نالحظ أن الكفار يتهمون النبي بأنه شاعر بمعنى أن ما أتى به هو شعر، ويطالبونه 
بآية كام ُأرسل األولون، بمعنى أن األولني مل يأتوا أقوامهم  بشعر ومل يكونوا شعراء.

ْجنُوٍن ﴾]الصافات:36[، فالشاعر   ونقرأ:﴿َوَيُقوُلوَن َأِئنَّا َلَتاِرُكوا آلَِهتِنَا لَِشاِعٍر مَّ
عنده وحي النفس ذاتيًّا وهو حمل اهتام يف حال ادَّعى وحًيا من اهلل، واالهتام له عادة 
واملتعارف  سابًقا  الناس  مفهوم  أن  عىل  يدل  وهذا  اجلنون،  هي  احلالة  هذه  بمثل 
فهو  النبوة  وحي  يَدعي  شاعر  فكل  النبوة،  لوحي  مناف  الشعر  وحي  أن  هو  عليه 
عي النبوة ويامرس وحي الشعر فهو جمنون، وكلمة اجلنون تعني  جمنون، أو كل من يدَّ
اختفاء وسرت العقل الواعي أو جزء منه لسبب من األسباب،  فهو ينزل حتته كثري من 

األمراض املتعلقة بالنفس أو بالتفكري.
 والدارس لكل قصص النبيني الذين ذكروا يف التنزيل احلكيم ال جيد أن اهلل وصف 
أحدهم بالشاعر أو ممارسة الشعر قط، وال يصح القول: ربام يكون أحدهم شاعًرا 
ومل يذكر اهلل ذلك عنه، أو يكون أحد النبيني الذين مل يقصصهم اهلل علينا شاعًرا، فهذا 
قول باطل بناء عىل ما مرَّ ذكره من أن وحي الشعر مناٍف لوحي النبوة ال جيتمعان يف 
شخص واحد قط، والتنزيل احلكيم رصيح يف نفي الشعر، والسحر، واجلنون عن 

النبيني كلهم.
وبعد ذلك لكم احلكم عىل صدق ادِّعاء مريزا غالم أمحد الشاعر اهلندي للنبوة!
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مـفـهوم الخـاتميـة
ِه َوَخاَتَم النَّبِيِّيَن﴾ ُسوَل اللَّ ﴿رَّ

  إنَّ كلمة )َخَتَم( اخلاء والتاء وامليم تدل عىل عملية ارختاء ودفع خفيف منته بجمع 
متصل. وظهر ذلك يف حياتنا املعيشية عندما نريد أن ُننهي أمًرا معينًا متفًقا عليه، فنبدأ 
بذكر البنود واحًدا تلو اآلخر، مع وقفة عند كل واحد للتحقق والتأكد منه وتثبيته، 
النهاية فنضع  إىل عملية  أن نصل  إىل  الفعل هو داللة صوت  )اخلاء والتاء(   وهذا 
والتثبيت،  واإلكامل  والتواصل،  التصديق،  ملا سبقه صفة  ُيعطي  الذي  األخري  البند 

واالستمرار ملضمون االتفاق دون زيادة أو نقصان، وهذا داللة صوت )امليم(.
  ومن هذا الوجه، يتم استخدام فعل )ختم(  لكل عمل تم االنتهاء منه بصورة 
واملصداقية،  والتثبيت  والصالحية واالستمرار،  التواصل،  إعطائه صفة  مع  كاملة، 
وهذه الصور لفعل )ختم(  اقتىض يف واقع حال املختوم؛ أن يكون اخلاَتم هو اآلخر 
رضورة الزمة، وإال انتفى عنه صفة اخلتم. وظهر ذلك االستخدام يف ختم العقود 

والوثائق، فبعد عملية اخلتم ال يصح أي زيادة أو تغيري.
  فمفهوم اآلخر وحده؛ يدل عىل هناية األمر املتكلم عنه، وال ُيفيد نفي وجود يشء 
بعده يف الواقع إالّ بقرينة حُتدد ذلك، نحو قولنا: جاء زيد آخر الناس. فهذا الكالم ال 
يفيد نفي جميء أحد بعده، ألنه من املحتمل أن جييء إنسان بعده. فهو ُيفيد اآلخرية يف 
زمن التكلم فقط، وال ينسحب إىل املستقبل، غري أنه ال ُيفيد صفة التواصل واملصداقية 
واإلكامل للناس الذين سبقوه، فكلمة اآلخر؛ تدل عىل جمرد وصف حال األمر من 

حيث هو آخر يشء حصل إىل زمن التكلم مع احتامل استمراره.
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يصح  وال  )اآلخر(،  كلمة   داللة  من  وأشمل  أعم  )اخلاَتم(   كلمة   داللة  إذن؛ 
استخدام كلمة  )اآلخر(  بدل كلمة  )اخلاَتم( .

ُمنَا َأْيِديِهْم َوَتْشَهُد َأْرُجُلُهْم بَِما َكاُنوا  قال تعالى: ﴿اْلَيْوَم َنْختُِم َعَلى َأْفَواِهِهْم َوُتَكلِّ
َيْكِسُبوَن ﴾ ]يس: 65[ فختم األفواه؛ هو تثبيت وتوقيف وظيفتها عىل يشء كامن يف 
داخلها يقوم به جهة أخرى،  وليس إغالق األفواه كام ُتغلق األبواب!، ألن عملية 
إغالق الفم يقوم اإلنسان نفسه هبا، بخالف عملية اخلتم؛ فال ُبدَّ هلا من جهة أخرى 
الذي  الفاعل  من  إال  إلغائها  أو  فتحها،  يتم  أن  يمكن  ال  اخلتم  وعملية  عليه.  ختتم 
قام باخلتم. مثل إن قامت السلطات بختم حمل جتاري لوقوعه بمخالفة ما. فإن قام 

صاحب املحل بفك اخلتم؛ كان فعله غري رشعي وحماسب عليه. 
ْن  قال تعالى: ﴿ُقْل َأَرَأْيُتْم إِْن َأَخَذ الّلُه َسْمَعُكْم َوَأْبَصاَرُكْم َوَخَتَم َعَلى ُقُلوبُِكم مَّ
ُف اآلَياِت ُثمَّ ُهْم َيْصِدُفوَن ﴾ ]األنعام:46 [  إَِلـٌه َغْيُر الّلِه َيْأتِيُكم بِِه انُظْر َكْيَف ُنَصرِّ
ْخُتوٍم ﴾﴿ِخَتاُمُه ِمْسٌك َوفِي َذلَِك َفْلَيَتنَاَفِس اْلُمَتنَافُِسوَن﴾  ِحيٍق مَّ وقال: ﴿ُيْسَقْوَن ِمن رَّ

] المطففين:26 -25[.
فاملختوم؛ هو يشء تم صنعه بصورة معينة، وتم إهناؤه وتثبيته عىل ما هو عليه، 
االستمرار  صفة  وإعطاؤه  النقصان،  أو  الزيادة  عليه  يتم  ال  أن  عىل  واملحافظة 

والصالحية.
 وبعد هذا املدخل املخترص؛ نصل إىل املفهوم الذي هو حمل الدراسة أال وهو: 

يَن﴾ ِبيِّ ِ َوَخاَتَم النَّ ُسوَل اللَّ ﴿رَّ

َوَخاَتَم  ِه  اللَّ ُسوَل  رَّ َوَلِكن  َجالُِكْم  رِّ ن  مِّ َأَحٍد  َأَبا  ٌد  ُمَحمَّ َكاَن  ا  تعالى: ﴿مَّ قال      
ُه بُِكلِّ َشْيٍء َعِليًما ﴾ ]األحزاب:40 [. النَّبِيِّيَن َوَكاَن اللَّ

   خيربنا اهلل كونه صاحب العالقة يف بعث النبيني، أنه قد جعل النبي حممًدا  خامَتًا 



85

 الرد على الجماعة األحمدية ونفي ظهور شبيه النبي عيسى ابن مريم

للنبيني، بمعنى أن ما تم إرساله للناس عن طريق هذا النبي الكريم هو خاَتم لكل 
ألصلها،  التصديق  صفة  وأعطى  معها،  تواصل  حيث  اإلهلية،  الكتب  من  سبقه  ما 
تم  أن  إىل  أموًرا،  وأضاف  أخرى،  أموًرا  ل  عدَّ أو  ونسخ  مضموهنا،  من  وملجموعة 
إكامل املرشوع اإلهلي، وتثبيته وإهناؤه، ومجعه يف كتاب واحد، فكان هو )القرءان(  
التاء، هي  بفتح  الكامل واجلامع، وكلمة  )خاَتم(   نزواًل، وأخذ صفة  الكتب  آخر 
تالوة حفص عن عاصم، أما التالوات األخرى فقد أتت كلمة ) خاتِم(  بكرس التاء، 
وبالتايل يصري معناها أن النبي حممدًا هو الفاعل بحضوره الشخيص الذي قام بعملية 
فصار  كذلك،  اهلل   جعله  وإنام  نفسه،  النبي  من  ليس  الفاعل  ومقام  للنبيني،  اخلَْتم 
النبي حممًدا خامَتًا يتم اخلتم به بواسطة القرءان، وصار خامِتًا بشخصه يتم به بواسطة 

القرءان ختم كل ما سبق من دعوات للنبيني.   
   َفَتمَّ توقيف عملية بعث النبيني النتهاء مهمتهم، وبلوغ  املرشوع  اإلهلي صفة  
اإِلْساَلَم  َلُكُم  َوَرِضيُت  نِْعَمتِي  َعَلْيُكْم  َوَأْتَمْمُت  ِدينَُكْم  َلُكْم  َأْكَمْلُت  الكامل ﴿اْلَيْوَم 

ِدينًا﴾ ] المائدة:3[.
   فكل  نبي هو رسول رضورة، والعكس غري صواب، فليس كل رسول نبي. 
له، وكالمها  تابع  رسالة، واآلخر  صاحب  حالتني، أحدمها  عىل  هو  النبي  والرسول 
النبي  الرسول  َمثل  ذلك  وَمثل  الناس،  وقيادة  والتعليم  والدعوة  بالتبليغ  مأموران 

موسى القائد، والرسول النبي هارون التابع ألخيه والوزير له.
ِه َوَخاَتَم النَّبِيِّيَن﴾ دلَّ ذلك رضورة عىل ختم مقام  ُسوَل اللَّ    فعندما قال اهلل: ﴿رَّ
ما  له، وهذا  التابع  النبي  الرسالة، والرسول  صاحب  النبي  الرسول  بنوعيها:  النبوة 
من  التابع  النبي  الرسول  الستثناء  قرينة  أو  مربر  يوجد  وال  النص،  عموم  يقتضيه 
عملية اخلتم، وحرص اخلتم بالرسول النبي القائد؛ ألن ذلك تدّخل يف مفهوم النص، 
مقام  دون  فقط  النبوة  بمقام  متعلًقا  أتى  برهان، واخلتم  دون  داللته  من  جزء  وإلغاء 

الرسول.
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محل  من  كل  يف  حتقق  النبوة، وهذا  دون  الرسول  مقام  استمرار  عىل  يدل  وهذا   
الرسالة من بعد النبيني طوًعا من العلامء والدعاة والقادة الراشدين، واستمرار وجود 
مقام الرسول رضورة اجتامعية وإيامنية إلقامة احلجة عىل الناس، واألخذ بأيدهيم إىل 

طريق الصواب والرشاد.
   الحظ أن كلمة )َخاَتم النبيني(  يف تالوة عاصم مل  تأت  بصيغة  اسم فاعل، ألن 
النبي حممدًا  ليس  هو الفاعل  لعملية  اخلتم، وإنام  الفاعل  هو  اهلل، لذا؛ أتت كلمة 
حياتنا  يف  نستخدمه  ما   به )أداة(، وهذا  اخلتم  يتم  الذي  لليشء  اسم  النبيني(  )َخاَتم 
يكون  باخلتم  يقوم  ومن  )خاَتم(،  به  نختم  الذي  اليشء  بتسمية  قيامنا  من  العملية 
خامِتًا، اسم فاعل، أما تالوة اآلخرين ) خاتِم (  بالكرس، فالفاعل هو النبي بشخصه، 

ولكن ليس أصالة، وإنام تكليًفا وجعاًل. 
)القائد  بنوعيه   اإلهلية  النبوة  ملقام  موجهة  احلال  واقع  يف  اخلتم  عملية  إذن،    
والتابع(، وذلك نتيجة إكامل الرسالة، وبالتايل انتهى دور النبيني، فتم توقيف َبعثهم، 
من  حملها  مع  خطاهبا  مطابقة  يف  مصداقيتها  حتتوي  التي  الكاملة  الرسالة  واستمرت 
اآْلَفاِق  فِي  آَياتِنَا  ﴿َسنُِريِهْم  واألنفس،  اآلفاق  وآيات  البيِّنات،  خالل  من  الواقع 
ُه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد ﴾  ُه اْلَحقُّ َأَوَلْم َيْكِف بَِربَِّك َأنَّ َوفِي َأنُفِسِهْم َحتَّى َيَتَبيََّن َلُهْم َأنَّ

]فصلت:53[.
اإلهلية،  الرسالة  نزول  وتراكم  تشكل  عند  منه  ُبدَّ  ال  أمًرا  كان  النبيني  َبعث  ألن   
اإلنساين  املجتمع  وصل  وعندما  القارصة،  اإلنسانية  املجتمعات  بيد  للخذ  وذلك 
بعث  املبارشة، وتوقيف  اإلهلية  الوصاية  رفع  والنضج، اقتىض  الرشد  سن  بداية  إىل 
هو  الرشد؛  سن  بدء  إىل  اإلنسانية  وصول  عىل  َدّلنا  والذي  الرسالة،  إلكامل  النبيني 
اكتامل الترشيع وحفظه، وتوكيل األمر إىل الرسل من العلامء والدعاة وقادة املجتمع 
عىل  وُيسقطوها  الكاملة،  اإلهلية  للرسالة  والدراسة  التفاعل،  عملية  يف  ليستمروا 
الواقع، ويامرسوا مقام اخلالفة يف األرض، الذي منحهم إياه اهلل. ﴿ إِنِّي َجاِعٌل فِي 
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األَْرِض َخِليَفًة ﴾ ]البقرة:30[.
    فداللة كلمة )خاَتم أو خاتِم(  ُتفيد التواصل، واملصداقية، والصالحية، والكامل 
واالستمرار، واإلهناء، والتثبيت، وآخر اليشء، وإن أضيفت للعقالء لزم منها املدح 

والفضل واألحسن. كل هذه األمور جمتمعة؛ هي مفهوم  )اخلامتَية أو اخلامِتية(.
   لذا؛ ال َيصح وضع مفهوم  )اخلامَتية أو اخلامِتية (  مقابل مفهوم  )اآلخر(، ألن 
هذا املفهوم قارص، وال يدل عىل متام وكامل مفهوم اخلامَتية، بينام مفهوم اخلامَتية يشمل 
مفهوم اآلخر، فكل عمل خمتوم ال يمكن فتحه، واإلضافة له، أو تعديله دون إلغاء 
ِه َوَخاَتَم النَّبِيِّيَن﴾ أهنى وأغلق باب بعث  ُسوَل اللَّ عملية اخلتم، فعندما قال اهلل: ﴿رَّ
النبوة بكامل الرسالة، وبشخص النبي  حممد  نفسه، ولن يبعث  اهلل  نبيًّا بعد  نبيه  حممد  
أبًدا؛ ال نبيًّا قائًدا، وال نبيًّا تابًعا، وال يمكن حصول فعل اخلتم يف وسط اليشء أو يف 

أوله؛ بل ال ُبدَّ من الوصول إىل آخره واالنتهاء من الفعل وإكامله.
اهلل   عىل  ُمفرتي، ويكذب  فهو  اخلاتم  النبي  بعد  اإلهلية  النبوة  عي  َيدَّ من  وبالتايل   
والوهم  احلقيقة  بني  يفرق  يعد  ومل  األفكار  مع  متاهيه  بسبب  واهم  الناس، أو  وعىل 

وصار  عنده هاجس وهلوسة وحيتاج للعالج النفيس!.
خالله،  من  خلقه  مع  اهلل  النبوة، وتواصل  وحي  استمرار  إن  القول:  يصح  وال    
هو رمحة ونعمة، وأمة حممد َأوىل من األمم السابقة يف استمرار النبوة فيهم !، وذلك 
حينام  أما  اإلهلية،  الوصاية  حتت  مبتدئة  ناشئة  أمم  السابقة  بينهام، فاألمم  لالختالف 
وصلت اإلنسانية  إىل بداية سن الرشد؛ نزل القرءان بصفته املكملة واجلامعة، وأعلن 
اهلل رفع الوصاية املبارشة عن املجتمع اإلنساين،  وطلب منهم االعتامد عىل أنفسهم 
يف عملية  التعامل  والتفاعل  مع  القرءان،  وربط خطابه  بمحله  من الواقع، ليصريا 
بإكامل  الناس  عىل  نعمته  وأتمَّ  بعضهام،  عن  ينفكان  ال  توءمان  والعلم-  -القرءان 
ِدينَُكْم  َلُكْم  َأْكَمْلُت  ﴿اْلَيْوَم  اخلالفة  مقام  عنهم، وتسليمهم  الوصاية  ين، وبرفع  الدِّ
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َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْساَلَم ِدينًا﴾ ] المائدة:3 [.
  واألمر أشبه بالوصاية عىل اليتامى، فإذا بلغوا بداية سن الرشد ينبغي أن ُترفع 
عنهم الوصاية، ويعتمدون عىل أنفسهم وفق التعليامت واإلرشادات التي تعلموها 
من الويص، وإذا استمرت الوصاية بعد ذلك، حَتَّول األمر من نعمة ورمحة؛ إىل نقمة 
استمرار  إمكانية  مفهوم  وكذلك  فاعليتهم،  وفقدوا  هلم،  االحرتام  وانتفى  وشقاء، 
النبوة اإلهلية بعد إكامل الرسالة،  ووصول اإلنسان كجنس إىل بداية سن الرشد، هو 
نقمة وشقاء، وليس نعمة، وال رمحة، ألن ذلك تعطيل ملقام اخلالفة لإلنسان، وانتفاء 

التكريم له.
هلم، ومل  النعمة  ُيتمَّ اهلل  مل  وبالتايل  زمنهم،  يف  ين  الدِّ يكتمل  مل  السابقة  واألقوام   
اإلكامل  اإلسالمية،  األمة  يف  حصل  ذلك  بعد، وكل  كامله  النتفاء  ين  الدِّ عن  يرض 
للدين، وإمتام النعمة، والرضا من اهلل، فهذا فضل ونعمة ورمحة وتكريم للمة مل ينله 

السابقون.
 لذا؛ َفَقد سؤال هل استمرار النبوة نعمة أم نقمة مربر عرضه، ألن هذا السؤال 
ين، وإمتام النعمة، ورضا الرب،  قارص وبحاجة إىل ضبط، وهو حتديده بقبل إكامل الدِّ
أم بعد حصول ذلك كله؟ فإن كان قبل ذلك فال شك أن بعث النبيني رمحة ونعمة، 
وإهدار  للناس  االحرتام  وفقدان  وقهر  وجرب  وخطأ  عبث  فهو  ذلك  بعد  كان  وإن 
الرمحة  يقول:  من  مثل  خطأ، وهو  السؤال  اخلالفة، فصيغة  مقام  كرامتهم، وتعطيل 
ظلم أم عدل، وهذا خطأ، ألن الرمحة قطًعا ليست ظلاًم،وهي فوق العدل، وكذلك 
قول أحدهم: إن مل تكن معي فأنت ضدي.وهذا خطأ أيًضا ألنه يوجد احتامل ثالث، 

وهو ليس معك وال ضدك، وإنام موقف حيادي.
نعمة،  بعثهم  أن  شك  فال  نقمة؟.  أم  نعمة  النبيني  َبعث  السابق:  السؤال  وكذلك 
أو  ظلاًم  ليس  العطاء  وعدم  إحسان  للناس  فالعطاء  نقمة،  ليس  بعثهم  عدم  ولكن 

كفًرا.وهذه أمثلة لتقريب خطأ السؤال وعدم ضبطه.
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    فالوصاية عىل اليتامى نعمة ورمحة، ورفعها عن الراشدين نعمة ورمحة وتكريم 
واحرتام وثقة.

    وانقطاع النبوة يف الناس؛ ال عالقة هلا بمسألة انقطاع الوحي، فقد تتم عملية 
الوحي من اهلل  لبعض الناس ألمر خاص هبم، ال عالقة للمجتمع به، مثل قوله تعاىل: 
ليس  اإلهلي،  الوحي  فهذا  ]القصص:7[،   ﴾ َأْرِضِعيِه  َأْن  ُموَسى  ُأمِّ  إلى  ﴿َوَأْوَحْينَا 
وحًيا للتكليف بمقام النبوة، وليس وحًيا ترشيعيًّا، وإنام هو وحي خاص لإلنسان، 
ليشء  برهاًنا  يكون  أن  يصلح  ُبرشى..، وال  أو  توجيًها  أو  وتوفيًقا،  وتأييًدا  كرامة، 
بالنسبة للمجتمع أبًدا، وال ينسخ حكاًم رشعيًّا بحق الفرد، وال يضيف أي يشء، وال 
ُيلِزم اآلخرين باتباعه،  أو جعله إماًما، أو ُيسمح له بادِّعاء اإلمامة، والقيادة من قبل 

اهلل !.
  ومن هذا الباب، اإلشارات واملوافقات، والرؤيا، وما شابه ذلك؛ التي يمكن أن 
حتصل مع اإلنسان، فهي كلها خاصة له، ال تعني املجتمع بيشء من الناحية الفكرية، 
أو الترشيعية، وقد تعني من ناحية األحداث، مثل رؤيا امللك لسبع بقرات سامن يف 
قصة النبي يوسف،﴿َوَقاَل اْلَمِلُك إِنِّي َأَرى َسْبَع َبَقَراٍت ِسَماٍن َيْأُكُلُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف 
ْؤَيا  َها اْلَمُل َأْفُتونِي فِي ُرْؤَياَي إِن ُكنُتْم لِلرُّ َوَسْبَع ُسنُباَلٍت ُخْضٍر َوُأَخَر َيابَِساٍت َيا َأيُّ

َتْعُبُروَن ﴾]يوسف:43 [.
األفكار،  مع  ويتامهى  نفسه  ختدعه  فال  األمور  هلذه  ينتبه  أن  اإلنسان  عىل  وينبغي 
عي النبوة اإلهلية أو املهدوية أو املخلص  ، أو مبعوٌث من قبل اهلل! ويدَّ ويظن أنه نبيٌّ
اإلهلي، فكل العلامء والدعاة ُرُساًل، والناس عموًما مكلفني بالعلم والدعوة، حسب 
بِاْلَمْعُروِف  َتْأُمُروَن  لِلنَّاِس  ُأْخِرَجْت  ٍة  ُأمَّ َخْيَر  ﴿ُكنُتْم  والثقايف،  العلمي،  مستواهم 

َوَتنَْهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُتْؤِمنُوَن بِالّلِه﴾ ]آل عمران:110[.
   أما مسألة االستدالل عىل استمرار وجود األنبياء؛ بنزول عيسى يف آخر الزمن، 
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مهمته  أكمل  عيسى   النبوة،  فالنبي  ادِّعاء  لتربير  كهنوتيًّا  صنعها  تم  قد  مسألة  فهذه 
أم  صلًبا،  سواء  كانت،  طريقة  بأي  القتل  من  عصمه  وقد  الرب،  أمره  كام  الرسالية 
قطع الرأس، أم غري ذلك، وأطال عمره حتى أكمل املهمة التي كلفه اهلل هبا، فالنبيُّون 
حياهتم،  ُيزهق  الذي  املادي  القتل  عن  معصومون  العزم  أويل  من  الرسالة  أصحاب 
وذلك موجه لطبيعة املهمة التي ُكلِّفوا هبا، والقتل للنبيني القادة الذي مارسه اليهود  
فقد  التابعني  للنبياء  قتلهم  وعدوانيتهم، بخالف  بكفرهم  متثل  معنوي  قتل  هو  إنام 
ا، وهذا هو القتل بحد ذاته، وهو غري مرتبط بزمان أو حياة النبي نفسه،  كان قتاًل ماديًّ
ِذيَن َيْكُفُروَن بِآَياِت الّلِه َوَيْقُتُلوَن  بدليل أن القتل لدعوة النبيني مستمر إىل اآلن ﴿إِنَّ الَّ
َألِيٍم﴾  بَِعَذاٍب  ْرُهم  َفَبشِّ النَّاِس  ِمَن  بِاْلِقْسِط  َيْأُمُروَن  ِذيَن  الِّ َوَيْقُتُلوَن  بَِغْيِر َحقٍّ  النَّبِيِّيَن 

]آل عمران:21[.
فهاهم الذين ينتسبون إىل اإلسالم حتت اسم الشيعة أو أهل السنة أو غري ذلك من 
التسميات يقتلون نبيهم حممد  من خالل حماربة دعوته بوعي أو دون قصد، وكذلك 

مسألة رفع عيسى فهي رفع قيمة، وليست رفع مكان.
َأِن اْعُبُدوْا الّلَه َربِّي  بِِه  َأَمْرَتنِي  َما  َلُهْم إاِلَّ  ُقْلُت  عيسى:﴿َما  لسان  عىل  تعاىل  قال   
َعَلْيِهْم  ِقيَب  الرَّ َأنَت  ُكنَت  ْيَتنِي  َتَوفَّ ا  َفَلمَّ فِيِهْم  ُدْمُت  ا  مَّ َشِهيًدا  َعَلْيِهْم  َوُكنُت  ُكْم  َوَربَّ
َوَأنَت َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد ﴾]المائدة:117[، والوفاة للنفس بغري رجعة تكون حني 
تِي َقَضى  تِي َلْم َتُمْت فِي َمنَاِمَها َفُيْمِسُك الَّ ُه َيَتَوفَّى اأْلَنُفَس ِحيَن َمْوتَِها َوالَّ موهتا ﴿اللَّ
ُروَن﴾  َقْوٍم َيَتَفكَّ ى إِنَّ فِي َذلَِك آَلَياٍت لِّ َعَلْيَها اْلَمْوَت َوُيْرِسُل اأْلُْخَرى إلى َأَجٍل ُمَسمًّ
]الزمر:42[، وال يوجد وفاة للنفس دون رجعة إال بموهتا، وذلك خالف وفاة النفس 

أثناء املنام، فإهنا ترجع للحياة الفاعلة يف الدنيا.
 فالنبي عيسى توفَّاه اهلل بعد أن مات، وانتهت مهمته الرسالية، لذلك؛ ال يصح 
أي خرب، أو حديث يف نزول عيسى يف آخر الزمن، واآليات القرءانية التي يستدلون 
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معناها،  رصف  يتم  وإنام  أبًدا؛  باملوضوع  هلا  عالقة  ال  فكرهتم؛  إلثبات  بظاهرها 
وحتميل النص ما ال حيتمل.

به  يستدل  فام  املهدي،  اإلمام  مفهوم  عىل  ينطبق  عيسى،  النبي  عىل  ينطبق  وما   
املسيح،  املهدي  اإلمام  فكرة  أصحاب  يدحضه  املعصوم،  اإلمام  فكرة  أصحاب 
والعكس أيًضا، وهذا ألن ِكال املفهومني غري صواب. والغريب أن من ُيثبت إمكانية 
وجود اإلمام املهدي املسيح؛ يعتمد عىل مسألة نزول عيسى يف املوروث اإلسالمي، 
وبعد استخدامها إلثبات بعث اإلمام املهدي املسيح، يقومون بإثبات موت عيسى، 

وأنه لن ينزل يف آخر الزمن. 
  واملقصود هبذه األخبار هو اإلمام املسيح الذي خيصهم، وذلك بقوهلم: إن الذي 
سوف ُيبعث ليس هو عيسى بشخصه، وإنام املقصود مثيله بالصفات؛ من حيث قيامه 
بعملية املسح للرض، وإزالة الكفر، ونرش اإلسالم،  ويقولون بنبوته دون رسالته، 
النبي  الرسول  ألخيه  هارون  النبي  تابعية  مثل  حممد   النبي  للرسول  تابًعا  ويعّدونه 

موسى. 
النعمة،  وإمتام  الرسالة،  وحفظ  ين  الدِّ كامل  مع  النبي  هذا  فائدة  ما  أدري  وال    
ين، وتعليمه للناس، فهذا حيصل من  ورضا الرب عن ذلك !، فإن كان لتدريس الدِّ
ا  خاصًّ رأًيا  إال  املسيح؛  النبي  هذا  رأي  االختصاصات، وما  كافة  عىل  العلامء  خالل 
به، خيطئ ويصيب، واملعيار هو القرءان والعلم واملنفعة للناس، وإن كان لتجديد ما 
ين، وحفظ الرسالة،  انقرض أو حترف من الرسالة، فهذا أيًضا غري موجود لكامل الدِّ

كام تعهد اهلل بذلك،﴿ َوَمْن َأْصَدُق ِمَن الّلِه َحِديًثا ﴾ ]النساء:87[ !
 فلامذا نسميه نبيًّا أو مسيًحا؟ وكيف نجعل اإليامن بنبوته ركن من أركان اإليامن11 
لتعلق  النبّيني،  بالرسل  باإليامن  طالبنا  وإنام  باألنبياء،  باإليامن  يطالبنا  مل  اهلل  أن  رغم 
بدأ يظهر رأي  في هذه الجماعات مثل الشيعة واألحمدية قول : إن اإليمان باألئمة وعصمتهم أو بنبوة ميرزا غالم أحمد   11

هو ركن مذهبي وليس ركنًا دينيًا، وهذا يعني أن من يكفر بذلك يكفر بالمذهب وليس باإلسالم.



92

سامر إسلمبولي

ُسوُل بَِما ُأنِزَل  اإليامن بالرشع وليس بشخص النبيني،  انظر إىل قوله تعاىل: ﴿آَمَن الرَّ
ن  ُق َبْيَن َأَحٍد مِّ ُنَفرِّ ِه َواْلُمْؤِمنُوَن ُكلٌّ آَمَن بِالّلِه َوَمآلِئَكتِِه َوُكُتبِِه َوُرُسِلِه الَ  بِّ إَِلْيِه ِمن رَّ

نَا َوإَِلْيَك اْلَمِصيُر ﴾]البقرة: 285[.    ُسِلِه َوَقاُلوْا َسِمْعنَا َوَأَطْعنَا ُغْفَراَنَك َربَّ رُّ
والرسل النبّيون القادة هم أصحاب الكتب، فيجب اإليامن هبم، واحرتام أتباعهم، 
والتعايش معهم، أما األنبياء التابعة؛ فليس املطلوب اإليامن هبم، وذلك لعدم وجود 
وجود  النتفاء  طبيعي  يشء  االتباع، وهذا  نفي  بمعنى  اإليامن  عندهم، ونفي  رسالة 
ألن  بوجودهم؛  نصدق  احلياة، ولكن  قيد  عىل  الشخيص  وجودهم  الرسالة، وانتفاء 

اهلل أخرب بقصصهم.
 فينبغي التفريق بالداللة بني مفهوم اإليامن الذي يدل عىل التصديق واالتباع مًعا، 
ومفهوم التصديق الذي يدل عىل جمرد القناعة واإلقرار بصواب أمر، فالسؤال الذي 

عي النبوة يعتقد بوجود رسالة خاصة له؟ يفرض ذاته هو: هل من يدَّ
 فإن كان اجلواب باإلجياب؛ فقد كفى اهلل املؤمنني القتال، ألن الرسالة كاملة عىل 
ما هي عليه،  وبالتايل؛ أي رسالة أخرى بعدها هي كذب وافرتاء عىل اهلل، وصاحبها 
عي النبوة يقول: أنا نبي تابع للرسول حممد، ومل  عي للنبوة والرسالة. وإن كان ُمدَّ ُمدَّ
ينزل َعيَلّ أي رسالة أبًدا، يكون قد نفى عن نفسه حكم وجوب اإليامن به؛ ألنه ليس 
رسواًل نبيًّا قائًدا، وانتقل إىل مسألة التصديق، أو التكذيب بنبوته، وسواء أكان يمكن 

أن يكون نبيًّا، أم ال.
 فاألمر ال ُيقدم وال ُيؤخر، ألن املفهوم قد تفرغ من حمتواه، وصار اساًم، وشكاًل 
دون مضمون، لعدم وجوب اإليامن به النتفاء نزول رسالة عليه تكون حمل االتباع، 
ونتبع  نصدق  فكيف  هارون!  النبي  بالرسول  باإليامن  ُيطالب  َمن  كمثل  ذلك  ومثل 

النبي هارون؟ املطلوب هو التصديق، وليس االتباع له.
إذا  بالك  باطلة، فام  دعوى  املهدي  املسيح  ونبوة  بإمامة  اإليامن  وجوب  فدعوى   
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واخلامِتية  اخلامتَية،  صفة  مع  لتناقضها  ممكنة  وغري  أصاًل،  باطلة  له  النبوة  ادِّعاء  كان 
للرسول النبي حممد الذي ال حيتاج إىل وزير نبي معه أو بعده.

  ويوجد مسألة مهمة أيًضا متعلقة بِنََسب من يمكن أن يصطفيه اهلل ملقام النبوة، 
وهي أن يكون من ذرية نوح وإبراهيم، أو من ذرية أحدمها رضورة. 

َواْلِكَتاَب  َة  النُُّبوَّ تِِهَما  يَّ ُذرِّ َوَجَعْلنَا فِي  َوإِْبَراِهيَم  ُنوًحا  َأْرَسْلنَا   قال تعالى: ﴿َوَلَقْد 
نُْهْم َفاِسُقوَن ﴾]الحديد:26 [. ْهَتٍد َوَكثِيٌر مِّ َفِمنُْهم مُّ

  أما ذكر كلمة النبيني يف سياق اإليامن، نحو قوله تعاىل:
 ﴿َوَلـِكنَّ اْلبِرَّ َمْن آَمَن بِالّلِه َواْلَيْوِم اآلِخِر َواْلَمآلِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَّبِيِّيَن ﴾]البقرة: 
177[، فهذا املقصود به مفهوم النبيني القادة، ألن اإليامن موجه إىل الرسالة، وليس 

إىل شخص النبي، فاإليامن املطلوب هو التصديق واالتباع ملا نزل عىل النبي من أوامر 
وأحكام، فإن مل ينزل عىل النبي يشء، فكيف نؤمن به تصديًقا واتباًعا؟ 

وإن نزل عليه وحي تكليفي متعلق بسلوك الناس  صار رسواًل نبيًّا!. وقد يقول 
رسالة،  عليهم  ينزل  ومل  السابقة،  األقوام  من  بالنبيني  اإليامن  اهلل  طلب  كيف  قائل: 
وإنام كانوا تابعني للرسول النبي السابق؟ واجلواب عن هذا؛ هو أن الرسالة مل تكتمل 
بعد، واملجتمعات اإلنسانية مل تصل إىل بداية سن الرشد، فكان ال ُبدَّ من بعث النبيني 

للخذ بيد الناس، وقيادهتم للوصول إىل بداية سن الرشد والنضج.
 أما بعد أن اكتملت الرسالة نزواًل - وهذا احلدث مؤرش عىل أن املجتمع اإلنساين 
قد وصل إىل بدء سن الرشد- انتفت احلاجة والرضورة من استمرار الوصاية اإلهلية 
عن طريق األنبياء، فتم عملية ختم النبوة بالنبي حممد  بنوعيها القيادية والتابعية، غري 

أن اإليامن املطلوب هو موجه إىل األنبياء الذين ذكرهم اهلل يف القرءان.
 وبالتايل، فنحن غري ملزمني بأي نبي مل يرد اسمه يف القرءان، ومن العدل أن ال 
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حياسب اهلل اإلنسان عىل يشء مل يطلبه منه، أو مل يبينه يف كتابه، وما ينبغي أن ُيبنى هذا 
املفهوم عىل الظن واالجتهاد أبًدا، فاألحاديث املنسوبة إىل النبي ال تصلح أن تكون 

برهاًنا، وذلك ألمرين: 
األول: ظنية ثبوهتا، واالختالف يف صواهبا، وداللتها. 

الثاين: نفي عنها صفة الوحي، واحلفظ اإلهلي.
سبق،  ملا  خامِتًا  حممًدا  النبي  وُجعل  نزواًل،  اكتمل  قد  اإلهلي  الكتاب  أن  خاصة   
فصارت العالقة بني صفة الكامل للدين، واخلتم للنبيني جدلية، الكامل يقتيض اخلتم، 

واخلتم يلزم الكامل.
ووصول  الرسالة،  كامل  بمفهوم  مرتبطة  األنبياء  بعث  استمرار  وعملية     
املجتمعات اإلنسانية إىل بداية سن الرشد، فمن ثبت عنده ذلك،  يقتيض انتفاء بعث 
بداية  إىل  اإلنسانية  وصول  الرسالة، وانتفاء  كامل  بعدم  يعتقد  رضورة، ومن  األنبياء 

سن الرشد، يقتيض ذلك استمرار بعث األنبياء.
إىل  الناس  ووصول  الرب،  ورضا  النعمة،  وإمتام  الرسالة،  بكامل  االعتقاد  أما   
استمرار بعث  بإمكانية  تعتقد  العريب، ومع ذلك  اللسان  الرشد، واكتامل  بداية  سن 
األنبياء، فهذا تناقض واضح وغري منطقي!،ألن األمر يصري مثل بلوغ اليتامى بداية 
مبارشة،   معها  التعامل  عىل  وقدرهتم  هلم،  التعاليم  واكتامل  والنضج،  الرشد،  سن 
املجتمعات  تقبله  أبًدا، وال  جيتمعان  الوصاية !، ال  صفة  عليهم  مستمرة  ذلك  ومع 

اإلنسانية، وال يصح تسمية ذلك رمحة، أو احرتاًما، أو حمبة. 
عملية  يف  اآلخر  حق  واغتيال  العقول،  عىل  واحلجر  واالستبداد،  اهليمنة  إهنا   

اإلبداع، ونفي االجتهاد واالختيار، وتعطيل وظيفة مقام اخلالفة لإلنسان.
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نقاش وحوار

لمفهوم الخاتمية عند األحمدية

   لقد قرأُت بوعي » مفهوم اخلامتية« عند اجلامعة األمحدية، فالحظت أهنم جتاوزوا 
نقاش النص املركزي يف املوضوع، وأخذوا يعرضون أدلة عىل إمكانية استمرار بعث 
األنبياء، وذلك برسد نصوص ال تدل بصورة قطعية عىل فكرهتم، وبالتايل ال يمكن 
غري  قياس  األمم  من  سبق  من  عىل  اإلسالمية  األمة  فيها، وقياس  النقاش  أن حُيسم 

صواب، وذلك للفروق بينهم، التي منها:
عاملية . 1 حممد  النبي  رسالة  بينام  ألقوامهم،  والرسل  األنبياء  دعوة  خصوصية 

وإنسانية. 
ين يف بعث األنبياء السابقني، بينام تم اإلكامل للدين نزواًل يف . 2 مل يتم إكامل الدِّ

بعث النبي حممد.
مل تتم النعمة عىل َمن سبق من األقوام بينام متت النعمة علينا.. 3
النعمة، ومل  . 4 إمتام  سابًقا، ونفي  األنبياء  بعث  يف  للدين  اإلكامل  عملية  ولنفي 

حيصل رضا الرب بعد، مل يرصح اهلل  بصفة اخلامتية هلم، بينام عندما أكمل دينه 
اإلكامل  بصفة  رصح  دينًا،  اإلسالم  وريض  نعمته،  وأتم  حممد،  النبي  ببعث 

للدين، ولشخص النبي باخلامتية.
النعمة،  ين، وإمتام  الدِّ إكامل  عىل  املبني  فقط  اخلامتية  مفهوم  ُيناقشون  أن  واألَوىل 
ورضا الرب، نتيجة إكامل اللسان العريب، ووصول اإلنسانية إىل بدء سن الرشد. فإن 
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استطاعوا أن َينفوا َتضمن  داللته عىل )اآلخر( إضافة للدالالت األخرى التي ذكرهتا 
وأثبتوا  النقاش،  أهنوا  قد  يكونون  والكامل، واالستمرار،  املصداقية،  مقايل، مثل  يف 

فكرهتم، وإن مل يستطيعوا ذلك، تكون فكرهتم واهية.
وسأناقش مثاًل واحًدا مما يعرضونه، وهو: 

وَن َعَلْيُكْم آَياتِي َفَمِن اتََّقى َوَأْصَلَح َفاَل  نُكْم َيُقصُّ ا َيْأتَِينَُّكْم ُرُسٌل مِّ ﴿َيا َبنِي آَدَم إِمَّ
َخْوٌف َعَلْيِهْم َوالَ ُهْم َيْحَزُنوَن ﴾]األعراف: 35[.

يقولون: ) واخلطاب يف هذه اآلية جاء بصيغة املضارع، التي تفيد االستقبال، أي: 
أنَّ اخلطاب لبني آدم يف املستقبل، واآلية تطلب من هؤالء أْن يؤمنوا باملرَسل إليهم 
منـهم. ولو فرضنا أْن ال أحد سيأيت يف هذه األمة مبعوًثا من عند اللـه؛ ملا كان لـهذه 

اآلية أية فائدة، وحاشا للـه من ذلك(.
إن خطاب  )يا بني آدم(  شامل كل الناس إىل يوم القيامة كام ذكروا، وهذا ال خالف 
فيه، وكلمة )يأتينَّكم(  فعل مضارع تفيد االستمرار واملستقبل، فأيًضا صواب ال غبار 
عليه، ولكن من أين أتوا بكلمة )مبعوًثا(  يف النص؟ والنص َذكر كلمة )يأتينَّكم(! 
وداللتها غري داللة كلمة ) بعث(، وكذلك النص ذكر كلمة ) ُرسل(  ومل يذكر كلمة 

)َنبّيني(.
رسول  نبي  كل  إن  حيث  من  سابًقا  َذكرُت  كام  الكلمتني  داللة  بني  فرق  يوجد 
رضورة، والعكس غري صواب، والنبوة خمتومة بنوعيها ) القائد والتابع(  ببعث النبي 
الناس،  عىل  احلجة  إلقامة  رضورة  ين  الدِّ يوم  إىل  مستمر  الرسول  مقام  بينام  حممد، 
)بعث(  كلمة  غياب  مع  منّي(   ( كلمة  تأت  ومل  )منكم(  كلمة  النص  يف  أتى  لذلك 
واإليامن  قرينة،  إىل  بحاجة  الرسل  كلمة  داللة  يف  النبيني  وإدخال  بالنبيني،  املتعلقة 
مطلوب بكل الرسل ) النبيون خالل حياهتم( )والعلامء والدعاة والقادة الراشدون(.
تكون  اآلمر، وال  بحياة  متعلقة  الطاعة  أن  املعلوم  من  ألن  حياهتم؛  يقتيض  وهذا 
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الطاعة للموات، وبالتايل جيب تصديقهم واتباعهم فيام يأمرون من احلق والصواب 
بمفهوم  له  عالقة  وال  مستمرة،  فائدة  له  النص  أن  ثبت  وبالتايل  الناس،  ينفع  وما 
استمرار النبوة قط، وعىل أقل احتامل أن الداللة هلذا املفهوم ظنية يف النص، وإذا َطرأ 

االحتامل َبُطل االستدالل. 
  أما الشعر، وتراث العرب، وغري ذلك، ليست أدلة أو براهينًا إلثبات مفهوم أو 

داللة كلمة، وذلك لعدة اعتبارات:
مل يتعهد اهلل بحفظ الشعر، وتراث العرب من أن يصيبه التحريف أو الضياع. . 1
أو . 2 بالغة  العريب  اللسان  يف  مستواه  كان  أّي  لللفاظ  اإلنسان  استخدام  إن 

فصاحة، ال خيلو من عجمة، وذلك التصافه باملحدودية والقصور، فيستحيل 
أن يكون خطابه مطابًقا ملحله من اخلطاب، ويصلح التعامل معه يف كل زمان 

ومكان.
 لذا؛ ال يصح االعتامد عليه، أو جعله برهاًنا لداللة كلمة معينة.

عملية . 3 صفاته، وحصول  يف  املحدود  اإلنسان  تفاعل  نتيجة  كونه  الرتاث  إن 
التحريف فيه زيادة أو نقصاًنا، بسبب الرصاع السيايس، أو لنرصة األفكار، 
ُيدلل  أن  يستطيع  فكرة  صاحب  ونقيضها، فكل  الفكرة  احتوى  قد  أنه  نجد 

عليها من الرتاث.   
  انظروا إىل األحاديث التي تنفي وجود بعث أي نبي بعد حممد؟ وأشهرها ) ال 
نبي بعدي( وعىل افرتاض ضعف الرواية، أو الوضع هلا؛ فهذا ال ينفي صحتها عند 
أن  منكام  أي  يستطيع  وال  كالمهم،  مقابل  كالمكم  يكون  القول؛  وهناية  اآلخرين، 

ُيقيم احلجة عىل اآلخر، وليس لكام إال الرجوع إىل القرءان فقط. 
  وبالنسبة ملفهوم ) اخلامتية ( أيًضا يكون فهمكم مقابل فهمهم، انظروا للحاديث 
التي استخدمت كلمة )ختم(  كيف أتت تتضمن مفهوم اآلخر رضورة نحو )من قرأ 
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خواتم سورة الكهف كفاه اهلل فتنة الدجال (.
الوحيد  العريب، وهو  اللسان  أصالة  ُيمثل  الذي  الوحيد  هو  القرءاين  النص  إن     
الذي ال يوجد يف صياغته عجمة، لذا؛ ينبغي حرص االستدالل فيه من خالل دراسة 
من  حملها  عىل  إسقاطها  خالل  من  داللتها  وفهم  كله،  النص  يف  الكلمة  استخدام 

اخلطاب، الرتباط النص بالواقع.
   أما ما يتعلق بموضوع األحاديث التي ذكرت املسيح أو املهدي، فهي ال تصلح 
هذه  َتثبت  أن  فاألصل  والعظمة،  األمهية  هذه  عىل  مسألة  إلثبات  برهاًنا  تكون  أن 
املسائل يف النص القرءاين، غري أن هذه األحاديث ُمنتفي عنها صفة التواتر، والتواتر 
له  يوجد  ال  والتواتر  احلدث،  زامن  الذي  األول  املجتمع  يف  ابتداء  يكون  أن  ينبغي 
ال  اخلرب، وكذلك  فهذا برهان عىل نفي التواتر عن  سند  ُوجد له  معروف، فإن  سند 
يصح أن يأيت باحث يف زمن الحق يقول: اكتشفت أن هذه األحاديث متواترة!، فهذا 
برهان عىل نفي التواتر عنها أصاًل، ألن التواتر للخرب يتواتر يف املجتمعات املعنية به 

دون توقف أو انقطاع.
 وبالتايل من اخلطأ استخدام هذه األحاديث براهينًا أو أدلة، وينبغي حرص النقاش 
يتناول  وال  فقط،  باألحداث  حمصور  التواتر  أن  العلم  فقط.مع  القرءاين  النص  يف 
كتايب  يف  علمية(   أداة  معرفية، ال  أداة  التتابع   ( مقايل  راجع  األحاديث!  أو  األقوال 

حترير العقل من النقل.
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مفهوم

اإلكمال، واإلتمام، والختم

معظم  أوصل  األخرى  حمل  حيل  أحدها  الكلامت، وجعل  دالالت  بني   اخللط     
املسلمني إىل فقه هزيل وسطحي وخمالف ملا عليه احلقيقة، ونتج عن ذلك سوء فهم 
لإلسالم من قبل اآلخرين، لذا؛ ال ُبدَّ من ضبط مفاهيم اإلسالم وإرجاع الدالالت 

احلقيقية إىل الكلامت لتستخدم يف مكاهنا الصواب.
    كمل: كلمة تدل عىل ضغط خفيف جمتمع باتصال منته بحركة الزمة متثاقلة 

متعلقة باليشء ذاته.
وظهر ذلك ثقافة من خالل حتديد عمل معني والبدء به عىل مراحل متعلقة ببعضها 

منفصلة زمنيًّا إىل أن ينتهي  العمل.
  لنرى ذلك من خالل استخدام القرءان هلا:

اٍم فِي اْلَحجِّ َوَسْبَعٍة إَِذا َرَجْعُتْم تِْلَك َعَشَرٌة َكاِمَلٌة  ْم َيِجْد َفِصَياُم َثالَثِة َأيَّ ﴿ َفَمن لَّ
ُقوْا الّلَه َواْعَلُموْا َأنَّ الّلَه َشِديُد  ْم َيُكْن َأْهُلُه َحاِضِري اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َواتَّ َذلَِك لَِمن لَّ

اْلِعَقاِب ﴾]البقرة:196[.
تم  أيام  عرشة  بصيام  حمدد  كان  البداية  منذ  األمر  أن  نفهم  النص  خالل  من    
تقسمتها إىل جزأين عمليًّا وعندما حصل اجلزء الثاين للعمل، وانتهى يكون بذلك قد 
كمل العمل املقصود مسبًقا، لذلك أتت كلمة ) تلك عرشة كاملة(  متعلقة بالصيام 

وليس بظرف الصيام.
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اليشء.  حصول  بظرف  متعلق  متصل  بجمع  منته  خفيف  دفع  عىل  تدل  تم:        
وظهر ثقافيًّا بالقيام بعمل بشكل متصل دون فاصل زمني.

ِحَجٍج  َثَمانَِي  َتْأُجَرنِي  َأن  َعَلى  َهاَتْيِن  اْبنََتيَّ  إِْحَدى  ُأنِكَحَك  َأْن  ُأِريُد  إِنِّي  ﴿َقاَل 
ِمَن  ُه  اللَّ َشاء  إِن  َسَتِجُدنِي  َعَلْيَك  َأُشقَّ  َأْن  ُأِريُد  َوَما  ِعنِدَك  َفِمْن  َعْشًرا  َأْتَمْمَت  َفإِْن 

الِِحيَن ﴾]القصص:27[. الصَّ
 إن العمل املتفق عليه هو ثامنية حجج فقط، فأتت كلمة  )َفإِْن َأْتَمْمَت َعْشًرا َفِمْن 
ِعنِدَك( لتدل عىل أن السنتني مها طوًعا وال عالقة هلام باالتفاق، ولو كان هلام عالقة 
باالتفاق ووصل النبي إىل السنة الثامنة وتوقف ألتت كلمة  )أكمل إىل العرشة حسب 
بالظرف  متعلق  واإلمتام  ِعنِدَك(  َفِمْن  َعْشًرا  َأْتَمْمَت  )َفإِْن  كلمة  تأت  ومل  االتفاق( 

الزماين.
  وواضح ذلك أيضا بقوله تعاىل: ﴿َوَواَعْدَنا ُموَسى َثاَلثِيَن َلْيَلًة َوَأْتَمْمنَاَها بَِعْشٍر 

ِه َأْرَبِعيَن َلْيَلًة ﴾]األعراف:142[. َفَتمَّ ِميَقاُت َربِّ
أخر  ليال  عرش  للثالثني  فأضيف  يشء  وحصل  فقط،  ليلة  ثالثني  كان  فالوعد 

متصلة هبا مل تكن مسبًقا موجودة فتمت أربعني ليلة.
َن اْلُهَدى َواْلُفْرَقاِن  لنَّاِس َوَبيِّنَاٍت مِّ ِذَي ُأنِزَل فِيِه القرءان ُهًدى لِّ  ﴿َشْهُر َرَمَضاَن الَّ
اٍم ُأَخَر ُيِريُد  ْن َأيَّ ٌة مِّ ْهَر َفْلَيُصْمُه َوَمن َكاَن َمِريًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الشَّ
َهَداُكْم  َما  َعَلى  الّلَه  َولُِتَكبُِّروْا  َة  اْلِعدَّ َولُِتْكِمُلوْا  اْلُعْسَر  بُِكُم  ُيِريُد  َوالَ  اْلُيْسَر  بُِكُم  الّلُه 

َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن ﴾]البقرة:185[.
من  حرج  فال  سفر  عىل  أو  مريًضا  كان  كله، فمن  رمضان  شهر  صيام  مطلوب   
اإلفطار حينئذ لتيسري أموره عىل أن يكمل عدة الشهر فيام بعد، واملالحظ أن الصيام 

اإلكاميل له عالقة بام سبق وليس إمتام له.
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ُهنَّ َعِلَم  ُكْم َوَأنُتْم لَِباٌس لَّ َفُث إلى نَِسآِئُكْم ُهنَّ لَِباٌس لَّ َياِم الرَّ ﴿ُأِحلَّ َلُكْم َلْيَلَة الصِّ
الّلُه َأنَُّكْم ُكنُتْم َتْختاُنوَن َأنُفَسُكْم َفَتاَب َعَلْيُكْم َوَعَفا َعنُكْم َفاآلَن َباِشُروُهنَّ َواْبَتُغوْا َما 
َكَتَب الّلُه َلُكْم َوُكُلوْا َواْشَرُبوْا َحتَّى َيَتَبيََّن َلُكُم اْلَخْيُط األَْبَيُض ِمَن اْلَخْيِط األَْسَوِد ِمَن 
ُتَباِشُروُهنَّ َوَأنُتْم َعاِكُفوَن فِي اْلَمَساِجِد تِْلَك  لْيِل َوالَ  َياَم إلى الَّ وْا الصِّ َأتِمُّ اْلَفْجِر ُثمَّ 

ُهْم َيتَُّقوَن ﴾ ]البقرة:187[. ُحُدوُد الّلِه َفاَل َتْقَرُبوَها َكَذلَِك ُيَبيُِّن الّلُه آَياتِِه لِلنَّاِس َلَعلَّ
 وكلمة  )أمتوا الصيام إىل الليل(  بمعنى القيام بالعمل وفق وحدة زمنية متصلة 

دون انقطاع.
  ومن خالل تدبر استخدام كلمة )كمل(، وكلمة ) تم( يف القرءان وصلنا إىل أن:

  اإلكامل:  متعلق بإهناء العمل السابق بعد توقف وانقطاع عنه.
  اإلمتام:  متعلق بظرف حصول الفعل وإهنائه موصواًل زمنيًّا.

اإِلْساَلَم  َلُكُم  َوَرِضيُت  نِْعَمتِي  َعَلْيُكْم  َوَأْتَمْمُت  ِدينَُكْم  َلُكْم  َأْكَمْلُت  اْلَيْوَم   ...﴿
ِحيٌم ﴾ ]المائدة:3[. ْثٍم َفإِنَّ الّلَه َغُفوٌر رَّ ِ ِدينًا َفَمِن اْضُطرَّ فِي َمْخَمَصٍة َغْيَر ُمَتَجانٍِف إلِّ
أن  إىل  مرتاكمة  زمنية  مراحل  عىل  وإرادته  اهلل  علم  وفق  اإلسالم   دين  نزول  بدأ 
ين  ين بنزول القرءان فجمع فيه كل ما سبق من الدِّ بعث النبي حممد فحصل إكامل الدِّ
اإلسالمي مع اإلكامل له، وصار الكتاب ) القرءان(  اجلامع للدين اإلسالمي كله، 
عطاء  وذلك  هبا  ووصلهم  النعمة  من  هلم  أضاف  بمعنى  الناس  عىل  نعمته  اهلل  وأتم 
من  عليه  يرتتب  ملا  للناس  دينه  إكامل  يف  اهلل  لنعمة  اإلمتام  ذلك  وحتقق  منه،  وكرم 
رفع الوصاية اإلهلية املبارشة عن الناس وتسليمهم زمام األمور ومفاتيح اخلالفة يف 
األرض ليتحملوا مسؤولية أنفسهم واختيارهم يف عامرة األرض  وفق دين اهلل الذي 
ارتضاه للناس كونيًّا واجتامعيًّا، وهذه نعمة كبرية من اهلل وإكرام وترشيف لإلنسان.

  والكامل ال يعني االستيعاب لكل يشء، وإنام يعني إهناء العمل املحدد سابًقا بام 
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يتطلب، وممكن يكون جزء من العمل مكلف به واحد فيجب عليه أن يكمل ما هو  
مطلوب منه، ويأيت آخر ويتابع العمل من حيث وصل األول،  وقد حدد اهلل اإلطار 
امتداد  خالل  الناس  وينفع  يصلح  بام  وأحكامه   اإلسالمي  للدين  واملفاهيم  العام 
ما  إهناء  يقتيض  وأهناه، فالكامل  به  بدأ  ما  واملتغري،  وأكمل  الثابت  حمور  وفق  الزمن  
بدأت به، ومن الطبيعي أن يكون العمل متصاًل بام سبق ومن جنسه  برصف النظر 

عن انقطاع زمن الفعل أو توقفه.
 واإلمتام يعني أن  تقوم بعملك بشكل كامل أو تضيف لعملك  يشء من جنسه 
متصاًل به دون فاصل زمني وال يشرتط له االتفاق عليه سابًقا أو  دخوله يف اإلرادة 

بداية.
 نحو: أكمل زيد عمله وأمته يف يومني.

ختم: كلمة تدل عىل ارختاء ودفع خفيف منته بجمع متصل.
وظهر ثقافيًّا بمعنى إضعاف أو  تقليص  حركة اليشء مع دفع خفيف له جمتمع 

عىل هذا اإلضعاف بشكل متصل ال ينقطع أو يتوقف.
 لنرى ذلك من خالل استخدام القرءان لكلمة  ) ختم(.

َعَذاٌب  َوَلُهْم  ِغَشاَوٌة  َأْبَصاِرِهْم  َوَعَلى  َسْمِعِهْم  َوَعَلى  ُقُلوبِِهْم  َعَلى  ُه  اللَّ ﴿َخَتَم   
َعظِيٌم﴾]البقرة:7[

   نالحظ يف النص عملية اإلضعاف والتقليص لفعل القلب والسمع واألبصار 
حمل  يف  كلمة  )ختم(   استخدام  من  عليهم، وظهر  صارت  التي  الغشاوة  بواسطة  

اخلطاب معنى  املنع والتغطية لليشء.
َكاُنوا  بَِما  َأْرُجُلُهْم  َوَتْشَهُد  َأْيِديِهْم  ُمنَا  َوُتَكلِّ َأْفَواِهِهْم  َعَلى  َنْختُِم  ﴿اْلَيْوَم   

َيْكِسُبون﴾]ّيـس:65[
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  ظهر من استخدام كلمة  ) نختم(  يف حمل اخلطاب معنى اإلغالق واملنع املتصل 
لفعل الكالم من األفواه.

ُه  ِه َوَخاَتَم النَّبِيِّيَن َوَكاَن اللَّ ُسوَل اللَّ َجالُِكْم َوَلِكن رَّ ن رِّ ٌد َأَبا َأَحٍد مِّ ا َكاَن ُمَحمَّ ﴿مَّ
بُِكلِّ َشْيٍء َعِليًما ﴾]األحزاب:40[

 ظهر معنى عملية التوقف واملنع واالتصال بام سبق  واإلهناء املتصل زمنيًّا لفعل 
بعث النبيني من اهلل بعد النبي حممد، وظهر أيًضا لفعل اخلتم  من حمل اخلطاب لزوًما 
التصديق ملن أتى قبل النبي،  واخلتم ليشء إنام هو إلهناء حركة هذا اليشء وإبقائه عىل 

ما هو عليه.
ي اخلاتم الذي يوضع باألصبع زينة خامتًا؛ ألنه أغلق الطرفني بشكل متصل،  وسمِّ
ومنع حركة اليشء يف داخله من جتاوزه وانتهى عىل ما هو عليه، وشاع بني الناس أن 
معنى  ليس  وهذا  له،  املستخدم  بمآله  اليشء  تفسري  باب  من  زينة  تعني  خاتم  كلمة 
استخدام  يف  الناس  تساهل  وهو  له  الشائع  االستخدام  من  أتى  معنى  وإنام   ً لسانيا 
الكلامت يف غري معناها اللساين، ومن اخلطأ  الفاحش االعتامد عىل ما شاع بني الناس 

استخداًما يف دراسة اخلطاب القرءاين وتدبره.
العمل  أن  إىل  نصل  وكلمة )اخلاتم(   ) كلمة ) اإلكامل  مفهوم  ضبط  خالل  ومن 
يتصف  فهو  اإلسالمي  ين  الدِّ كامل  معه، مثل  التعامل  وخاصية  إمكانية  فيه  الكامل 
بإمكانية التعامل معه وفق الثابت واملتغري، بينام األمر املختوم ال يمكن التعامل معه 
لفقدانه خاصية التحرك والفتح له، لذا؛ كان مقام النبوة اإلهلية مغلق عىل ما سبق من 
احلركة  فمنعت  ببعضهام  طرفاها  اتصل  التي  احللقة  مثل  معهم  متصل  بشكل  النبيني 
التعامل  أو  للفتح  قابلة  غري  مغلقة  متصلة  واحدة   حلقة  النبيُّون  وصار  والتجاوز  

معها.
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نقاش مع أحد اإلخوة األحمديين

حول إمكانية بعث نبي من الل بعد النبي الخاتمي

 لقد تعرضت يف مقايل إىل رشح نص أو أكثر مما أتيت به حرضتك، وبينت لك أن 
داللتيهام ليست كام ذهبت حرضتك، واحلد األدنى أن الداللة ظنية وال تصلح حلسم 
النقاش وتثبت فكرتك، ولكن مازلت تقفز من نص إىل آخر وترسد أي منهم دون 
وجود عالقة بالفكرة التي هي حمل النقاش، وتطالب اآلخر بتفسريها فهذا األسلوب 

هو إغراق املوضوع وتسطيحه حتى تضيع احلقيقة.
ومع ذلك سوف أستعرض لك وأعيد رشح مفهوم بعض النصوص التي تستدل 

هبا وأطلب منك أن تفعل ذلك وحدك يف النصوص األخرى. 
 1- النص األول:

َإَماًما  ُموَسى  ِكَتاُب  َقْبِلِه  َوِمن  نُْه  مِّ َشاِهٌد  َوَيْتُلوُه  ِه  بِّ رَّ ن  مِّ َبيِّنٍَة  َعَلى  َكاَن  ﴿َأَفَمن 
َوَرْحَمًة ُأْوَلِئَك ُيْؤِمنُوَن بِِه َوَمن َيْكُفْر بِِه ِمَن األَْحَزاِب َفالنَّاُر َمْوِعُدُه َفاَل َتُك فِي ِمْرَيٍة 

بَِّك َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس الَ ُيْؤِمنُوَن﴾ ]سورة هود: 17[. ُه اْلَحقُّ ِمن رَّ نُْه إِنَّ مِّ
 انظر إىل آراء معظم املفرسين يف حتديد الشاهد من خالل إرجاع الضمري يف كلمة  

)منه(  وعدِّ البينة يف النص القرءاَن ذاته:
جربيل.أ. 
 النبي حممد نفسه.ب. 
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اإلمام عيل بن أيب طالب.ج. 
أبو بكر وعمر والصحابة بشكل عام.د. 
القرءان ذاته.ه. 
وزدتم أنتم األمحدية أنه املهدي غالم مريزا.و. 

خطابه  وتعلق  لبنيته  حمكم  كنظام  ذاته  القرءان  من  هو  الشاهد  أن  والصواب 
بالواقع اخلارجي املتنامي علاًم بالنسبة للناس، وهذا داللة كلمة شاهد التي تدل عىل 
املعرفة والعلم واخلربة وهي غري داللة شهيد التي تدل عىل احلضور الواعي للحدث 

ومعاينته.
وليس  معه  املجيء  هذا السياق  يف  أفاد  الذي  بالواو  معطوفة  أتت  يتلوه  وكلمة   
هو  الذي  الزمني  عن الفاصل  ناهيك  )الفاء(   العطف  حرف  داللة  هو  الذي  بعده 
البعدي  املجيء  االتباع وليس جمرد  عىل  تدل  والتالوة  )ثم(   العطف  حرف  داللة 
ُأْوَلـِئَك  تاَِلَوتِِه  َحقَّ  َيْتُلوَنُه  اْلِكَتاَب  آَتْينَاُهُم  ِذيَن  تعاىل:﴿الَّ قوله  اقرأ  املصاحب،  أو 

ُيْؤِمنُوَن بِِه َومن َيْكُفْر بِِه َفُأْوَلـِئَك ُهُم اْلَخاِسُروَن ﴾ ]البقرة:121 [.
منسجمة  بينهام  والعالقة  القرءان  وخارج  بالقرءان  املوجود  العلم  هو  فالشاهد 
وتصديقية، اقرأ قوله تعاىل:﴿َسنُِريِهْم آَياتِنَا فِي اآْلَفاِق َوفِي َأنُفِسِهْم َحتَّى َيَتَبيََّن َلُهْم 

ُه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد ﴾]فصلت:53 [. ُه اْلَحقُّ َأَوَلْم َيْكِف بَِربَِّك َأنَّ َأنَّ
2 - النص الثاين:

وَن َعَلْيُكْم آَياتِي َفَمِن اتََّقى َوَأْصَلَح َفاَل  نُكْم َيُقصُّ ا َيْأتَِينَُّكْم ُرُسٌل مِّ ﴿َيا َبنِي آَدَم إِمَّ
َخْوٌف َعَلْيِهْم َوالَ ُهْم َيْحَزُنوَن ﴾]األعراف: 35 [.

تفيد  التي  املضارع،  بصيغة  جاء  هذه اآلية  يف  )واخلطاب  األمحدية:   يقول 
االستقبال، أي: أنَّ اخلطاب لبني آدم يف املستقبل، واآلية تطلب من هؤالء أْن يؤمنوا 
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باملرَسل إليهم منـهم. ولو فرضنا أْن ال أحد سيأيت يف هذه األمة مبعوًثا من عند اللـه؛ 
ملا كان لـهذه اآلية أية فائدة، وحاشا للـه من ذلك(.

ذكروا، وهذا  كام  القيامة  يوم  إىل  الناس  كل  شامل  آدم(   بني  )يا  خطاب    -إن 
واملستقبل، فأيًضا  االستمرار  تفيد  مضارع  )يأتينَّكم(  فعل  وكلمة   فيه،  خالف  ال 
صواب ال غبار عليه، ولكن من أين تم فهم كلمة )مبعوًثا(  التي استخدمها االمحدية 
يف رشحهم للنص؟والنص َذكر كلمة )يأتينَّكم(! وداللتها غري داللة كلمة ) بعث(، 
داللة  بني  فرق  كلمة  )َنبّيني(، ويوجد  يذكر  ومل  ذكر كلمة ) ُرسل(   النص  وكذلك 
غري  والعكس  رضورة،  رسول  كل نبي  أن  حيث  من  سابًقا  كام َذكرُت  الكلمتني 
َوَكاَن َرُسواًل  ُمْخَلًصا  َكاَن  ُه  إِنَّ اْلِكَتاِب ُموَسى  قوله تعاىل:﴿َواْذُكْر فِي  صواب، اقرأ 
بِيًّا ﴾]مريم:51[، أال يوجد فرق عندك بني مجلة  )رسول نبي(  ومجلة  )نبي رسول(؟  نَّ
وجود  هل  َنبِيًّا ﴾]مريم:53[،  َهاُروَن  َأَخاُه  ْحَمتِنَا  َلُه ِمن رَّ قوله تعاىل:﴿َوَوَهْبنَا  اقرأ 

كلمة رسول قبل كلمة النبي، مثلها مثل نفيها؟
لذلك قلت: إن كل نبي رسول والعكس غري صواب.

والنبوة اإلهلية خمتومة بنوعيها ) القائد والتابع(  ببعث النبي حممد وشخصه، بينام 
ين رضورة وهو منفصل عن النبوة إلقامة احلجة عىل  مقام الرسول مستمر إىل يوم الدِّ
الناس، لذلك أتى يف النص كلمة  ) منكم(  ومل تأت كلمة  ) منّي(! مع غياب كلمة  
قرينة،  إىل  بحاجة  الرسل  كلمة  داللة  يف  النبيني  وإدخال  املتعلقة بالنبيني،  )بعث(  
واإليامن مطلوب بكل الرسل ) النبيون خالل حياهتم(،  ) والعلامء والدعاة والقادة 

الراشدون(.
  وهذا يقتيض حياهتم ألن من املعلوم أن الطاعة متعلقة بحياة اآلمر، وال تكون 
الطاعة للموات، وبالتايل جيب تصديقهم واتباعهم فيام يأمرون من احلق والصواب 
بمفهوم  له  وال عالقة  مستمرة،  له فائدة  النص  أن  ثبت  وبالتايل  الناس،  ينفع  وما 
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استمرار النبوة قط، وعىل أقل احتامل إن الداللة هلذا املفهوم ظنية يف النص، وإذا َطرأ 
االحتامل َبُطل االستدالل. 

3 - النص الثالث:
]سورة  َبِصيٌر﴾  َسِميٌع  َه  اللَّ إِنَّ  النَّاِس  َوِمَن  ُرُساًل  اْلَماَلِئَكِة  ِمَن  َيْصَطِفي  ُه  ﴿اللَّ

احلـج: 75[. 
 إن كلمة ) يصطفي ( فعل مضارع وحسب الداللة له ال ُبدَّ من استمرار االصطفاء 
ِه َوَساَلٌم َعَلى ِعَباِدِه  وعدم توقفه، وهذا كالم صواب اقرأ قوله تعاىل: ﴿ُقِل اْلَحْمُد لِلَّ
ا ُيْشِرُكوَن ﴾ ]النمل:59 [ فهؤالء العباد الذين اصطفاهم  ُه َخْيٌر َأمَّ ِذيَن اْصَطَفى آللَّ الَّ
اهلل ويصطفيهم ليسوا كلهم أنبياء بالرضورة، والنص ذكر كلمة ) رساًل(  والرسول 
ال يشرتط له أن يكون نبيًّا، فكل من محل رسالة اهلل علاًم وعماًل ودعوة فهو رسول 
اهلل للناس طوًعا وهذا مستمر يف كل زمان ومكان، واالصطفاء دائاًم متعلق بمعطيات 
يعني  وال  اإلهلي،  لالصطفاء  تؤهله  للنفس  وصفاء  وطهارة  عملية وفهمية وإيامنية 
إىل  له  اإلهلي  باالصطفاء  يقول  الذي  هو  حاله  اصطفاه، فلسان  اهلل  ذلك إخباره أن 

زمرة الصاحلني واملؤمنني. 
4 - النص الرابع:

ميثاق النبيني:
َوِعيَسى  َوُموَسى  َوإِْبَراِهيَم  نُّوٍح  َوِمن  َوِمنَك  ِميَثاَقُهْم  النَّبِيِّيَن  ِمَن  َأَخْذَنا  ﴿َوإِْذ   
بالصدق  بالتعهد  ميثاق  هو  َغِليظًا ﴾ ]األحزاب:7[،  يَثاًقا  مِّ ِمنُْهم  َوَأَخْذَنا  َمْرَيَم  اْبِن 
يف تبليغ الرسالة دون زيادة أو نقصان والدعوة إىل التوحيد، اقرأ النص الذي بعده 
اِدِقيَن َعن ِصْدِقِهْم َوَأَعدَّ لِْلَكافِِريَن َعَذاًبا َألِيًما ﴾  مبارشة يبني لك ذلك ﴿لَِيْسَأَل الصَّ

]األحزاب:  8[.
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 وامليثاق الغليظ الذي ُأخذ من النبيني كلهم وحممد معهم غري امليثاق الذي ذكر يف 
النص التايل: 

َرُسوٌل  َجاءُكْم  ُثمَّ  َوِحْكَمٍة  ِكَتاٍب  ن  مِّ آَتْيُتُكم  َلَما  النَّبِيِّْيَن  ِميَثاَق  الّلُه  َأَخَذ   ﴿َوإِْذ 
ُه َقاَل َأَأْقَرْرُتْم َوَأَخْذُتْم َعَلى َذلُِكْم إِْصِري َقاُلوْا  َما َمَعُكْم َلُتْؤِمنُنَّ بِِه َوَلَتنُصُرنَّ ٌق لِّ َصدِّ مُّ

اِهِديَن ﴾ ]آل عمران: 82[  َن الشَّ َأْقَرْرَنا َقاَل َفاْشَهُدوْا َوَأَنْا َمَعُكم مِّ
 فالنص الثاين مل يذكر النبي حممد وهذا يدل عىل أن املقصود بامليثاق هم النبيون 
السابقون، وكان ذلك عند بعثة كل منهم، وحرف )ثم( حرف عطف يفيد الرتتيب 
مع الفاصل الزمني برصف النظر عن طوله أو قرصه، وامليثاق موجه للنبي خاصة، 
وللقوم املعارصين له أن يؤمنوا بالرسول الذي بعده برشط التصديق ملا أتى به النبي 
األول من توحيد وترشيع دائم إنساين، وليس امليثاق للنبي نوح وقومه مثاًل أن يؤمنوا 
حممد  يدركوا النبي  لن  وقومه  نوح  النبي  اخلطاب؛ ألن  يف  عبث  حممد، فهذا  بالنبي 
قطًعا، وإنام امليثاق اإليامن بالنبي الذي بعده مبارشة، وهكذا مجيع األنبياء وأقوامهم. 
 أما القول بأن امليثاق الذي ُأخذ من كل النبيني وحممد معهم هو أن يؤمنوا باملهدي 
الذي سوف يأيت بعد النبي حممد بألف سنة وينرصوه، وأقروا عىل ذلك وشهدوا عىل 
أنفسهم، فهذا قول باطل وغري عقالين وال حيتمله النص ال من قريب وال من بعيد، 
فهو مقحم إقحامًا يف النص إلثبات فكرة مسبقة يف الذهن، ومل يرتق إىل فهم مرجوح.
وظاهر كالم األمحدية  يفيد أن املبعوث األخري بعد النبي حممد هو خاتم النبيني 

وهو أعظم اجلميع وسيدهم، وهو استنتاج سقيم ومغلوط.
تعد  فقط، فال  اإلنساين  اإلكامل، والواقع  ونص  اخلامتية  نص  هو  النقاش  فمحل 
ترسد نصوًصا بشكل اعتباطي، إما أن تناقش هذا أو انقطع عن النقاش وانسحب، 

وكف عن االدِّعاء بحسم املسألة قرءانيًّا لصاحلك!
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 5- النص اخلامس: 
النَّبِيِّيَن  َن  مِّ َعَلْيِهم  الّلُه  َأْنَعَم  ِذيَن  الَّ َمَع  َفُأْوَلـِئَك  ُسوَل  َوالرَّ الّلَه  ُيطِِع   ﴿َوَمن 

الِِحيَن َوَحُسَن ُأوَلـِئَك َرفِيًقا ﴾ ]النساء: 70[   َهَداء َوالصَّ يِقيَن َوالشُّ دِّ َوالصِّ
كلمة )يطع (  فعل مضارع يفيد االستمرار له، وهذا يدل عىل وجود اجلهة التي 

. هي حمل للطاعة؛ ألن الطاعة ال تكون إال حليٍّ
لوظيفة  األصل  كوهنا  ذاهتا  والرسالة  الرسالة،  حامل  هبا  يقصد  الرسول  وكلمة 
القرءاين، وهؤالء  واالستخدام  العريب  اللسان  يف  معروف  هو  البرشي، كام  الرسول 
نَي، وهذا  احِلِ َهَداء َوالصَّ يِقنَي َوالشُّ دِّ الناس املطيعون خيربهم اهلل أهنم مع النَّبِيِّنَي َوالصِّ

يلزم وجود هذه املقامات بشكل دائم ال تنقطع من الوجود.
وهذا دليل عىل أن داللة كلمة  )النبيني(  يف النص ليست هي املضافة هلل، وهذا 
حممد،  النبي  مع  حينئذ احلارضين  اهلل  من  املبعوثني  هبا  ويقصد  عمومها  عىل  يدل 
والقادة العلامء الصاحلون والدعاة إىل احلق واخلري والنهضة بالعباد والبالد من بعدهم 
بالنبيني  باإليامن  وإمامة(  واألمر  ودعوة  النبوة )علم وإيامن  مقام  إىل  وصلوا  الذي 
بعلمهم  املقام  هذا  إىل  وصلوا  والنبيني الذين  اهلل،  بعثهم  النبيني الذين  يشمل  عام 
وْا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب  ْيَس اْلبِرَّ َأن ُتَولُّ وصالحهم،انظر قوله تعاىل: ﴿لَّ
َوَلـِكنَّ اْلبِرَّ َمْن آَمَن بِالّلِه َواْلَيْوِم اآلِخِر َواْلَمآلِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَّبِيِّيَن... ﴾ ]البقرة: 
ين، ومطلوب من الناس أن يؤمنوا هبم، وبام أن  177[، وهذا الرب مستمر إىل يوم الدِّ

اهلل ختم النبوة اإلهلية املتعلقة ببعثة النبي حممد، وختم النبوءة أيًضا من عنده، فبقي 
اهلل(   إىل  الصاحلون الدعاة  العاملون  الناس  )القادة الراشدون  من  والنبيؤون  النبيِّون 
و) املتنبئون بالعلم والدراسة(  ولكل جمتمع نبيون وأنبياء باملعنى اللساين، وليس هم 
من اهلل، وجيب اإليامن هبم؛ بمعنى اتباعهم وطاعتهم فيام يأمرون من اخلري واملعروف 
وهنضة العباد والبالد وفق ال طاعة ألحد يف معصية اخلالق، وإنام الطاعة باملعروف، 

وقل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني. 
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 هل يكفي رشح النصوص اخلمسة أم ينبغي أن أرشح لك كل ما خيطر يف بالك 
من النصوص التي تظن أن هلا عالقة بفكرتك!

 فكفاك مراوغة ومناورة ورسد أي نص واالدِّعاء بأن األمر حمسوم قرءانيًّا. 
 أخي الكريم 

 انتبه إىل أن اإلكامل يتعلق بالدين، و اخلتم يتعلق بالنبوة. 
﴿اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْساَلَم ِدينًا﴾ 

]المائدة3[ 
ُه  ِه َوَخاَتَم النَّبِيِّيَن َوَكاَن اللَّ ُسوَل اللَّ َجالُِكْم َوَلِكن رَّ ن رِّ ٌد َأَبا َأَحٍد مِّ ا َكاَن ُمَحمَّ ﴿مَّ

بُِكلِّ َشْيٍء َعِليًما﴾  ]األحزاب:40[  
للرشع  ناسخ  أو  جديد  برشع  نبي  بعث  عدم  هو  ختم النبوة  من  املقصد  كان  فلو 
اإلسالمي فقط، ملا كان بحاجة لنزول نص ختم النبوة، ألن نص اإلكامل وإمتام النعمة 
حممد  نبي بعد النبي  أي  بعث  ملنع  كاف  للناس  أنزله  الذي  ين  عن الدِّ الرب  ورضا 
برشع جديد أو ناسخ ملا سبق؛ ألن اإلكامل للدين يفيد ذلك املعنى رضورة، والعمل 
الكامل ال ينقض أو يزاد عليه أو ينقص منه شيًئا ألن ذلك لو حصل النتقض الكامل.
انتفاء  أو  ين  الدِّ إكامل  غري  أخرى  مسألة  لتقرير  فهو  النبوة  ختم  نص  بنزول  أما 
نسخه، أال وهي ختم النبوة اإلهلية ذاهتا كمقام، مع العلم أن ختم النبوة ال يمكن أن 
تكون يف أول اليشء أو وسطه، بل ال ُبدَّ أن تأيت عند إكامل العمل وإمتامه رضورة، 
وجود  عىل  يدل  فختم النبوة  جدلية،  بينهام  والعالقة  واإلمتام  اإلكامل  نتيجة  فاخلتم 

ين وإمتامه، واإلكامل للدين واإلمتام للنعمة يلزم منه ختم النبوة.  إكامل الدِّ
 فداللة كلمة خاتم ال تعني اآلخر لساًنا ولو أهنا تتضمن ذلك منطًقا، وهي مفهوم 
يدل عىل املدح منطًقا إذا أضيفت للعقالء، وتدل عىل جمموعة من املفاهيم لساًنا أو 
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املعني  النص  ويف  واالستخدام،  السياق  حسب  ببعضها  متعلقة  الواقع  من  لزوًما 
بالدراسة. )خاتم النبيني ( تدل ابتداء عىل وجود نبيني قبله ملتزمني بيشء واحد جاء 
هو بااللتزام ذاته مصدًقا هلم، وظهر فعل اإلضافة بتعاليم معينة عىل ما سبق نزوله، 
وبذلك وصل إىل فعل اإلكامل الذي اقتىض اإلهناء الذي يوصل إىل التوقف، وبذلك 
ظهر فعل احلفظ واالستمرار للدين الذي اقتىض الصالحية، وهذا يدل عىل أن هذا 
النبي هو اآلخر بعثة يف سلسلة النبيني من اهلل، وهذا يقتيض أنه أفضلهم عندما صار 

هو اخلاتم. هذا مفهوم كلمة )خاتم(  لساًنا ومنطًقا حني االستخدام.
وما ينبغي أن نستخدم كلمة )خاتم( عىل اللوازم هلا منطًقا نحو مفهوم األفضل، 
فهو ليس من داللة الكلمة لسانيًّا، وإنام من لوازمها، وكذلك كلمة )آخر( فهي من 
واإلغالق والطبع....  اإلهناء  كلمة  وكذلك  لسانيًّا،  مفهومها  من  وليس  لوازمها 
أيًضا من لوازمها، فقول أحدهم: زيد خاتم املحققني أو الشعراء، غري صواب ألنه 
استخدم مفهوًما كبرًيا واسًعا جلزء من لوازم كلمة خاتم منطًقا، غري أن كالم البرش 
كائن من كان ويف أي زمان أو مكان ال يصلح أن يكون برهاًنا عىل صواب استخدام 
وصالحية  الواقع  يف  مصداقية  يلزمه  وكالمه  نحوية،  أو إنشاء قاعدة  لسانية  كلمة 

وهذا اليملكه إنسان.
للنعمة،  واإلمتام  للدين،  واإلكامل  والتابع،  القائد  بنوعيها  اإلهلية  للنبوة   فاخلتم 
وإمامهم  اهلل للناس،  رضيها  التي  الرسالة الكاملة  عىل  مستمرة  االكتسابية  والنبوة 

النبي إبراهيم، وأسوهتم النبي حممد.
وسلمهم  وحفظه  هلم،  وارتضاه  ين  الدِّ أكمل  بأن  الناس  عىل  اهلل  أمتها  والنعمة 

مفاتيح اخلالفة يف األرض ورفع الوصاية اإلهلية عنهم. 
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رد على نقاط أثارها

»أحمدي« على مقال الخاتمية

كالم األخ األمحدي املرقَّم وكالمي حتته.
ونحًوا  وبالغة  وشعًرا  نثًرا  بأدهبا  لغته  حفظ  بغري  القرءان  اهلل  حيفظ  كيف    -1

ورصًفا، خصوًصا أدبيات ما قبل القرءان والتي تلته مبارشة؟
ج- أوالً كلمة )لغة(  خطأ شائع وفاحش، وهي من اللغو التي تدل عىل الكالم 
الذي ال معنى له وهو عبث، واخلطاب القرءاين منزه عن العبث واللغو، واستخدم 

كلمة )اللسان(.
هلا  كونية  عربية  بأصوات  متعلق  لسانية  كصياغة  بذاته  حفظ  القرءاين  اخلطاب 
مفاهيم فيزيائية، واحتوى يف داخله جمموع األصوات الثامنية والعرشين صوتًا ومن 
للخطاب  هو  القرءاين، واحلفظ  اخلطاب  صياغة  عريبٍّ تم  بشكل  بعضها  مع  تركيبها 
العكس،  وليس  الناس  بني  املحكي  العريب  اللسان  حفظ  تم  فقط، وبحفظه  القرءاين 

واخلطاب القرءاين هو احلجة عىل استخدام الناس وعىل قواميسهم.

 2- قبولك بمعنى األفضلية )لكلمة اخلامتية( وأنه أتى عىل سبيل املدح ومرورك 
مر الكرام عليها.

ج- معنى األفضلية ليس من معاين كلمة اخلامتية لسانيًّا، وإنام من املعاين الالزمة 
منطقيًّا عندما تأيت كلمة اخلاتم بسياق وصف للعقالء دون نفي معنى اإلهناء واآلخر 
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والتواصل واملصداقية، كام أن التغطية ليست من معاين اخلامتية لسانًا، ولكن هي من 
ختم  لليشء، مثل  باحلفظ   متعلق  مادي  بسياق  أتت  إن  اخلتم  كلمة  استخدام  لوازم 

العبوات الغذائية.
مع مالحظة أن اخلتم ال يمكن أن يكون يف بداية اليشء أو وسطه، بل ال ُبدَّ من 
وصوله إىل النهاية أو اآلخرية رضورة، وهذان املعنيان ) اإلهناء واآلخرية (  مها من 

املعاين الالزمة منطقيًّا وليس لسانيًّا لكلمة ختم.

 3- قولك: فالقرءان وصف إسامعيل بأنه نبي رسول رغم أنه بال رشيعة ومل يكن 
من القائدين.

َكاَن  ُه  إِنَّ إِْسَماِعيَل  اْلِكَتاِب  فِي  ﴿َواْذُكْر  اقرأ:  نبيًّا  رسواًل  كان  أنه  والصواب  ج- 
بِيًّا ﴾ ]مريم:54[، وبالتايل كل نبي هو رسول والعكس  َصاِدَق اْلَوْعِد َوَكاَن َرُسواًل نَّ
غري صواب، والرسل اإلهليون هم نبيون  رضورة، ومن هذا الوجه أتى التداخل بني 
نبي،  هو  إهلي  رسول  رسول، وكل  هو  إهلي  نبي  كل  ليصري  والرسول  النبي  مفهوم 
ومع هذا التداخل فرق القرءان بينهام من حيث الوظيفة املكلف هبا كل منهام، فظهر 
التابع  النبي  رسالة، والرسول  صاحب  وهو  موسى  النبي  مثل  القائد  النبي  الرسول 
ْحَمتِنَا َأَخاُه َهاُروَن َنبِيًّا﴾] مريم:53[ ﴿َوَلَقْد آَتْينَا  مثل النبي هارون،﴿َوَوَهْبنَا َلُه ِمن رَّ
رسول  وكالهما  الفرقان:35[،  َوِزيًرا﴾]  َهاُروَن  َأَخاُه  َمَعُه  َوَجَعْلنَا  اْلِكَتاَب  ُموَسى 

ونبي.

  4- ولكن نختلف معك يف معني التامم فتامم النعمة، أي: استمرارها وبقائها.
ج- إمتام النعمة أكيد يعني بقائها واستمرارها، وهذا ما حصل فعاًل  فاهلل أتم نعمة 

اإلسالم بإكامله، وحفظ لنا هذه النعمة وريض لنا اإلسالم دينًا.
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بأحد  يصدق  أو  يؤمن  مل  إذا  موسى  برشيعة  املؤمن  اليهودي  موقف  ما  قل،   -5  
مؤمنًا  كونه  رغم  القيامة سيعذب   ويوم  إيامنه  وينقص  التابعني، أال يضل  األنبياء 

بموسى ورشيعته. 
النبي  ملة  غري  ملة  هم  وإنام  موسى،  النبي  أتباع  اسم  ليست  اليهودي  كلمة  ج- 
َنَصاَرى  َأْو  ُهوًدا  ُكوُنوْا  املسيحيني، ﴿َوَقاُلوْا  غري  النصارى، وهم  وكذلك  إبراهيم  
َكاَن  ﴿َما  ﴾]البقرة135[  اْلُمْشِرِكيَن  ِمَن  َكاَن  َوَما  َحنِيًفا  إِْبَراِهيَم  َة  ِملَّ َبْل  ُقْل  َتْهَتُدوْا 
ْسِلًما َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكيَن ﴾ ]آل  ا َوالَ َنْصَرانِيًّا َوَلِكن َكاَن َحنِيًفا مُّ إِْبَراِهيُم َيُهوِديًّ

عمران:67 [.
احلنيفية، واهلل  امللة  ويقابلها  دين  اسم  وليست  ملل  هي  ونرصاين  هيودي  فكلمة 
آَبآِئـي  َة  ِملَّ َبْعُت  كلهم، ﴿َواتَّ األنبياء  دين  وهو  اإلسالم  دينًا واحدًا وهو  إال  ينزل  مل 
بِالّلِه ِمن َشْيٍء َذلَِك ِمن َفْضِل الّلِه  نُّْشِرَك  َلنَا َأن  َوَيْعُقوَب َما َكاَن  إِْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق 
َعَلْينَا َوَعَلى النَّاِس َوَلـِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس الَ َيْشُكُروَن ﴾]يوسف:38[، ﴿َوَجاِهُدوا فِي 
َة َأبِيُكْم إِْبَراِهيَم  لَّ ين ِمْن َحَرٍج مِّ ِه َحقَّ ِجَهاِدِه ُهَو اْجَتَباُكْم َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم فِي الدِّ اللَّ
َوَتُكوُنوا  َعَلْيُكْم  َشِهيًدا  ُسوُل  الرَّ لَِيُكوَن  َهَذا  َوفِي  َقْبُل  ِمن  اْلُمْسِلميَن  اُكُم  َسمَّ ُهَو 
َفنِْعَم  َمْواَلُكْم  ُهَو  ِه  بِاللَّ َواْعَتِصُموا  َكاَة  الزَّ َوآُتوا  اَلَة  الصَّ َفَأِقيُموا  النَّاِس  َعَلى  ُشَهَداء 
اْلَمْوَلى َونِْعَم النَِّصيُر ﴾]الحج:78[، ﴿َأْم ُكنُتْم ُشَهَداء إِْذ َحَضَر َيْعُقوَب اْلَمْوُت إِْذ 
َوإِْسَماِعيَل  إِْبَراِهيَم  آَباِئَك  َوإَِلـَه  إَِلـَهَك  َنْعُبُد  َقاُلوْا  َبْعِدي  ِمن  َتْعُبُدوَن  َما  لَِبنِيِه  َقاَل 

َوإِْسَحاَق إَِلـًها َواِحًدا َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُموَن ﴾]البقرة: 133[.
يوم  اإلنسان  نجاة  إن  نقول:  كلمة )هيودي(  استخدام  خطأ  عن  النظر  وبرصف 
ِذيَن  َوالَّ آَمنُوْا  ِذيَن  الَّ ﴿إِنَّ  وهي:  تفصيل،  دون  أساسية  أمور  بثالثة  مرهتنة  القيامة 
ِه َواْلَيْوِم اآلِخِر َوَعِمَل َصالًِحا َفَلُهْم َأْجُرُهْم  ابِِئيَن َمْن آَمَن بِاللَّ َهاُدوْا َوالنََّصاَرى َوالصَّ
ِهْم َوالَ َخْوٌف َعَلْيِهْم َوالَ ُهْم َيْحَزُنوَن ﴾]البقرة:62[،  فإن حتققت هذه األمور  ِعنَد َربِّ
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الثالثة نجا اإلنسان ولو مل يؤمن بالنبي الالحق لنبيه، وذلك ألن نفي اإليامن ال يعني 
الكفر والعدوان، وإنام نفي االتباع هلذا النبي دون حماربته أو الكفر به، واملحافظة عىل 
باإليامن  مرهتن  اجلنة  دخول  أن  خاصة  بالنص.   ذكرت  التي  الثالثة  باألمور  اإليامن 

والعمل الصالح.
الكفر  يعني  ال  اإليامن  وعدم  رضورة،  التكذيب  يعني  ال  التصديق  عدم  إذن؛ 

والعداوة، وعدم املحبة ال يعني الكراهية.

أن  عىل  األمحدية  هبا  تستدل  آيات  عدة  تناقش  مل  اثة  َبحَّ وأنت  أخي  كيف يا   -6

باب النبوة مفتوح باستعامل الفعل املضارع فيها وقفلتها بكلمة خاتِم بكرس التاء دون 
مناقشة استعامهلا مضافة جلمع العقالء بمعنى أفضل، ومل تأت بدليل غري الترصيفات 

األخرى جلذر وفعل الكلمة، أهذا عدل وبحث ُيقبل؟
األمثلة  غراره  عىل  األمحديون  ليفهم  واحًدا  مثاًل  املعني  املقال  يف  ناقشت  ج- 

األخرى وهو: 
إن خطاب )يا بني آدم(  شامل كل الناس إىل يوم القيامة كام ذكروا، وهذا ال خالف 
فيه، وكلمة )يأتينَّكم(  فعل مضارع يفيد االستمرار واملستقبل، فأيًضا صواب ال غبار 
)يأتينَّكم(  كلمة  َذكر  والنص  النص؟  يف  بكلمة )مبعوًثا(   أتوا  أين  من  عليه، ولكن 
يذكر  ومل  )ُرسل(   كلمة  ذكر  النص  وكذلك  بعث(،   ( كلمة  داللة  غري  وداللتها   !
كل  إن  حيث  من  َذكرُت سابًقا  كام  الكلمتني  داللة  بني  فرق  )َنبّيني(، ويوجد  كلمة 
نبي رسول رضورة، والعكس غري صواب، والنبوة خمتومة بنوعيها ) القائد والتابع(  
احلجة  إلقامة  رضورًة؛   ين  الدِّ يوم  إىل  مستمر  الرسول  مقام  حممد، بينام  النبي  ببعث 
غياب  مع  كلمة ) منّي( !  تأت  ومل  كلمة  )منكم(   النص  يف  أتى  الناس، لذلك  عىل 
كلمة )بعث( املتعلقة بالنبيني، وإدخال النبيني يف داللة كلمة الرسل بحاجة إىل قرينة، 
والقادة  والدعاة  حياهتم(، ) والعلامء  خالل  )النبيون  الرسل  بكل  مطلوب  واإليامن 

الراشدون(.
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  وهذا يقتيض حياهتم؛  ألن من املعلوم أن الطاعة متعلقة بحياة اآلمر، وال تكون 
الطاعة للموات، وبالتايل جيب تصديقهم واتباعهم فيام يأمرون من احلق والصواب 
بمفهوم  له  عالقة  وال  مستمرة،  فائدة  له  النص  أن  ثبت  وبالتايل  الناس،  ينفع  وما 
استمرار النبوة قط، وعىل أقل احتامل إن الداللة هلذا املفهوم ظنية يف النص، وإذا َطرأ 

االحتامل َبُطل االستدالل. 

ومبرشًا  املوعود:  املسيح  اسم  فيها  ذكر  التي  اآلية  تقول  الصف  صورة  يف   -7

برسول يأيت من بعدي اسمه أمحد.
َما  ًقا لِّ َصدِّ ِه إَِلْيُكم مُّ ج- ﴿َوإِْذ َقاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َيا َبنِي إِْسَراِئيَل إِنِّي َرُسوُل اللَّ
ا َجاءُهم بِاْلَبيِّنَاِت  ًرا بَِرُسوٍل َيْأتِي ِمن َبْعِدي اْسُمُه َأْحَمُد َفَلمَّ َبْيَن َيَديَّ ِمَن التَّْوَراِة َوُمَبشِّ

بِيٌن ﴾]الصف:6 [. َقاُلوا َهَذا ِسْحٌر مُّ

اسم التفضيل
عىل  أحدمها  وزاد  صفة،  يف  اشرتكا  شيئني  أن  عىل  لتدل  الفعل  من  تؤخذ  صفة 

اآلخر فيها.
)ُفعىل( ويصاغ من فعل ثالثي  )أفعل( ومؤنثه   التفضيل عىل وزن   اسم  يأيت  و 
التفضيل بني أمرين أو شيئني، نحو: زيد أكرب  األحرف، ويشرتط أن يأيت يف سياق 

من عمرو. 
ينتفي  التفضيل بني شيئني  الكلمة عىل وزن )أفعل( ومل تكن يف سياق  أتت  فإن 
سياقها،  حسب  وتفهم  التفضيل  من  خالية  أو  عارية  وتصري  التفضيل  اسم  عنها 

فاحلكم دائاًم هو ملحل اخلطاب ومعنى الكالم وليس للمبنى أو الوزن.
وكلمة )أمحد ( هي عىل وزن )أفعل( وسياق الكالم هو الذي حيدد، هل استخدمت 

عىل قصد اسم التفضيل أم هي خالية من التفضيل.
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النص أتى بسياق  ) مبرشًا برسول يأيت من بعدي اسمه أمحد..(  السياق ال يوجد 
فيه يشء يفضل عىل يشء آخر، وهذا يدل عىل أن كلمة )أمحد(  يف النص ال يقصد 

هبا التفضيل، وبالتايل ليست هي اسم تفضيل وتفهم حسب السياق وحمل اخلطاب.
ونالحظ أن النص مل يستخدم كلمة ) مبرًشا بنبي من بعدي(  وإنام استخدم كلمة 
)برسول(  ولو كان املقصد شخص الرسول اإلنساين الستخدم كلمة النبي، وصار 

ما يعرضه املسلمون صوابًا، وأن النبي حممد هو ُبرشى من النبي عيسى.
ووصفوه  بالبينات  جييء  بَِرُسوٍل(  ا  ً )َوُمَبرشِّ بكلمة  النص  أتى  عندما  ولكن   
النبي، وما أتى به يكون  الكفار عىل  بالسحر، ونحن نعلم أن صفة الساحر أطلقها 
القرءان، خاصة  هو  بالبينات  جاء  الذي  أن  عىل  يدل  مما  القرءان،  هو  الذي  سحًرا 
نبي رسول  الرسالة، وكل  العريب هو  اللسان  الرسول يف  كلمة  أن األصل يف داللة 
فتكون  القرءان(  يف  والرسالة  الرسول  مفهوم  )راجع مقايل  صواب  غري  والعكس 
ٌد  َحمَّ ى حممد بنص القرءان ﴿مُّ كلمة ) أمحد( اسم للقرءان وليس لشخص النبي املسمَّ
َكاَن  ا  ﴿مَّ ﴿]الفتح:29[  َبْينَُهْم  ُرَحَماء  اِر  اْلُكفَّ َعَلى  اء  َأِشدَّ َمَعُه  ِذيَن  َوالَّ ِه  اللَّ ُسوُل  رَّ
بُِكلِّ َشْيٍء  ُه  اللَّ َوَكاَن  النَّبِيِّيَن  َوَخاَتَم  ِه  اللَّ ُسوَل  َوَلِكن رَّ َجالُِكْم  ن رِّ َأَحٍد مِّ َأَبا  ٌد  ُمَحمَّ

َعِليًما﴿ األحزاب:40 [.
وللتأكيد نقوم بمقارنة بني نصني:

نُْه اْسُمُه اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن  ُرِك بَِكِلَمٍة مِّ  ﴿إِْذ َقاَلِت اْلَمآلِئَكُة َيا َمْرَيُم إِنَّ الّلَه ُيَبشِّ
بِيَن ﴾]آل عمران: 45 [. ْنَيا َواآلِخَرِة َوِمَن اْلُمَقرَّ َمْرَيَم َوِجيًها فِي الدُّ

ا بَِرُسوٍل  ً )َوُمَبرشِّ السابق   النص  النص مثل  النبي حممد اسمه أمحد ألتى  أن  فلو 
ا بَِرُسوٍل  ً َيْأيِت ِمن َبْعِدي اْسُمُه األمَْحَُد حممد بن عبد اهلل...(  ولكن النص أتى  )َوُمَبرشِّ
بصيغة  أمحد  كلمة  ملحمد، وأتت  ذلك  إرجاع  َأمْحَُد...(  دون  َبْعِدي اْسُمُه  ِمن  َيْأيِت 
مثل  أسامء متعددة  للقرءان  أن  ى، ونجد  للمسمَّ أخرى  أسامء  وجود  عىل  لتدل  نكرة 
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ِذي َبْيَن َيَدْيِه َولُِتنِذَر ُأمَّ اْلُقَرى  ُق الَّ َصدِّ اسم )مبارك(. ﴿َوَهـَذا ِكَتاٌب َأنَزْلنَاُه ُمَباَرٌك مُّ
 ﴾ ُيَحافُِظوَن  َصاَلتِِهْم  َعَلى  َوُهْم  بِِه  ُيْؤِمنُوَن  بِاآلِخَرِة  ُيْؤِمنُوَن  ِذيَن  َوالَّ َحْوَلَها  َوَمْن 

]األنعام:92[.
فاسم أمحد يف النص املعني هو للرسول القرءاين )كتاب اهلل(  

َما َبْيَن  ًقا لِّ َصدِّ ِه إَِلْيُكم مُّ  ﴿َوإِْذ َقاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َيا َبنِي إِْسَراِئيَل إِنِّي َرُسوُل اللَّ
بِاْلَبيِّنَاِت  ا َجاءُهم  َفَلمَّ َأْحَمُد  اْسُمُه  َبْعِدي  َيْأتِي ِمن  بَِرُسوٍل  ًرا  َوُمَبشِّ التَّْوَراِة  ِمَن  َيَديَّ 

بِيٌن ﴾]الصف: 6[. َقاُلوا َهَذا ِسْحٌر مُّ
ا  واسم حممد يف النص القرءاين هو للشخص اإلنساين الرسول النبي التارخيي ﴿مَّ
ُه بُِكلِّ َشْيٍء  ِه َوَخاَتَم النَّبِيِّيَن َوَكاَن اللَّ ُسوَل اللَّ َجالُِكْم َوَلِكن رَّ ن رِّ ٌد َأَبا َأَحٍد مِّ َكاَن ُمَحمَّ

َعِليًما ﴾ ]األحزاب: 40[.
املسيح  عن  ذلك  نفي  أوىل  باب  ومن  أمحد،  باسم  حممد  للنبي  عالقة  ال  وبالتايل 
اآلخرية  معنى  تتضمن  التي  اإلهلية  النبوة  بختم  نؤمن  أننا  خاصة  املزعوم،  الشبيه 

واإلهناء واإلغالق لباب النبوة لزوًما، وليس من املعنى اللساين كام ذكرت أعاله.   
فامذا يعني ) اسم أمحد(   للقرءان؟

وجذر كلمة  )اسم(  من وسم، وهي غري الصفة.
وجذر كلمة  )أمحد(  من محد، وهي غري الشكر.

وهذا حيتاج دراسة مستقلة الحقة.
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»الكشف الروحاني« بين الصوفية والقاديانية

التفاصيل
نرش بتاريخ الثالثاء، 24 كانون2/يناير 2012  

 Super User :كتب بواسطة
املجموعة: اجلامعة القاديانية األمحدية 

الكشف هو أمر اخرتعه املتصوفة، وأسموه »الكشف الروحاين«، ومعناه عندهم 
هو: رفع احلجب من أمام قلب الصويف وبرصه ليعلم بعض األرسار الروحانية أو 
الغيبية. ويكون الكشف يف غالب األحيان أثناء اليقظة التامة، وأحياًنا حيصل الكشف 

الروحاين أثناء املنام.

كشف االتصاف بصفات األلوهية
بالَغ بعض ُغالة املتصوفة يف ادِّعاء الكشف بام ال جيرؤ عىل القول به إال الزنادقة، 
أقطاهبم  إىل  نظرهتم  خالل  من  ذلك  تبني  وكام  بأقالمهم،  كتبهم  يف  مسطر  هو  كام 
وأبداهلم يف حالة رفع احلجب عنهم واحتادهم باهلل ورفع الكلفة بينهم وبني خالقهم.
 وعتاة هذه الدعوى ابن عريب وعبد العزيز الدباغ والبسطامي واملريس وغريهم، 
ادِّعاء االتصاف  التمهيد ملا هو أفحش منها، وهو  ودعوى الكشف كانت من باب 

باهلل واألخذ عنه مبارشة.
 ومثال ذلك ما ادعاه املريزا غالم أمحد القادياين حني قال يف كتاب الربية  )ص 
102-103 (: »رأيت يف إحدى رؤاي أنني أنا نفيس اهلل، وكنت متأكًدا أنني أنا هو، 
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وأنه مل يبق من مشيئتي وإراديت وأفعايل البرشية يشء، وكأنني أصبحت مثاًل ملنخل أو 
كأن كياين اندمج داخل كيان آخر بحيث خيتفي الكيان األول داخل الكيان اجلديد، 
وال يبقى للكيان األول أي أثر أبًدا، ويف هذه املرحلة رأيت أن روح اهلل املقدسة قد 
دخلت يف كياين وصار اهلل يسيطر عىل جسدي واندمج كياين مع كيان اهلل حتى مل يبق 

مني جزيء برشي واحد...إلخ«.
 فيبدو أن املريزا قد أعجب بكالم ابن عريب واجلييل عن وجود اإلنسان الكامل 

املتصف بصفات اهلل - سبحانه.
 وقد ألف اجلييل كتابه »اإلنسان الكامل« الذي يقصد به الرسول صىل اهلل عليه 
وسلم الذي اتصف حسب تقرير اجلييل بصفات اهلل تعاىل، وبصفات أقطاب التصوف 
أحياًنا؛ حيث يظهر يف صورة أي شيخ منهم كالشبيل واجلربيت وغريمها يف زمنهم ويف 

غري زمنهم. 
وقد قلَّد املريزا غالم هؤالء حيث يقول يف كتابه كرامات الصادقني ج7 ص129:  
ين، وال  »و قوائمه - يعني العرش - أربع، ربوبية ورمحانية ورحيمية ومالكية يوم الدِّ
جامع هلذه األربع عىل وجه الظلية إال عرش اهلل تعاىل وقلب اإلنسان الكامل« كشف 

األرسار الباطنية لعلوم الرشيعة.
والسنة  القرءان  يف  جديدة  معان  عن  له  يكشف  أنه  ادَّعى  من  الصوفيني  ومن 
واآلثار والرسوم ال يعلمها علامء الرشيعة، الذين سموهم علامء الظاهر والقراطيس؛ 
ألهنم، أي: علامء الرشيعة إنام يعتمدون يف نقل تلك املعاين من القرءان والسنة عىل 
موتى، وأما هم فإهنم يأخذوهنا عن طريق الكشف، فيلتقون بالرسول صىل اهلل عليه 

وسلم،  أو اهلل - سبحانه - من خالل الكشف الروحاين.
املهدي رواية  القادياين يف كتاب سرية  املريزا غالم أمحد  ابن  قاله  ما  ومثال ذلك 
القيت  إين  مرة:  من  أكثر  املبارك  بلسانه  غالم-  مريزا   - حرضته  »قال    :572 رقم 
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الرسول صىل اهلل عليه وسلم يف اليقظة مرات عديدة، وقد حصلت منه مبارشة عىل 
تصديق لبعض األحاديث التي هي عند الناس ضعيفة أو أقل درجة من ذلك، وهناك 

أحاديث يعتربها املحدثون ضعيفة ويف احلقيقة هي صحيحة ال غبار عليها«.
و مثال آخر هو ما قاله املريزا غالم أمحد القادياين أنه رأى اهلل سبحانه يف اليقظة 
متمثاًل بالبرش، يقول املريزا:»لقد رأيت اهلل متمثاًل يف الشكل اإلنساين، فقال اهلل تعاىل 
يل واضًعا يده عىل رقبتي: »لو كنَت يل لكان العامل لك«« جملة التقوى األمحدية شباط 

.2002

و قد زعم بعض املؤلفني من غالة الصوفية أهنم مل يأتوا بام ذكروه يف كتبهم إال عن 
طريق الكشف الرصيح يتلقونه عن اهلل مبارشة، رغم ما حيمل من كفر وزندقة. ومثال 
ذلك ما ادَّعاه ابن عريب حول كتابه »فصوص احلكم« حيث قال:  » فإين رأيت رسول 
اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف مبرشة أريتها يف العرش اآلخر من حمرم سنة سبع وعرشين 
فقال يل: هذا كتاب  اهلل عليه وسلم كتاب،  وستمئة بمحروسة دمشق، وبيده صىل 
والطاعة هلل  السمع  فقلت:  به،  ينتفعون  الناس  إىل  به  احلكم خذه واخرج  فصوص 
ولرسوله وأويل األمر منا كام ُأمرنا. فحققت األمنية وأخلصت النية وجردت القصد 
واهلمة إىل إبراز هذا الكتاب كام حده يل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم من غري زيادة 

وال نقصان«.
كامالت  »مرآة  كتابه  عن  اليشء  نفس  القادياين  أمحد  غالم  املريزا  ادَّعى  قد  و 
أيًضا مع كتابه »إعجاز املسيح«، بل استعمل املريزا  اإلسالم«. وكذلك فعل املريزا 
ألفاظًا شبيهة بتلك التي استعملها ابن عريب يف كالمه عن كتابه فصوص احلكم، يقول 
الفصيح،  التفسري  نمق  املسيح يف  إعجاز  املسيح«:  »سميته  »إعجاز  كتابه  املريزا يف 
وإين رأيت مبرشة يف ليلة الثالثاء، إذ دعوت اهلل أن جيعله معجزة للعلامء، ودعوت 
أن ال يقدر عليه أحد من األدباء، وال يعطى هلم قدرة عىل اإلنشاء، فأجيب دعائي... 

وكانت هذه البشارة يف العرش اآلخر من رمضان«.
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ومثال ذلك أيًضا ما يقوله املريزا غالم أيًضا يف كتابه التبليغ ص108:  »كنت ذات 
يوم فرغت من فريضة املساء وسننها، وأنا مستيقظ، ما أخذين نوم وال ِسنة وما كنت 
من النائمني، إذ سمعت صوت صك الباب، فنظرت فإذا املدكـّون يأتونني مرسعني. 
فإذا دنوا مني عرفت أهنم مخسة مباركة، أعني: عليًّا مع ابنيه وزوجته الزهراء وسيد 
ين. ورأيت الزهراء وضعت رأيس  املرسلني، اللهم صل وسلم عليه وآله إىل يوم الدِّ
عىل فخذها، ونظرت بنظرات حتنن كنت أعرف يف وجهها، ففهمت يف نفيس أن يل 
العاملني.  أعلم  وهو  يعلم  واهلل  وسوانحه،  صفاته  بعض  يف  وأشاهبه  باحلسني  نسبة 
ألفته«،  أنا  القرءان،  تفسري  ويقول: »هذا  كتاًبا  يريني  عنه  اهلل  عليًّا ريض  أن  ورأيت 

وأمرين ريب أن أعطيك، فبسطت يدي وأخذته«  الكشف الشيطاين.
لكن للمريزا غالم رأي طريف حول الكشف الروحاين، حيث يقّر بوجود كشف 
من النوع الشيطاين، حيث يلتقي األولياء أو األنبياء بالشيطان خالل الكشف. يقول 
81:  »وكذلك  اهلند« ص  النارصي يف  »املسيح  القادياين يف كتابه  املريزا غالم أمحد 
متاًما يعرتف علامء املسيحية بأن الشيطان الذي قابل عيسى عليه السالم مل يأته بصورة 
برش مار بالطرقات واألزقة بني أيدي اليهود، ومل حيدث املسيح كحديث الناس فيام 
الكشف  أيًضا صورة من  اللقاء  أيًضا، بل كان ذلك  بينهم بحيث يسمعه اآلخرون 
بحسب  الشيطان  أن  أي:  شيطانيًّا...  وحًيا  بينهام  احلوار  وكان  وحده،  املسيح  رآها 
ألقى يف قلب املسيح بشكل الوسواس، ولكن قلب املسيح مل يقبل  القديمة،  عادته 
الشيطاين، وهو  بوذا«.الكشف شبه  فعل  كام  بل رفضها  الشيطانية،  الوساوس  هذه 

كشف عجيب ادعاه املريزا، حيث تكذب املالئكة - حاشاهم - يف ذلك الكشف !
يقول مريزا غالم أمحد القادياين بتاريخ 1905-3-5:

يف  ألقاها  كثرية  نقوًدا  وأعطاين  أمامي  جاء  شخص  هبيئة  ملًكا  املنام  يف  »رأيت   
حجري، فسألته عن اسمه فقال: »ليس يل اسم«، فقلت: »ال بد أن يكون لك اسم«، 

فقال: »اسمي تيتيش تيتيش« اخلزائن الروحانية ج22 ص 346 الكشف املستعجل!
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أمحد  غالم  املريزا  وكشوف  إهلامات  يضم  والذي   ،119 ص  تذكرة  كتاب  يف 
القادياين جتد اإلهلام التايل:  )بريشن عمر براطوس يا بالطوس(. ثم يقول املريزا بعد 
ذكر هذا الوحي: )ال أدري هو بالطوس صحيح أم براطوس؛ ألن اإلهلام نزل عيلَّ 

برسعة(  الكشف حسب الطلب.
يتحصل  أن  يمكن  الصويف، حيث  الكشف  أكثر طرافة يف  رأي  أيًضا  للمريزا  و 
كتابه  يف  القادياين  أمحد  غالم  املريزا  يقول  العقيل.  بالرتكيز  عنده  الروحاين  الكشف 
»املسيح النارصي يف اهلند«: »لو أنني ركزت اآلن أنا أيًضا لتمكنت بفضل اهلل وتوفيقه 

من رؤية املسيح أو غريه من األنبياء املقدسني يف اليقظة التامة«. 
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

منقول عن »فؤاد العطار«
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طريقة تفكير األحمدية و »س« نموذجًا

نقاش جرى مع أخ أمحدي
قال س:  ال كالم لنا فوق كالم اخلليفة ولن جتد خليفة يناقض خليفة.

أما أنه يوحى إليه فنعم وأما هو نبي فال.
وال تنس أن اهلل من استخلفه.

القول الفصل عندنا يف أقوال خلفائنا وأئمتنا.
ين حممود أمحد  )رض(  ال يفهم.  ناقص تقول بأن اإلمام بشري الدِّ

انتهى كالمه
الحظوا أن كالمه يدل عىل:

اخلليفة يوحى إليه. •
اخلليفة للجامعة األمحدية معنيَّ من قبل اهلل. •
فهم اخلليفة حجة بذاته وبرهان وفصل يف اخلالف. •
اخلليفة ال خيطئ يف الفهم فهو معصوم. •

هذا مفهوم اجلامعة األمحدية عن خليفة اجلامعة فام بالكم مفهومهم عن نبي اجلامعة!
واملالحظ أن القرءان كإمام مبني وكتاب إهلي ليس هو الفصل واحلكم والربهان 
وأئمتهم  خليفتهم  فهم  هلم، وإنام  احلقيقي  واملرجع  املصدر  هو  األفكار، وليس  عىل 
يملكون  ال  لذلك  هلم؛  صدى  إال  وماهم  وفكرهم،  لعلمهم  واملصدر  املرجع  هي 

https://www.facebook.com/safwan.ahmed.35
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حرية الرأي والنقاش فهم مقلدون وناسخون لفهم نبيهم وخليفته من بعده، ويقوم 
تربير  يف  وغريهم  ثابت  ومصطفى  واإلدلبي  طاهر«12  دقة« و»هاين  مثل »أبو  أتباعه 
عنق  ويلوون  ويؤولوهنا  بعده  من  وخلفائه  واللفظية  الفكرية  نبيِّهم  وأخطاء  عثرات 

الكالم لوًيا لتجميل صورهتم وجعل كالمهم يظهر منطقيًّا ومستساغًا.
هو  فها  اإلهليني،  للنبياء  حتى  الفهم  يف  اخلطأ  صفة  أحد  عن  ينف  مل  والقرءان 
النبي داود مل يفهم مسألة وفهمها ابنه النبي سليامن ﴿َوَداُووَد َوُسَلْيَماَن إِْذ َيْحُكَماِن 
ْمنَاَها ُسَلْيَماَن  فِي اْلَحْرِث إِْذ َنَفَشْت فِيِه َغنَُم اْلَقْوِم َوُكنَّا لُِحْكِمِهْم َشاِهِديَن ﴾ ﴿َفَفهَّ
َفاِعِليَن﴾  َوُكنَّا  ْيَر  َوالطَّ ُيَسبِّْحَن  اْلِجَباَل  َداُووَد  َمَع  ْرَنا  َوَسخَّ َوِعْلًما  ُحْكًما  آَتْينَا  َوُكاًل 

]األنبياء: 78- 79[.                     
والنبي اخلامتي حممد أخطأ واتبع هواه فنزل العتاب اإلهلي له ﴿َوإِْذ َتُقوُل لِلَِّذي 
َه َوُتْخِفي فِي َنْفِسَك َما  ِق اللَّ ُه َعَلْيِه َوَأْنَعْمَت َعَلْيِه َأْمِسْك َعَلْيَك َزْوَجَك َواتَّ َأْنَعَم اللَّ
ْجنَاَكَها  نَْها َوَطًرا َزوَّ ا َقَضى َزْيٌد مِّ ُه َأَحقُّ َأن َتْخَشاُه َفَلمَّ ُه ُمْبِديِه َوَتْخَشى النَّاَس َواللَّ اللَّ
لَِكْي اَل َيُكوَن َعَلى اْلُمْؤِمنِيَن َحَرٌج فِي َأْزَواِج َأْدِعَياِئِهْم إَِذا َقَضْوا ِمنُْهنَّ َوَطًرا َوَكاَن 

ِه َمْفُعواًل ﴾]األحزاب:37[. َأْمُر اللَّ
كلهم  النبيني  من  وأعظم  فوق  عمليًّا   بعده  من  وخلفائه  األمحدية  اجلامعة  ونبي  
حتى النبي حممد، وال هيم التغني وتكرار الصالة عىل النبي حممد ومدحه بالقصائد؛ 
نبي  فهو  قبله  أحد  جيمعها  مل  ما  الصفات  من  مجع  فنبيُّهم  فكرية،  ومناورة  فخ  فهذا 
بشخصيته  وجتلوا  نفسه  يف  النبيني  صفات  مجع  واحد، وقد  بوقت  واملسيح  واملهدي 
حتى يقول بعضهم: إن البرشى من النبي عيسى بنبي اسمه أمحد يقصد به مريزا غالم 

أمحد وليس النبي حممد.

12  كتب هذا قبل أن يخرج األستاذ هاني طاهر من الجماعة األحمدية ويبيِّن كذبها وضاللها.
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تناقض األحمدية بمفهوم الجن وتدليسهم

•  التفسري الكبري: البن املهدي واملسيح مريزا غالم أمحد
ُموِم ﴾ ]الحجر:27[:  اِر السَّ يقول حتت تفسري آية ﴿َواْلَجآنَّ َخَلْقنَاُه ِمن َقْبُل ِمن نَّ
يوجد من اجلن أرواح رشيرة التي تعترب مصدًرا للفكار اخلبيثة مثلام تعترب املالئكة 

مصدًرا للفكار الطيبة...
•  متيم أبو دقة: الشيطان كائن جني شبحي موجود بشكل مستقل عن اإلنسان 

وال ننكره، وهو مقابل املالئكة، ومهمته وسوسة وإضالل للناس فقط  
http://www.youtube.com/watch?v=ImggXGUa_x4 

•  يقول هاين طاهر: يطلق كلمة الشيطان عىل خملوق خاص خلقه اهلل للوسوسة 
http://www.youtube.com/watch?v=DD6Xpkfhuvg&featur .مقابل املالئكة

e=youtu.be

وأيدهم األخ صفوان يف صفحة جمموعته بقوله:
يتلبس  الذي  الشبح  وليس  الناس  صدور  يف  توسوس  كينونة  هناك  بأن  )نقول   
الناس، بل هو خملوق غيبي يناظر املالئكة التي حتث عىل اخلري، أما الشيطان فهو حيث 

عىل الرش(. 
 )هم خلق غيبي ال نعلم كنههم كام ال نعلم مما خلقت املالئكة فإننا ال نعلم مما 

خلق الوسواس(.

http://www.youtube.com/watch?v=ImggXGUa_x4
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قلت له: أنت تؤمن بأن اهلل خلق خلًقا جنيًّا مهمته إضالل الناس ورصفهم عن 
احلق من خالل الوسوسة؟ وهؤالء هم شياطني يوسوسون للناس؟ 

َك َعَلى َشَجَرِة اْلُخْلِد َوُمْلٍك الَّ َيْبَلى﴾  ْيَطاُن َقاَل َيا آَدُم َهْل َأُدلُّ   ﴿َفَوْسَوَس إَِلْيِه الشَّ
]طه:120[.

 Safwan Ahmed:  نعم
بينام نجد الشيخ مصطفى ثابت ينفي وجود كائن جني شبحي مستقاًل بوجوده 
عن الكائن البرشي ومغاير له يف اخللق، ويعد كلمة اجلن والشيطان وإبليس صفات 

وليست أعياًنا وهي متحركة اكتسابية.
يقول الشيخ مصطفى ثابت يف كتابه مفهوم اجلن عند األمحدية: وإذا كان املؤثر  •

ي  )شيطان اإلنس(، وإذا كان املؤثر خِفيًّا يف داخل اإلنسان  ُض برًشا ُسمِّ املحرِّ
ي  )شيطان اجلن(. ُسمِّ

َعَلاًم عىل أحد بعينه. قد  • أيًضا: ولفظ  )شيطان(  اسٌم وْصفي.. وليس   ويقول 
يكون اليشء شيطانًا يف موقف، وال يكون شيطاًنا يف موقف غريه.

ُموِم﴾  • اِر السَّ  ويقول أيًضا أثناء تفسريه لقوله تعاىل:﴿َواْلَجآنَّ َخَلْقنَاُه ِمن َقْبُل ِمن نَّ
] الحجر:27[: تشري إىل الطبيعة التقدمية يف البرش، وحتكي لنا عن املراحل األوىل 
البرش  فيها  التي ُوصف  الوحي.. وهي  ي  قبل اخلالفة وتلقِّ ما  لنشأته، ومرحلة 
بأنه  )جان(. وليس معنى أن اإلنسان قد ُخلق من صلصال وأن اجلان قد ُخلق 
من نار.. هو أهنام خملوقان خيتلفان يف النوع عن بعضهام البعض.. وإنام يعني أن 

ألحدمها طبيعة ختتلف عن طبيعة اآلخر.
ويقول أيًضا: كام أن اآلية متيز بني صنفني من البرش، صنف أسمى من املالئكة، 
أطاعوا أْمر اهلل فأَمر اهلل املالئكة بالسجود معهم تأييدًا ومؤازرة من أجل ازدهارهم 
وفالحهم. وهؤالء هم آدم وبنوه. وصنف آخر سقط حتى صار أحط من اإلنعام، 

https://www.facebook.com/safwan.ahmed.35
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فرفضوا طاعة اهلل، وهؤالء هم إبليس وذريته.
وقال أيضًا: الواقع إن سورة  )الرمحن(  هلي من أعظم الرباهني عىل أن القرءان 
عندما يتحدث عن اجلن واإلنس فإنام يتحدث عن وجهني لعملة واحدة.. هي عملة 

البرش، أو فرعني لشجرة واحدة.. هي شجرة بني آدم.
وقال أيضًا: إن وسواس الرش نفسه صنفان: الفاسدون من احلكام والقادة الذين 
يوعزون بالرش إىل الناس.. من أمثال فرعون وأيب جهل وغريهم، وصنف من رشار 
العوامل  من  يكون  الوسواس  أن  أيضًا  املعنى  يكون  أن  ويمكن  والرعية.  العامة 
تستدرُّ  واآلية  )الناس(.  عمومًا  البرش  فعل  من  أو  )اجلنة(،  الباطنة   اخلفية  الرشيرة 
احلامية الربانية امللكية اإلهلية ضد كل تلك املؤثرات، ومن سلم منها فقد  فاز باملنهج 

القرءاين الذي أتم قراءته باملعوذتني.
وقال أيًضا: ولعلنا نجد يف هذه اآليات الكريمة القول الفصل الذي يبدد فكرة 
شياطني اجلن الشبحي الذي خيتلف يف نوعية خلقه عن نوعية خلق اإلنسان. إذ يقول 

تعاىل:
الَِّزٍب﴾  طِيٍن  ْن  مِّ َخَلْقنَاُهْم  ا  إِنَّ َخَلْقنَآ  ْن  مَّ َأْم  َخْلًقا  َأَشدُّ  َأُهْم  ﴿َفاْسَتْفتِِهْم 

]الصافات:11[. 
املالئكة  من  خلقنا  من  أم  خلقًا  أشد  أهم  املردة..  الشياطني  هؤالء  فاسأل  أي: 
الذين يتنَّزلون بالوحي ويتولون حفاظته إىل أن ُيَبلغ إىل رسول اهلل، دون أن يستطيع 
الشياطني أن يصيبوا شيئًا منه؟ ثم جييب سبحانه عىل السؤال فيقول: إهنم خملوقون 
بسبب  املتصلبة  طبيعتهم  إىل  مشرًيا  متصلب،  جاف  طني  من  أي:  الزب،  طني  من 
اجلفاف الروحي الذي حل هبم نتيجة ابتعادهم عن ماء الوحي الساموي. وهذا يتفق 
مع الطبيعة النارية إلبليس املتمرد عىل أمر اهلل تعاىل، والذي ظن يف نفسه أنه خري من 

مبعوث اهلل تعاىل.
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ويتبنيَّ من هذا.. أنه حتى ولو كان هؤالء الشياطني املردة هم من اجلن الشبحي 
الذي يتصور الناس وجوده، فإهنم خملوقون أيضًا من طني، شأهنم يف ذلك شأن البرش 
الذين خلقهم اهلل من طني. ويدل ذلك بالرضورة عىل أن موضوع خلق اجلن من النار 
ال يؤخذ بحرفيته، وإنام هو يامثل موضوع خلق اإلنسان من عجل. فالتعبري األول 
يعني أن طبيعة هؤالء هي التمرد وعدم االنصباب يف قالب معني.. وال يعني أهنم 

ُخلقوا من مادة النار.
اجلنس  عن  خلًقا  املستقل  اجلني  الكائن  وجود  ينفي  ثابت  مصطفى  والشيخ    •
ال  صفاٍت  وغريها  وإبليس  والشيطان  اجلن  كلمة  ويعد  تفاصيله،  بكل  البرشي 
أعيانًا، وينفي الكائن اجلني الشبحي املعشش يف ذهن الناس وما حييكون حوله من 
التناقض بني  فتأمل  البرش.  يثبت وجود كائن جني شيطاين من غري  اخلرافات، وال 
ا عندهم؛ ألهنم أشاعوا بني الناس أهنم  علامء األمحدية يف هذه النقطة، وهي مهمة جدًّ

ال يؤمنون بوجود كائن جني مستقل غري برشي ال شيطاين وال صالح.

 الخالصة:
يؤمن األمحدية بكائن جني شيطاين غري اإلنسان متاًما وهو مستقل عنه خلًقا خلقه 
اهلل ملهمة اإلضالل فقط، وهو بذلك مثل املالئكة يفعل ما يؤمر وال يعيص اهلل أبًدا 
بأمر أحد  باهلدى أو الطاعة هلل والعمل الصالح، وهو غري مسؤول وال حماسب عن 

فعله الشيطاين.
 وينفون فعل التلبس واملس الشيطاين لإلنسان، وهذا رأي كثري من علامء املسلمني 

ومنهم الشيخ الغزايل السقا.
ورأهيم،  تصورهم  وخالف  وهم  هو  الشبحي  اجلن  بإنكار  عنهم  شائع  هو  وما 
فكام الحظنا إهنم يؤمنون بكائن جني مستقل خلًقا عن اإلنسان ومهمته اإلضالل 
للناس وهو غري قابل للرؤية العينية، فهو باملعنى العامي كائن شبحي، ومسألة نفيهم 
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للبس جسم اإلنسان والسيطرة عليه مسألة أخرى ال عالقة هلا بإثبات الكائن اجلني 
الشبحي، فهو عندهم موجود وال يلبس أجسام الناس وحمصورة مهمته بالوسوسة 

وإضالل الناس فقط، وهذه عقيدة نبيهم مريزا غالم أمحد.
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قراءة نقدية لفلسفة الخاتمية

للكاتب محمد هيثم إسالمبولي

 اخرتت جمموعة من النقاط ألُظهر تناقض البحث وتوظيفه ملا خيدم فكرة األمحدية 
ى، وجعلت قوله مرقاًم وحتته تعليقي.  وإثبات بعث شبيه النبي عيسى حتت أي مسمَّ

 1- فهو - النبي حممد - إمام النبيني أسوة وقدوة!
ِذيَن َهَدى  ت- كيف ذلك واهلل أمره أن يقتدي بمن قبله من النبيني ﴿ُأْوَلـِئَك الَّ
الّلُه َفبُِهَداُهُم اْقَتِدْه ُقل الَّ َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا إِْن ُهَو إاِلَّ ِذْكَرى لِْلَعاَلِميَن ﴾]األنعام: 90[.
واملنطق يقول: إن اإلمام و القدوة أو األسوة ينبغي أن يكون موجوًدا  زمنيًّا قبل 

وليس متأخًرًا أو الحًقا!
النهائي يف أواخر اليشء، أي: بعد  2- واخلتم صريورة ال حتصل إال بعد الطبع 

إغالق وإهناء رشط الكامالت متضمنًا اجلهة املسؤولة.
ت- برصف النظر عن عد اخلتم صريورة، هذا اعرتاف منه أن اخلتم ال يمكن أن 
يأيت أو حيصل إال يف هناية اليشء وآخره، وهذا دليل عىل أن بعث النبي حممد أتى يف 

آخر بعث النبيني وهنايتهم وأغلق باب بعث النبوة اإلهلية!
3- لذا كان ال ُبدَّ من اخرتاع ختم ملكي خايل من العيوب والسلبيات، فام كان 

أمامهم إال االستفادة من حلقة زينة اإلصبع وإضافة طبع نقوش اخلتم عليه، وبذلك 
صار سهل احلمل واالستعامل واحلامية وأطلق عليه اسم خاتم بفتح التاء، من باب 

التغليب بتسمية اليشء بأهم صفة فيه.
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خاتم  الزينة  حلقة  تسمية  سبب  حتليل  خطأ  أو  صواب  عن  النظر  برصف  ت- 
هو اعرتاف من الكاتب أن مفهوم الزينة لكلمة اخلاتم ليس مفهوًما لسانيًّا وإنام هو 
باألصبع،  اخلاتم يف حلقة  استخدام  نتيجة  بعد  فيام  نشأ  اكتسايب  مفهوم اصطالحي 
وبالتايل يبطل مفهوم الزينة لكلمة اخلاتم يف القرءان؛ ألنه نزل باللسان العريب املبني 
وليس بام اصطلح عليه الناس وتعارفوا عليه، وهذا يدل عىل بطالن قول األمحدية:  
إن كلمة خاتم عندما تضاف إىل العقالء يقصد هبا زينة أو أفضل وال تشمل مفهوم 

اآلخر أو هناية أو إغالق.
4- فاخلتم ال يدل عىل إغالق وهناية ليس بعدها يشء.

ت- كيف ال يشرتط  للختم أن يكون يف هناية اليشء وإغالقه الذي ليس بعده 
يشء؟ والكاتب نفسه قبل قليل قال: )واخلتم صريورة ال حتصل إال بعد الطبع النهائي 

يف أواخر اليشء، أي: بعد إغالق وإهناء رشط الكامالت متضمنًا اجلهة املسؤولة(!
 واستخدام الكاتب ألمثلة اعتباطية من كالم الناس املعييش ال قيمة له علميًّا كام 
قال هو نفسه )فاختلط األمر عىل تعاقب األجيال، حتى ظن بعضهم أن لفظ خاتم 

جاء من إغالق حلقة الزينة حول اإلصبع حرز وحبس وإمساك..( 
5- ألن أصحابه وأمته هم آل بيت النبوة..

ت- كلمة  )آل( ال تضاف إال للعقالء، نحو آل حممد، وآل فرعون... وهي تدل 
ولغري  للعقالء  تضاف  أن  فيصح  )أهل(  كلمة  أما  واملوالني،  واألنصار  األتباع  عىل 
(  بمعنى االختصاص وأصحاب اليشء  ونقول: ) أهل  العقالء نحو ) أهل اجلنة 

حممد(  بمعنى خاصته من القرابة كالزوجة واألوالد...
ين عند اهلل واحد ابتدأ من آدم ونوح وحتى حممد واملهدي املسيح.. 6- فالدِّ

ت- إضافة كلمة ) املهدي املسيح( بعد بعث النبي حممد وإهيام القارئ أن  ذلك 
الشخص من سلسلة  نبيي اإلسالم كأنه أمر مسلم به.
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أمحد  غالم  مريزا  أن  إلثبات  واضح  وتوظيف  قارص  البحث  النقد؛  وخالصة 
مهدي ونبي يوحى إليه بعد النبي حممد اخلامتي، وهي حماولة فاشلة غري علمية وخمالفة 

للقرءان وللسان العريب املبني.
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اعتراف  )بيان األحمدي( 

بمخالفته في رأي الجن الشيطاني

لرأي علماء جماعته

يشجب بيان  رأي »هاين طاهر« وأبو دقة« ورأي نبيِّه وابنه بشري يف مسألة وجود 
وأمرهم  الناس  إضالل  هي  اإلهلية  مهمته  البرش  غري  شبحي إبلييس  جني  كائن 
بالفحشاء واملنكر، وهو مقابل املالئكة يف ذلك ومثلهم يفعلون ما يؤمرون رغم أن 
هذا الرأي وافق عليه األخوة األمحديني يف الصفحة مثل األخ صفوان، واألخ سفينة 

نوح. وقال بيان: ال أعتقد بذلك هذا رأيي وبينت لك تدبري أال يكفيك.
ويقول بيان تعليًقا عىل فيديو أبو دقة: كالم األخ متيم عربَّ به عن نفسه وله احلق 

هبذا، ومل يقل قرءاًنا...
 وعلَّق عىل فيديو هاين طاهر قائاًل: سأحذف هذا التسجيل لكونه صدر من حمب 

الرسول وهو شخص كاذب.
ومل يرض أن يعلِّق عىل رأي إمامه بشري ابن النبي مريزا.
التفسري الكبري: البن املهدي واملسيح مريزا غالم أمحد: 

ُموِم ﴾]احلجر: 27[:  اِر السَّ يقول حتت تفسري آية ﴿َواْلَجآنَّ َخَلْقنَاُه ِمن َقْبُل ِمن نَّ
يوجد من اجلن أرواح رشيرة التي تعترب مصدًرا للفكار اخلبيثة مثلام تعترب املالئكة 

مصدًرا للفكار الطيبة...
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وأيدهم األخ صفوان يف صفحة جمموعته بقوله:
يتلبس  الذي  الشبح  وليس  الناس  صدور  يف  توسوس  كينونة  هناك  بأن  )نقول   
الناس، بل هو خملوق غيبي يناظر املالئكة التي حتث عىل اخلري أما الشيطان فهو حيث 

عىل الرش(.
 )هم خلق غيبي ال نعلم كنههم كام ال نعلم مما خلقت املالئكة، فإننا ال نعلم مما 

خلق الوسواس(.
الناس  إضالل  مهمته  جنيًّا  خلًقا  خلق  اهلل  بأن  تؤمن  أنت  صفوان:  وسألت 

ورصفهم عن احلق من خالل الوسوسة؟ وهؤالء هم شياطني يوسوسون للناس؟
َك َعىَل َشَجَرِة اخْلُْلِد َوُمْلٍك الَّ َيْبىَل (  ْيَطاُن َقاَل َيا آَدُم َهْل َأُدلُّ   )َفَوْسَوَس إَِلْيِه الشَّ

]طه: 120[.
 فأجاب Safwan Ahmed: نعم أؤمن.

https://www.facebook.com/safwan.ahmed.35
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مفهوم  )المهدي(  دخيل على اإلسالم

قطعي  بنص  بالقرءان  وثابتة  اإليامن،  أو  اإلسالم  أركان  من  املهدي  فكرة  هل 
الداللة، وبالتايل من يرفضها يكون كافًرا؟

و هل يقصد أصحاب الفكرة كلمة )امُلهدي(  بضم امليم التي هي اسم فاعل من 
من  وهو  مفعول  اسم  وهي  امليم  بفتح  كلمة )امَلهدي(   الرباعي )أهدى(، أم  الفعل 

وقع عليه فعل اهلداية واهتدى؟
مع العلم أن الصيغتني مل تستخدما يف القرءان.

وإنام أتى صيغة الفعل  الثالثي )هدى( 
َياطِيَن َأْولَِياء ِمن ُدوِن  ُهُم اتََّخُذوا الشَّ اَلَلُة إِنَّ ﴿َفِريًقا َهَدى َوَفِريًقا َحقَّ َعَلْيِهُم الضَّ

ْهَتُدوَن ﴾]األعراف: 30[. الّلِه َوَيْحَسُبوَن َأنَُّهم مُّ
ّلِه  َم بِِه اْلَمْوَتى َبل لِّ ﴿َوَلْو َأنَّ ُقْرآًنا ُسيَِّرْت بِِه اْلِجَباُل َأْو ُقطَِّعْت بِِه األَْرُض َأْو ُكلِّ
َيَزاُل  النَّاَس َجِميًعا َوالَ  َلَهَدى  الّلُه  َيَشاُء  ْو  لَّ َأن  آَمنُوْا  ِذيَن  الَّ َيْيَأِس  َأَفَلْم  األَْمُر َجِميًعا 
ن َداِرِهْم َحتَّى َيْأتَِي َوْعُد الّلِه  ِذيَن َكَفُروْا ُتِصيُبُهم بَِما َصنَُعوْا َقاِرَعٌة َأْو َتُحلُّ َقِريًبا مِّ الَّ

إِنَّ الّلَه الَ ُيْخِلُف اْلِميَعاَد ﴾]الرعد: 31[.
 واسم الفاعل للفعل الثالثي هدى هو ) اهلادي( 

َوَنِصيًرا﴾  َهاِدًيا  بَِربَِّك  َوَكَفى  اْلُمْجِرِميَن  َن  مِّ َعُدًوا  َنبِيٍّ  لُِكلِّ  َجَعْلنَا  ﴿َوَكَذلَِك 
]الفرقان: 31[.
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َفُهم  بِآَياتِنَا  ُيْؤِمُن  َمن  إاِلَّ  ُتْسِمُع  إِن  َضاَلَلتِِهْم  َعن  اْلُعْمِي  بَِهاِدي  َأنَت  ﴿َوَما 
ْسِلُموَن﴾ ]النمل: 81[. مُّ

واهلادي هو اهلل عن طريق الفطرة وكتابه ورسله، واهلادي بني أظهرنا اآلن القرءان 
وهو إمام للناس ونور وهدى.

ُينِذَر  لِّ َعَربِيًّا  َساًنا  لِّ ٌق  َصدِّ مُّ ِكَتاٌب  َوَهَذا  َوَرْحَمًة  إَِماًما  ُموَسى  ِكَتاُب  َقْبِلِه  ﴿َوِمن 
ِذيَن َظَلُموا َوُبْشَرى لِْلُمْحِسنِيَن ﴾ ]األحقاف: 12 [. الَّ

بِينًا ﴾ ]النساء:174[. ُكْم َوَأنَزْلنَا إَِلْيُكْم ُنوًرا مُّ بِّ ن رَّ َها النَّاُس َقْد َجاءُكم ُبْرَهاٌن مِّ ﴿َيا َأيُّ
َما  ْثَل  مِّ َأَحٌد  ُيْؤَتى  َأن  الّلِه  ُهَدى  اْلُهَدى  إِنَّ  ُقْل  ِدينَُكْم  َتبَِع  لَِمن  إاِلَّ  ُتْؤِمنُوْا  ﴿َوالَ 
َواِسٌع  َوالّلُه  َيَشاُء  َمن  ُيْؤتِيِه  الّلِه  بَِيِد  اْلَفْضَل  إِنَّ  ُقْل  ُكْم  َربِّ ِعنَد  وُكْم  ُيَحآجُّ َأْو  ُأوتِيُتْم 

َعِليٌم ﴾ ]آل عمران:73[.
ْلُمتَِّقيَن ﴾ ]آل عمران:138[. لنَّاِس َوُهًدى َوَمْوِعَظٌة لِّ ﴿َهـَذا َبَياٌن لِّ

ويوجد أئمة هداية نتيجة إيامهنم وعلمهم وعملهم الصالح
اَلِة َوإِيَتاء  ًة َيْهُدوَن بَِأْمِرَنا َوَأْوَحْينَا إَِلْيِهْم فِْعَل اْلَخْيَراِت َوإَِقاَم الصَّ ﴿َوَجَعْلنَاُهْم َأِئمَّ

َكاِة َوَكاُنوا َلنَا َعابِِديَن ﴾ ]األنبياء:73[. الزَّ
ُيوِقنُوَن﴾  بِآَياتِنَا  َوَكاُنوا  َصَبُروا  ا  َلمَّ بَِأْمِرَنا  َيْهُدوَن  ًة  َأِئمَّ ِمنُْهْم  ﴿َوَجَعْلنَا 

.]24 ]السجدة: 
لِْلُمتَِّقيَن  َواْجَعْلنَا  َأْعُيٍن  َة  ُقرَّ اتِنَا  يَّ َوُذرِّ َأْزَواِجنَا  ِمْن  َلنَا  َهْب  نَا  َربَّ َيُقوُلوَن  ِذيَن  ﴿َوالَّ

إَِماًما ﴾ ]الفرقان: 74[.
ين اإلسالمي من الثقافات الوافدة. ففكرة املهدي دخيلة عىل الدِّ
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يـن واهلدى عىل النـاس يف قوله تعاىل:   ومفهـوم املهـدي ال عالقة  له بانتشـار الدِّ
ِه َوَلـْو َكِرَه  يـِن ُكلِّ ﴿ُهـَو الَّـِذي َأْرَسـَل َرُسـوَلُه بِاهْلُـَدى َوِديـِن احْلَـقِّ لُِيْظِهَرُه َعـىَل الدِّ

ُكـوَن﴾ ]التوبـة: 33[، فهـذا متعلِّق هبدايـة املجتمع ووصوله إىل الرشـاد. امْلُرْشِ
كل  أيًضا  يشمل  وهذا  وجل،  عز  اهلل  قبل  من  اهلدى  من  َمهديون  النبيني  وكل   

إنسان اهتدى إىل اهلل  فهو َمهدي.
فأين امُلهدي وامَلهدي بضم امليم وفتحها يف القرءان متعلقة بشخص معني سوف 

يظهر يف آخر الزمن؟
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رواية تحكي حقائق ملبسة في قلب دراما خيالية

معتمدة على الكتاب األصلي )المهدي في اإلسالم(

   

Chaos in the Oil States of the Middle East and the rise of Muslim 

fundamentalism is beginning to form a threat to the stability of the Western 

World. Both the US and the UK are 

determined to negate that threat. 

One maverick intelligence man-

hidden away in Asia for decades-has 

an incredible plan that might might 

just suceed in doing so, if he can 

persuade the powers that be of its 

worth. What the Muslims are looking 

for is the Mahdi, the prophet due to 

follow Mohammed If the West were 

to control the Mahdi, they would 

control the Muslim world...but how 

will they pull it off? And who 

will they choose...?

»الفوىض يف دول النفط يف الرشق األوسط وصعود األصولية اإلسالمية هو بداية 
نفي  وبريطانيا  املتحدة  الواليات  من  كل  عىل  الغريب.  العامَل  الستقرار  هتديد  تشكيل 

هذا اخلطر.
 من يصدق أن أحد أعضاء املخابرات املنشق املختبئ بعيًدا يف آسيا لعقود وضع 
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خطة خطرية وأمكنه إنجاحها !ما يتطلع إليه كل املسلمني ويبحثون عنه بحًثا دؤوًبا 
هو »املهدي«، الذي سيـأيت بعد حممد.

 ولو استطاع الغرب أن يتحكم يف »املهدي« فإهنم سيتحكمون يف العامَل اإلسالمي 
أمجع، لكن، كيف يمكن إطالق هذه الفكرة؟ وَمن سيقع عليه اختيارهم؟«!

      A. J. Quinnell املؤلف
      Mass Market Paperback دار النرش

01-01-9780688006464 William Morrow & Co 1982
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
»The Mahde in Islam«

 المهدي في اإلسالم

هذا هو عنوان كتاب صدر يف 1908 يتحدث فيه الكاتب عن حتالف بني املخابرات 
األمريكية والربيطانية لصناعة مهدي للمسلمني لتحقيق أهدافهم. 

الذين  املهديني  عدد  العلواين« عن  جابر  الدكتور »طه  األصويل  الفقيه  ُسئل  وقد 
ا ظهر يف هذه األمة، كان عندنا حوايل  ظهروا فأجاب: حينام تتبعت تارخييًّا كم مهديًّ
تشيامن،  يف  القحطاين  ادِّعاء  يعني  املنتظر..  املهدي  أنه  عي  وكلهم يدَّ ا،  مهديًّ  150

وقضية احلرم يف أول هذا القرن، وحدث ذلك عندما احتلوا احلرم وحصلت الفتنة 
هؤالء،  قبل  من  احلرم  حرمة  انتهك  أن  بعد  بلطفه  أهناها  شأنه  جل  واهلل  املعروفة، 

وأغلقت أبوابه بحجة أن املهدي جيب أن ُينادى به بني الركن واملقام.
بلدين  من  شخصني خمتلفني  من  عندي  رسائل  أريك  أن  أستطيع  شخصيًّا  أنا   
هبذا  إيلَّ  ويرس  ويستحلفني  املنتظر،  املهدي  أنه  منهام  كل  ويزعم  يراسالين  خمتلفني 

ويقول: إنني أريد أن أعينك مساعًدا عندي تساعدين يف هذه القضية.
 *هل هم شخصيات معروفة.. يعني: علامء أو مشاهري؟

•  ال؛ أبًدا.. هم جماهيل صغار، وهناك عام 1908 صدر كتاب باللغة اإلنجليزية 
اإلسالم(   يف  األسواق »the mahde in Islam«  )املهدي  يف  زال  ما  أنه  وأعتقد 
الكتاب هو عبارة عن قصة لفقتها املخابرات األمريكية »C.I.A« بالتعاون مع بريطانيا، 
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وأخرًيا انضمت إليهم »K.B.G« يف روسيا.
فاتفقت األجهزة الثالثة عىل صناعة املهدي ومترير املرشوع الغريب كاماًل بطريقة 
يف منتهى الفجاجة واالستخفاف بالعقل املسلم.. وهذا الكتاب موجود يف األسواق 
وطبع عدة مرات، جتده يف فنلندا، جتده يف نيويورك، جتده يف تورنتو )يف كندا(  طبع 
العرب  املسؤولني  بعض  عىل  منه، وعرضته  نسختان  بيتي  يف  عندي  أنا  مرات،  عدة 

واملسلمني وقلت هلم: ترمجوه واجعلوا الناس تفهم ما الذي يدبر هلم.
ا  هذا جانب.. كون هذه الظاهرة تتكرر يف عاملنا اإلسالمي، يعني: عندنا 150 مهديًّ
باعتباره  النبوة«  بقضية »ختم  وعي  عندها  أن األمة  لو  النظر؟  تلفت  اليوم، أال  إىل 
حمدًدا منهجيًّا، ما كان هذا االعتقاد قد ترسب هبذه الطريقة، أو مل يكفهم رسول اهلل،  

وهل ترك رسول اهلل شيئًا مل يعلمه لنا.
 لقد علمنا كل ما نحتاجه، وهذا القرءان الكريم، فاهلل تعاىل يقول: ﴿َأَوَلْم َيْكِفِهْم 
ُيْؤِمنُوَن﴾  لَِقْوٍم  َوِذْكَرى  َلَرْحَمًة  َذلَِك  فِي  إِنَّ  َعَلْيِهْم  ُيْتَلى  اْلِكَتاَب  َعَلْيَك  َأنَزْلنَا  ا  َأنَّ
هذه الدنيا،   يفارق  مل  اهلل  ورسول  كامل،  والقرءان  كامل  ين  فالدِّ ]العنكبوت:51[ 
وقد عصمه اهلل ومحاه وحفظه من املرشكني ومن أهل الكتاب ومن مجيع أعدائه، إىل 
بعد أن أدَّى الرسالة وأكملها وقال تعاىل﴿ اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم 
نِْعَمتِي َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْساَلَم ِدينًا ﴾ ]املائدة:3[ فام الذي سيفعله هذا املهدي؟ وما 

الذي سيفعله عيسى؟
 األمم اآلن مل تعد ختضع ذلك اخلضوع املطلق ألفراد، يعني آخر ظاهرة خضوع 
للفرد، اخلميني يف إيران، ومع ذلك مل يكن كل اإليرانيني مؤيدين له، بل كان بعضهم 
ع املهدية ومل يستطع، وإنام أقىص ما استطاع أن يقوله )والية  معرتضني عليه، هو مل يدَّ
الفقيه(، فقال هلم: إذا كان هناك مهدي منتظر ما عندنا مانع، ننتظره االنتظار اإلجيايب 
بأن نفعل كل ما جيب عليه فعله، والفقيه هو الذي يرشف عىل إدارة املوضوع، إن جاء 
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املهدي مرحًبا به سلمناه له، وإن مل يأت فنحن يف انتظاره.!
 وأمحد الكاتب وهو كاتب عراقي من أصل حوزوي وهو عامل من علامء الشيعة، 
كلفته احلوزة بدراسة موضوع املهدي لتعزيز والية الفقيه، فاستمر مدة عرش سنوات 
متفرًغا لدراسة هذا األمر، وخرج بكتاب ودراسة تقول: إن فكرة املهدي هي ذاهتا 
السيايس  بعنوان )الفكر  كتابه  ونرش  اليهود،  وعند  النصارى  عند  املخلص  فكرة 

الشيعي(  وبنيَّ أهنا فكرة سياسية طرحت ألسباب معينة.
خالل  من  إلينا  املخلص، ودخلت  فكرة  هي  املهدي  فكرة  إن  حينام أقول:  فأنا   
والتدقيق  النظر  يستدعي  ما، هذا  ملصلحة  أحاديث  البعض  صاغها  التفاسري، وربام 
ويف  الصحيحني  يف  أخرى  أحاديث  وهناك  ألفًا،  بدل املرة  وأسانيدها  متوهنا  ونقد 

غريها، هي يف حاجة إىل إعادة نظر. انتهى كالم الشيخ.

مجموعة ممن يدعون المهدوية اآلن وهم أحياء، وبالتحديد من أشهرهم 
ولهم أتباع:

أمحد النارص اليامين
حسن احلسيني

حممد بن موسى اللحيدي
أمحد احلسن اليامين

وبعض ممن هلكوا:
أمحد غالم القادياين، صناعة املخابرات الربيطانية، واهلل أعلم.

الباب، صناعة املخابرات الروسية، واهلل أعلم.

البهاء، صناعة املخابرات الروسية، واهلل أعلم.
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عبد البهاء، صناعة املخابرات الروسية، واهلل أعلم.
 صاحب اجلهيامن مهدي السودان.

ابن ثومرث.
وأصحاب أمحد احلسن.
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لماذا لم يقبل الميرزا ما اّدعى الحًقا

بأنها حقائق قرءانية

كتبه: فـؤاد العطار

املريزا اطلع عىل تفسري سيد أمحد خان، لكنه مل يوافق وقتها عىل فكرة إغامء املسيح 
)ع(  ثم موته الحًقا !

يف العام 1880م نرش السري سيد أمحد خان اهلندي تفسريه للقرءان الكريم والذي 
أكد فيه موت املسيح عليه السالم من خالل اآليات القرءانية، كام واستدل سيد أمحد 
املسيح  إغامء  نظرية  إلثبات  واإلنجيلية  التارخيية  والشواهد  القرءانية  باآليات  خان 

عليه السالم عىل الصليب ونجاته ثم وفاته بعدها وفاة طبيعية.
القرءان  من  املزعومة  أدلته  وعىل  خان  أمحد  سيد  تفسري  عىل  املريزا  اطلع  قد  و 
ثم  فقط،  عليه  أغمي  لكنه  الصليب  عىل  علق  قد  )ع(  املسيح  أن  عىل  والتاريخ 
ذلك  وقتها  يقبل املريزا  مل  ذلك  مع  لكن  طبيعية.  ميتة  احلادثة  تلك  بعد  مات 
املسيح  حياة  عقيدة  أمحدية  براهني  كتابه  يف  ينرش  وظل  األدلة  وتلك  التفسري 
أوحى  قد  سبحانه  اهلل  بأن  املريزا  أعلن  1891م  عام  ويف  موته.  وعدم  السالم  عليه 
كانت  وقد  ذلك.  عىل  القرءان  من  األدلة  وأعطاه  )ع(  املسيح   وفاة  بعقيدة  إليه 
تفسريه. يف  خان  أمحد  سيد  نرشها  التي  للدلة  كبري  بشكل  مطابقة  األدلة  تلك 
لكن يف كتابه )إزالة أوهام(  املنشور سنة 1891م كتب املريزا غالم أمحد القادياين 

ما ييل: 
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  »عند النظر إىل القرءان الكريم نجده يعلن بيدين مبسوطتني هذه احلقيقة - أن 
عيسى عليه السالم فقد الوعي عىل الصليب، ثم مات الحًقا - فيجب عليكم قبول 
هذه احلقيقة. لكن للسف فمع أن العلامء رأوا هذه احلقيقة إال أهنم مل يقبلوها « إزالة 

أوهام ص 509.

وسؤايل هو: ملاذا عاب املريزا عىل خصومه عدم قبول نظرية اإلغامء وموت املسيح  
)ع(  مع أنه هو نفسه ظل طوال عقد من الزمان رافًضا لذلك التفسري وتلك األدلة 

املدعاة؟
عقيدة املريزا بعدم موت املسيح )ع(  ظلت كام هي ملدة عقد من الزمان حتى بعد 
قراءته ملا سامه الحًقا باحلقائق واألدلة القرءانية التي تناقض تلك العقيدة! وظل نبي 

القاديانية ومهدهيا املزعوم طوال تلك املدة ينرش ما سامه الحًقا بالعقيدة املنحرفة !
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أمحد  غالم  املريزا  ظل  امليالدي  عرش  التاسع  القرن  من  بداية التسعينيات  قبل 
القادياين يعلن يف كتاباته بأن عقيدته هي أن املسيح عليه السالم مل يمت، وبأنه حي 
يف السامء بجسده الدنيوي إىل أن أعلن الحًقا بأن اهلل أوحى له أن عيسى عليه السالم 
سلسلة  يف  موته  وعدم  السالم  عليه  املسيح  حياة  عقيدة  نرش املريزا  وقد  مات.  قد 
كتبه  )براهني أمحدية 1880 م - 1884م(. انظر إىل ما كتبه املريزا بخصوص عقيدته 

السابقة:
» يف براهني أمحدية قمت خمطًئا بتفسري التويف بأنه إيفاء اجلزاء الكامل، وقد استغل 
كالمهم  ر  يربِّ ما  هلؤالء  ليس  لكن  األحيان.  بعض  يف  ضدي  األمر  هذا  القساوسة 
لكنني  واضًحا،  كان  الرباين  الوحي  التفسري.  ذلك  يف  خمطًئا  كنت  بأين  أعرتف  فأنا 
مثل غريي من البرش أتعرض للخطأ وللنسيان، لكنني عىل يقني بأن اهلل ال يمكن أن 

يرتكني حتت تأثري خطأ أبًدا « أيام الصلح ص 14.
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كتاب  إىل  أيًضا  انظر 
املقدس  القادياين  الوحي 
األمحدية  بالرتمجة  تذكرة 

اإلنجليزية

اطِّالع الميرزا على تفسير 
سيد أحمد خان حول 

نظرية اإلغماء:
أمحد(   )حياة  كتاب   يف 
الذي نرشته اجلامعة األمحدية 
 « الكاتب:  يقول  ربوة  شعبة 
للقرءان الكريم  تفسريه  يف 
)أمحد خان(   كتب سري سيد  
أن  العقالين  هنجه  مع  متاشًيا 
يف السامء  حيًّا  ليس  املسيح 
هذا  كتابه  نرش  وقد  بجسده. 

يف سنة 1880م. وقد قرأ حرضة أمحد )مريزا غالم أمحد القادياين(  ذلك التفسري، لكنه 
مل يباِل كثرًيا به ومل يلتقط الفتات من وراء سري سيد )أمحد خان(  كام يتخيل املعجبون 
بالسري سيد جلهلهم. بالعكس فإن أمحد  )مريزا غالم أمحد القادياين(  أكد يف كتابه 
براهني أمحدية املنشور عام 1884م العقيدة التقليدية بأن املسيح حي يف السامء، وبأنه 

سيأيت مرة ثانية إىل الدنيا، انظر صفحة 361  و499 يف اهلامش رقم 3.
 مل يكن  )مريزا غالم أمحد القادياين(  خياف من العقالنية التي انحنى هلا سابًقا السري 
1891م، وعندما أخرب اهلل أمحد  )مريزا  سيد )أمحد خان(  باستسالم. لكن يف العام 
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غالم أمحد القادياين(  بأن املسيح قد مات، عندها فقط غريَّ عقيدته هبذا الصدد. ومل 
يكن ليتزحزح عن عقيدته التقليدية لوال أن اهلل أمره بذلك بوضوح« حياة أمحد، ص 

40، اهلامش رقم 2.  تفسري القرءان - سيد أمحد خان.

ِمَن  ُرَك  َوُمَطهِّ إيَِلَّ  َوَرافُِعَك  يَك  ُمَتَوفِّ إيِنِّ  ِعيَسى  َيا  اهللَُّ  َقاَل  ))إِْذ  لآلية   تفسريه  يف 
ِذيَن َكَفُروا إىل َيْوِم اْلِقَياَمِة ُثمَّ إيَِلَّ َمْرِجُعُكْم  َبُعوَك َفْوَق الَّ ِذيَن اتَّ ِذيَن َكَفُروا َوَجاِعُل الَّ الَّ
َتِلُفون  (( ]سورة آل عمران:55[ يقول سيد أمحد خان  َفَأْحُكُم َبْينَُكْم فِياَم ُكنُْتْم فِيِه خَتْ
يف تفسريه اجلزء 2 ص 424:  ) ) ال يموت اإلنسان من جراء تعليقه عىل الصليب ألن 
يديه فقط - وأحياًنا يداه ورجاله - تتعرض للجرح. لكن سبب املوت يكون عادة 
بإبقاء الشخص معلًقا عىل الصليب ملدة أربعة أو مخسة أيام، وبسبب الثقوب التي يف 
يديه ورجليه وبسبب اجلوع والعطش واحلر حتت أشعة الشمس فإنه عادة ما يموت 

بعد عدة أيام ((.
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ويضيف سيد أمحد خان يف تفسريه اجلزء 2 ص 425:
البدء، وحسب  اليهودي عىل وشك  انتهاء يوم عيد الفصح كان السبت   ))عند 
قبل  أي:  اليوم،  هناية  قبل  املصلوب  الشخص  جثة  دفن  جيب  فإنه  اليهودية  الديانة 
حتى  )ع(   عيسى   حرضة  أرجل  أن تكرس  اليهود  طلب  لذلك  السبت،  يوم  بداية 
يموت برسعة، لكن رجليه مل تكرس وظن الناس أنه مات خالل ذلك الوقت القصري. 
وعندما ظن الناس خمطئني أن عيسى  )ع(  مات عىل الصليب قام يوسف الذي من 
الرامة بالطلب من احلاكم - بيالطس - أن يتم دفنه، وقد استغرب احلاكم موته هبذه 

الرسعة ((.

ثم يقول سيد أمحد خان يف تفسريه اجلزء 2 ص 426 وص 427:
 )عند إلقاء نظرة تارخيية عىل هذه احلادثة - الصلب - فإنه يصبح بدهييًّا أن عيسى 
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عليه السالم مل يمت عىل الصليب لكنه فقد وعيه فظن الناس بأنه قد مات.. وقد أنزله 
الناس بعد ثالث أو أربع ساعات وهبذا فمن املؤكد بأنه كان حيًّا وقتها. ويف الليل 
وبعد  به،  والتقوا  احلواريون  رآه  وقد  حوارييه،  بحامية  خمتفيا  وظل  القرب  من  أخرج 

ذلك لبث عمًرا قبل أن يموت ميتة طبيعية(.
و اآلن قارن ما كتبه سيد أمحد خان يف تفسريه بام كتبه املريزا غالم أمحد الحًقا يف 
كتابه  )مسيح هندوستان(  أو  )املسيح النارصي يف اهلند(. انظر الوثائق يف األسفل:

 والعجيب هو أن املريزا ادَّعى بأن نظرية إغامء املسيح )ع( عىل الصليب هي التي 
أزهقت روح الديانة النرصانية، وهبذا يكون املريزا هو املسيح املوعود؛ ألنه الوحيد 

)!(الذي أظهر تلك احلقيقة )!( املخفية. 
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وأدلتها  للقرءان  املخالفة  النظرية  تلك  قد نرش  كان  خان  أمحد  سيد  أن  مع  هذا 
املدعاة كاملة قبل املريزا. وسيد أمحد خان نفسه ليس هو صاحب نظرية اإلغامء فقد 
أدلة  من  ادَّعاه  ما  بإضافة  قام  لكنه  الكتاب الغربيني.  بعض  من  النظرية  تلك  اقتبس 

قرءانية لتأييدها.
فإذا كانت نظرية اإلغامء هي التي كرست الصليب كام يدعي املريزا، فكيف يكون 
املريزا هو من كرس الصليب مع أن سيد أمحد خان وغريه سبقوه إىل تبني تلك النظرية؟
عىل  املريزا  عاب  ملاذا  املوضوع:  بداية  يف  طرحته  الذي  سؤايل  أكرر  أخرًيا؛  و 
خصومه عدم قبول نظرية اإلغامء وموت املسيح )ع( مع أنه هو نفسه ظل طوال عقد 



159

 الرد على الجماعة األحمدية ونفي ظهور شبيه النبي عيسى ابن مريم

من الزمان رافًضا لذلك التفسري وتلك األدلة املدعاة؟ هل جيوز أن يشرتط خصوم 
املريزا أن يستقبلوا وحًيا هم أيًضا حتى يصدقوا ما ادعاه من أدلة قرءانية مع أن املريزا 
ا ومستقباًل للوحي كام  رفض تلك األدلة ذاهتا يف السابق رغم كونه وقتها نبيًّا ومهديًّ

ادَّعى؟!
هل تربأ إله املريزا من املريزا ملدة عقد من الزمان؟

نرش املريزا القصيدة التالية التي كتبها أحد أتباعه يف مدحه، وقد أقّر املريزا بام فيها 
حيث نرشها يف كتابه  )كرامات الصادقني(  بدون تعليق. وكاتب القصيدة يرى بأن 

الرب بريء ممن أنكر موت عيسى  )ع(.
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و السؤال هنا: هل كان إله املريزا بريًئا من املريزا عندما ظل رافًضا لتفسري سيد 
أمحد خان حول وفاة املسيح  )ع(  وإغامئه عىل الصليب؟

املريزا بني رفض البدهييات وصدأ القلب! 
الذين  والناس  العلامء،  عىل  يعيب  كتبه  معظم  يف  املريزا  ظل  1891م  العام  بعد 
وبأن قلوهبم  للبدهييات  منكرون  جهلة  بأهنم  املسيح  )ع(، واهتمهم  موت  ينكرون 
صدئة؛ ألهنم رفضوا تفسريه حلادثة الصلب ووفاة عيسى عليه السالم. انظر إىل ما 

كتبه املريزا يف كتابه  )إمتام احلجة(  سنة 1894م:
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نظريات كتاب »املسيح النارصي يف اهلند« 
عام  )ليه(   مدينة   زار  عندما 
1887م نرش املؤلف الرويس نيكوالس 

)ع(   املسيح   هجرة  نظرية  نوتوفيتش 
أنه  نوتوفيتش  ادعى  فقد  اهلند،  إىل 
أن  فيه  ا مكتوًبا  بوذيًّ معبًدا  هناك  زار 
املسيح عليه السالم زار اهلند يف صباه، 
ادِّعاء  كذب  ذلك  بعد  اتضح  لكن 
نيكوالس  قام  وقد  ذاك.  نوتوفيتش 
املزعومة  األدلة  بعرض  نوتوفيتش 
السالم  عليه  زيارة املسيح  تؤكد  التي 
للهند. واملطلع عىل كتاب املريزا غالم 
 - مسيح هندوستان   ( القادياين   أمحد 
أو  - املسيح النارصي يف اهلند(  الذي 
املريزا  تبني  يالحظ  1899م  عام  ألفه 
نوتوفيتش  آراء  من  للكثري  القادياين 

دون أن يذكر املصدر. 
عن  نرشته  وما  اإلنجليزية  عرش  التاسع  القرن  جملة  نسخ  بعض  عىل  لالطالع  و 
دراسة نوتوفيتش حول هجرة املسيح عليه السالم إىل اهلند وكتابه  )احلياة املجهولة 

للمسيح(  أرجو زيارة موقعي عىل هذا الرابط:
http://www.tertullian.org/rpearse/scanned/notovitch.htm 

الحظوا أن كل املقاالت منشورة قبل أن يكتب املريزا كتابه  )مسيح هندوستان(  
بفرتة.

http://www.tertullian.org/rpearse/scanned/notovitch.htm
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نظرية  حول  فتدور  هندوستان(   )مسيح  كتاب   يف  األفكار األخرى  معظم  أما 
اإلغامء التي اقتبسها املريزا كام وضحنا أعاله من تفسري القرءان الذي كتبه سيد أمحد 
خان اهلندي الذي زار بريطانيا عام 1869م، واطلع عىل الرتمجة اإلنجليزية التي كتبها 
اإلغامء  فيها نظرية  ترجم  والتي  )1772م-1834م(   كولرييدج   تايلور  صاموئيل 
م-1834م(    1768( شلريماخر  دانيال  فريدريك  األملاين  املؤلف  تبناها  التي  األملانية 
والتي قدم فيها شلريماخر دالئله املدعاة من اإلنجيل واملصادر التارخيية بأن املسيح 
من  الفكرة  شلريماخر هذه  اقتبس  وقد  يمت.  ومل  الصليب  عىل  أغمي  السالم  عليه 
هينريخ  وكارل  )1761م-1851م(   باولوس   إيربهارد  هينريخ  األملانيني  املفكرين 

فنتوري  )1768م-1849م(.
لكن وبعد البحث تبني بأن فنتوري ليس هو صاحب نظرية اإلغامء األصلية فقد 
اقتبسها أيًضا بدوره من األملاين كارل فريدريك باهردت            )1768 م-1792م(.

- املسيح  أو   - هندوستان  مسيح   ( كتاب  نظريات  تاريخ  هنا  سأخلص  أنا  و 
النارصي يف اهلند( :

نظرية اإلغامء: نرشها باهردت عام 1780م. •
نظرية اإلغامء: تبناها فنتوري عام 1800م. •
نظرية اإلغامء: تبناها باولوس عام1802 م. •
نظرية اإلغامء: تبناها شلريماخر عام 1830م. •
نظرية اإلغامء: ترمجها صاموئيل تايلورعام 1830م. •
نظرية اإلغامء: تبناها سيد أمحد خان اهلندي عام1880 م. •
 نظرية هجرة املسيح إىل اهلند: نرشها نوتوفيتش عام 1887م. •
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نظرية اإلغامء ونظرية هجرة املسيح إىل اهلند: تبنامها املريزا غالم أمحد القادياين  •
عام1899 م. وادَّعى بأنه كرس الصليب بنرشه كتابه الذي تبنى فيه النظريتني 

) مسيح هندوستان(
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

فؤاد العطار
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أيتها القاديانية إنه التاريخ

http://cutt.us/LtzS4

احلمد هلل الذي جعل العلوم الرشعية مرياث العلامء من األنبياء والفنون السمعية 
ين من بينها  املصطفوية به جالء لصدور األصفياء واألولياء وجعل علم أصول الدِّ
واملبطلني املضلني  املفسدين  ألوهام  وُمبطاًل  السعداء  املسلمني  لعقائد  مصلًحا 
الكفر واالفرتاء  عن  القوم  أللسنة  حافظة  الفرعية  املسائل  قوانني  ووضع  األشقياء 
قصور  نبي بنى  عىل  والسالم  والصالة  واالجرتاء  واجلور  الظلم  عن  وجوارحهم 
األتقياء  الربرة الكرام  هم  الذين  وأصحابه  آله  وعىل  امرتاء  وال  قصور  بال  الرشائع 

وبعد:
وسأطرق الباب مبارشة من غري متهيد 

أهيا املسلمون أقدم هذا املوضوع، وفيه جانبان:
يبحث  وأن  أسياده  من  له  يقال  فيام  ُيَسلِّم  ال  أن  قادياين  كل  إىل  نصيحة  األول: 
عن تاريخ القاديانية والتي كانت خنجًرا وضعته النرصانية املستعمرة يف قلب األمة 
االسالمية، وإذا أردت أن تصل إىل احلقيقة أرجو منك أن تبدأ رحلة البحث يف كتب 
التاريخ اهلندي وحتى تستيقن أكثر ابحث يف كتب التاريخ اإلنجليزي فيام خيص اهلند، 
وعندها ستجد أن القاديانية هي فعاًل غرس وصنع من اإلنجليز وليس هو اهتام باطل 

أو اهتام جمرد عن احلقيقة وإن ثبت لك هذا فإن املسألة جنة ونار وإيامن وكفر.
رحلة  وتبدأ  نفسك  أن تتعب  منك  اجلنة  تستحق  أال  القادياين  أهيا  لك  أقول  لذا 
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البحث عن تاريخ هذه الطائفة، فإين واهلل لك من الناصحني وأن ال تستسلم لكالم 
بدينك  تضحي  فال  جهنم  نار  إىل  دعاة  فإهنم واهلل  القاديانية  من  واملضللني  املبطلني 
الذي جاء به خاتم النبيني حممد ملجرد شبهات مل جيد عقلك هلا تفسرًيا وال تضحي 
هلل،  اإلخالص  وحقق  واختِل  هبا  نفسك  جهنم، فاتعب  نار  يف  هبا  بنفسك، وتلقي 
وابحث عن تاريخ هذه الطائفة وأنصحك بالرجوع إىل كتب التاريخ اهلندي والتاريخ 
اإلنجليزي  املستعمر  زرع  هي  القادياينة  بأن  لك  ستظهر  احلقيقة  فإن  اإلنجليزي، 
النرصاين يف اهلند، والذي يريد منك أن خترج من دينك أمل تقرأ قول اإلله تعاىل عندما 
ْن ِعنِد  ارًا َحَسدًا مِّ ن َبْعِد إِيَمانُِكْم ُكفَّ وَنُكم مِّ ْن َأْهِل اْلِكَتاِب َلْو َيُردُّ قال: ﴿َودَّ َكثِيٌر مِّ
ن َبْعِد َما َتَبيََّن َلُهُم اْلَحقُّ َفاْعُفوْا َواْصَفُحوْا َحتَّى َيْأتَِي الّلُه بَِأْمِرِه إِنَّ الّلَه َعَلى  َأنُفِسِهم مِّ

ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر ﴾] البقرة: 109[.
ِذيَن آَمنَُوْا إِن ُتطِيُعوْا  َها الَّ  أمل متر عيناك عىل آية آل عمران عندما قال اهلل تعاىل: ﴿َيا َأيُّ
وُكم َبْعَد إِيَمانُِكْم َكافِِريَن ﴾]آل عمران: 100[  فهل  ِذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب َيُردُّ َن الَّ َفِريقًا مِّ
وقفت عىل املعاين احلقيقية ملثل هذه اآليات والتي حتثنا عىل عدم اختاذ الكتايب والكافر 
وليًّا من دون اهلل ومن دون املؤمن بل جتب عليك الرباءة منه ومن دينه فكيف يكون 
هناك دين جيمع بني نقيضني بني اإليامن والكفر وجيمع بني اإلنجليزية النرصانية وبني 
ِذيَن آَمنُوْا الَ َتتَِّخُذوْا اْلَيُهوَد  َها الَّ األمة املسلمة، أمل تقرأ قول اهلل تعاىل عندما قال: ﴿َيا َأيُّ
ُه ِمنُْهْم إِنَّ الّلَه الَ َيْهِدي  نُكْم َفإِنَّ ُهم مِّ َوالنََّصاَرى َأْولَِياء َبْعُضُهْم َأْولَِياء َبْعٍض َوَمن َيَتَولَّ

اْلَقْوَم الظَّالِِميَن ﴾] المائدة: 51 [.
مسائل  يف  نتكلم  أن  أريد  وال  نفسك  تظلم  وال  الرساالت  آلخر  ظامًلا  تكن  فال 
وعقولنا  بديننا  الزمان ويتالعب  آخر  يف  شخص  يأتينا  ثم  عليها  األمة  أمجعت  قد 
ويستخف بنا، أين عقلك أهيا القادياين عندما سلمت عقلك لبعض األراذل ومل تتعب 
نفسك يف موضوع مهم، بل هو من أهم األمور أال وهو أمر تاريخ هذه الطائفة نعم 
قد أعرتف لك بأنك أتعبت نفسك يف البحث عن املسائل الرشعية،ولكنك مل تبحث 
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يف التاريخ فهذه دعوة إىل العودة وجتديد البحث يف تاريخ هذه الطائفة من جهة من 
أنشأها وحتى ال يوسوس لك شيطانك بأنني أريد أن أوجهك ليشء يف نفيس فأقول 
لك: إن من كتب يف التاريخ اهلندي منهم املسلم ومنهم غري املسلم ومنهم النرصاين 
العريب أو اهلندي أو الغريب وحتى املسلم املؤرخ ال حيسب عىل أي جهة معينة وأي 
من  هم  التاريخ  كتب  من  أن  علمت  لو  ألنك  نفسك احلقيقة؛  تفقد  ال  معني  منهج 
عىل  ستحكم  ألنك  القراءة؛  فرصة  نفسك  تعطي  فإنك لن  السنة  أهل  من  املسلمني 
القراءة باإلعدام ملجرد أنك علمت أن هذا املؤرخ مسلم سني فأعط نفسك الفرصة 

وال تذبحها بوسوسة شيطانية.
الثاين: هو بيان بعض املعلومات التارخيية التي تكذب وترد عىل دعوى مريزا غالم 

أمحد وترد عىل متبعيه من القاديانية.
بيد  أيديكم  تضعون  ملاذا  له:  قاديايّن وقال  أي  سأل  منا  شخص  أي  أن  لو  أقول: 
نبيكم الدجال  مدح  وملاذا  املسلم  عىل  توالونه  وملاذا  النرصاين  اإلنجليزي  املستعمر 
اإلنجليز؟ لقال لك: إن اإلنجليز هم وضعوا األمن واألمان لنا يف اهلند وآمنونا عىل 

أموالنا وأعراضنا ودورنا من السيخ، وهذا اجلواب كام قاله مريزا غالم أمحد قال: 
السيخ احلافل  عهد  علينا  مّر  قد  أنه  جيًدا  والسبعني  الستني  إىل  رون  املعمَّ »يعلم 

بأنواع اآلفات التي ترتعد لذكرها الفرائص، وتنخلع هلوهلا القلوب.
كانت  التي  ينية  الدِّ والشعائر  بالعبادات  القيام  يومذاك  املسلمني  عىل  م  ُحرِّ  فقد 
أحب وأعز يشء إىل نفوسهم، وكان من املحظور أن يرفع أحد صوته باألذان الذي 
لوا يف أمور  نستهل به صالتنا، ولو جهر املؤذن بالتكبري سهًوا ُقتل فوًرا. كام أهنم تدخَّ
املسلمني املتعلقة باحلالل واحلرام، وحدث مرة أن ُقتل مخسة آالف من املسلمني يف 
قضية ذبح بقرة«.  )تقرير حول االجتامع للدعاء، اخلزائن الروحانية ج 5 ص 605(.
وأن  املسلمني  بحق  إجرام  أيام  أجرموا  قد  السيخ  إن  الكالم  يف  يقرر  هو  إذن؛ 



168

سامر إسلمبولي

مما ذكر  أكثر  فعلوا  قد  السيخ  إن  نعم؛  أقول:  باملسلمني،  األفاعيل  فعلوا  قد  السيخ 
املريزا ،ولكن انظروا إىل هذه الوثائق التارخيية والتي تثبت بأن عائلة املريزا هي من 
كان يقتل املسلمني مع جيش السيخ وأن العائلة املريزائية عائلة خائنة للدين وخائنة 
يف  هلا  يكن  ومل  اجلوانب،  كل  من  خائنة  العائلة  هذه  ألن  للعشرية؛  وخائنة  للوطن 
تاريخ املسلمني أي رشف؛ ألهنا باعت رشفها وباعت عرضها للشياطني من السيخ 
السيخ  جيش  يف  جنود  وأهنم  دارت  حيث  املصلحة  مع  عائلة تدور  وأهنا  واإلنجليز 
وأعوان لإلنجليز. فلقد جاء يف كتاب موقف األمة االسالمية من القادياينة ما نصه:

مريزا  غري  أهدافه  إلنجاز  أهاًل  يكون  بشخص  حيظى  أن  لإلنجليز  يكن  ومل 
ضدهم  الكفار  املسلمني ووالء  عداوة  أرسته  من  ورث  ألنه  القادياين؛  أمحد  غالم 
وقاموا  سنك  مهاراجه رنجيت  جيش  مع  وإخوانه  مرتىض  غالم  والده  اشرتك  فقد 
بخدمات جليلة للسيخ فحاربوا املسلمني فكافأ رنجيت سنك والد مرزا وأقطع له 

أرًضا.)موقف األمة اإلسالمية من القاديانية ص  114(.
والتاريخ يقول: إن غالم مرتىض وأبناءه كانوا من جنود السيخ يقتلون املسلمني. 
وقام  املشاة  عىل جيش  قائًدا  بشاور  إىل  أرسل  والده  إن  املريزا:  سرية  يف  وجاء 
واملجاهدين، ثم  أمحد الشهيد  السيد  جهاد  مفسدة » هزاره » يعني:  يف  بارزة  بأعامل 
ين -  عم  يقول وكان هو وفيًّا. ويف ثورة سنة 1848 م شارك معه أخوه غالم حميي الدِّ
األمة  السيخ.) موقف  عىل  وحاربوا املتآمرين  جليلة  بخدمات  وقام  املتنبئ-  املريزا 

اإلسالمية من القادياينة ص  114(.
ولو  وأعراضهم  ودمائهم  دينهم  عن  ليدافعوا  السيخ  عىل  تآمروا  الذين  هم  من 
الذي  من  ولكن  السيخ  لقتال  ديني  واجب  مؤامرة، بل  ليست  فهذه  جئت للحقيقة 
تصدى هلم أي للمسلمني، إهنم - غالم مرتىض والد مريزا غالم أمحد املتنبئ الدجال 
ين وإخوانه فإن هؤالء  ين، بل هادم الدِّ ين عمه وأنه واهلل ليس بمحيي الدِّ وحميي الدِّ
قد وقفوا ضد املجاهدين من أبناء جلدهتم - عفًوا - هم ال يعرتفون أهنم من اهلنود 



169

 الرد على الجماعة األحمدية ونفي ظهور شبيه النبي عيسى ابن مريم

لذلك خانوا اهلنود وكأن هذا سيشفع هلم وكأن األمر ال يعنيهم.
 تفكر أهيا القادياين يف هذا الكالم وعد وتأكد من صحة املعلومات التارخيية التي 

تثبت اخليانة هلذه العائلة.
املريزا  قال: وكانت أرسة  اإلسالم  خونة  كتابه  يف  كاشمريي  شورش  آغا  وقال   
املشار إليه تقوم باخلدمة العسكرية للسيخ أيام حكمهم  ) راجع كتاب: رؤساء بنجاب 
ملؤلفه السري ليبال كريفن (. وجده عطاء حممد كان حيارب خصوم السيخ مع والده  
)كل حممد( كام أن عطاء حممد املذكور استمر يف خدمة زعيم السيخ الرسدار فتح سنغ 
اثنا عرش عاًما كام أن املهاراجا رنجيت سنغ... أشهر حكام السيخ يف بنجاب احتضن 
غالم مرتىض  ) والد املريزا غالم أمحد املتنبئ (  بعد وفاة أبيه عطاء حممد املذكور آنًفا. 
وقطع له أرايض كبرية ثم انضم غالم مرتىض  ) والد غالم أمحد القادياين (  املهاراجا 
األخرى، ثم  واملناطق  كشمري  حدود  يف  املسلمني  مقاومة  وتوىلَّ مهمة  سنغ  رنجيت 
هري  الشهري  السيخ  قائد  قيادة  حتت  األفغان  ملقاتلة  عسكرية جردت  بمهمة  التحق 
سنغ نلوه، وال نحتاج إىل دليل أن غالم مرتىض والد غالم أمحد قادياين كان يف جيش 
السيخ الذي حارب الشيخ أمحد ومجاعته إىل أن استشهد السيد أمحد مع عدد كبري من 

أتباعه املجاهدين األبرار.) خونة االسالم ص  1(.
ومن اجلدير بالذكر أن املريزا غالم قادر شقيق املريزا غالم أمحد انضم إىل اجليش 
اإلنجليزي الذي حتت سيطرة أمرة اجلنرال نكلسون وكان مسؤواًل عن قمع الثوار 
هبا  قام  التي  1857م، ومن األعامل  عام  الكربى  التحريرية  االنتفاضة  يف  املسلمني 
من  املسلمني  الشباب  بمساندة نكلسون  قتل  أنه  اجليش  هذا  يف  مرتىض  غالم  املريزا 
الثوار من فرقة املشاة رقم 46 بعد أن نكل هبم أشد التنكيل وعذهبم سوء العذاب.

)خونة االسالم ص  2(.
ولطخ بدماء  لوث  قد  املريزائية  العائلة  تاريخ  أن  تقرأ  عندما  القادياين  أهيا  لذا؛ 
اخللف وعقرهتم،  من  املجاهدين  ظهور  يف  حربتها  وغرست  املسلمني  من  الشهداء 
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فكيف سيكون لك وجه أن تدافع عن عائلة أو عن شخص خائن أال تعلم أنك إن 
هذه  مع  والتآمر  والغدر  واخليانة  اجلرم  يف  اشرتكت  قد  ستكون  أنك  عنهم  دافعت 
العائلة وأنك ستكون خائن فاحذر وانتبه من أن توصف باخليانة، فإن بقيت مع هذه 
خائن مثلهم،  وأنت  منهم  فإنك  وأرشارها،  وعقائدها  أفكارها  عن  تدافع  الطائفة 
ثبت  أنشأها فإن  ومن  الطائفة  هذه  تاريخ  يف  تبحث  أن  القادياين  أهيا  لك  ونصيحتي 
لك بأن اإلنجليز هم من غرسها، فهل سيبقى لك عذر بعدها بأن تبقى معهم واهلل 

لن يبقى لك العذر، بل اآلن ليس لك عذر يف خمالفة إمجاع األمة. 
قال الدكتور طه الدسوقي احلبيش يف كتابه القاديانية ومصريها يف التاريخ: يقول 
الشيخ أبو األعىل املودودي: كانت أرسة املريزا غالم أمحد كانت تدين بالوالء اخلالص 
اإلنجليزي،  االحتالل  قبل  اهلند  مناطق  بعض  الذين حكموا  السيخ  حلكم  الصادق 
عىل  استولوا  فحني  واملسلمني  اإلسالم  أعداء  ألد  كانوا  السيخ  أن  املعروف  ومن 
البالد  يف  االسالمي  احلكم  تفكك  بعد  من البلدان  جاورها  وما  بنجاب  مقاطعة 
أعملوا فيها أيدي السلب والنهب وعاثوا يف األرض فساًدا، وكانوا يأتون املنكرات 
من  األبرياء  دماء  وسفك  األعراض  وهتك  والعجزة  النساء  بقتل  غليلهم  ويشفون 
أبناء اإلسالم وإهانة املساجد وتعطيل شعائر اإلسالم وقد كانوا جفاة غالًظا مل يرقبوا 

يف األهايل إالًّ وال ذمة. 
إال أن املريزا غالم مرتىض مل يقرص يف مساندة حكم السيخ الطغاة وكان بينه وبني 
احلكام السيخ من عالقات الصداقة والود ما دفعت املهراجا رانجيت سينغ مؤسس 
دولة السيخ إىل طلب عودته إىل قاديان )وطنه القديم (  من مهجره الذي كان يعيش 
فيه فجاء وانضم هو وإخوته إىل جيش املهراجا رانجيت سينغ.)القاديانية ومصريها 

يف التاريخ ص  39(.
إن نبؤة مريزا غالم أمحد هي واهلل من صنع اإلنجليز الذين وجدوا يف هذه العائلة 

بغيتهم الضالة فتحققت عىل أيدهيم - القاديانية - والتاريخ ال يغطى بغربال.
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 ثم قال املتنبئ اهلندي الكذاب مريزا غالم أمحد صاحب العقل املراقي قال:
» أمل تروا كيف نعيش أحراًرا حتت ظل هذه السلطنة، وكيف ُخرّينا يف ديننا وأوتينا 
حرّية يف مباحث املِّلة اإلسالمية.... وكنّا، يف زمن دولة »اخلالصة«، أوذينا بالسيوف 
واألسنّة، وما كان لنا أن نقيم الصالة عىل طريق الُسنّة، ونؤّذن باجلهر كام ُندب عليه 
يف املِّلة. ومل يكن بدٌّ من الصمِت عىل إيذائهم، ومل يكن سبيل لدفع جفائهم، فُرددنا 
احلكومة،  هذه  إحسان  ننسى  السلطنة ...وال  هذه  جميء  واألمان عند  األمن  إىل 
ظلها  حتت  فاآلن  الظاملة،  الفئة  أيدي  ودماءنا من  وأعراضنا  أموالنا  عصمت  فإهنا 
من  ذّلة  نحّل دار  جريمة، وال  غري  من  غرامة  َنِرُد مورد  وراحة، وال  بخفض  نعيش 
غري معصية، بل نأمن كل هتمة وآفة، وُنكَفى غوائَل َفَجرٍة وَكَفرة، فكيف نكفر نعم 

املنعمني.  )تقرير حول االجتامع للدعاء، اخلزائن الروحانية ج 5 ص 605(.
عىل  واحتوت  مغالطات  عدة  عىل  احتوت  الكذاب  املتنبئ  كالم  من  الفقرة  هذه   
فرددنا   -  3 ديننا  يف  أحراًرا -2 خرينا  نعيش   -  1 قال:  قرون  عدة  هلا  عدة كذبات 
فإهنا   - 5 حمسنة  احلكومة  أن  أي:  احلكومة -  هذه  إحسان  ننسى  وال   - 4 األمن  إىل 
عصمت أموالنا وأعراضنا ودماءنا -6 فاآلن حتت ظلها - أي: احلكومة اإلنجليزية 

- نعيش بخفض وراحة.
وقعت عيني عىل ست كذبات ليست صلعاء وإنام كذبات وهلا عدة قرون. 

أقول: واهلل إنه صدق يف هذا الكالم فإن احلكومة اإلنجليزية والسيخ قد سمحوا 
ليسوا عىل  ألهنم  ين؛  الدِّ يف  خيريوا  وأن  أحراًرا  يعيشوا  أن  اتبعهم  ومن  مريزا  لعائلة 
اإلسالم وأن العائلة املريزائية ومن تبعهم ردوا إىل دين غري دين حممد بن عبد اهلل عليه 
الصالة والسالم، وأهنم - أي: اإلنجليز والسيخ - ما عاثوا الفساد يف أعراض وأموال 
وأبيات العائلة املريزائية والسبب أهنم جواسيس وخونة ضد املسلمني فقادياين يقتل 
املسلمني ويتجسس عليهم ويفضح خططهم وهو عون لإلنجليز والسيخ واهلندوس 

ضد املجاهدين، كيف سيحارب وكيف سيخرج من بيته وماله وعرضه.
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 ففي هذا الكالم أقول: لقد صدق مريزا غالم أمحد، إن الدولة اإلنجليزية قد آمنته؛ 
ألنه جندي معها وأن عائلتة وفية للمستعمر اإلنجليزي فهل يعقل أهيا القادياين أن 

خيرب بيت مريزا أو يقتل أو يعتدى عىل عرضه؟ 
واهلل ال يعقل ولننظر إىل التاريخ كيف يكذب املريزا فيقول لنا التاريخ بأن اإلنجليز 
اجلرم  يف  معهم  ألهنا رشيكة  القاديانية؛  يقتلوا  ومل  املسلمني  قتل  عىل  تعاونا  والسيخ 
طبًعا وال نستثني اهلندوس؛ ألنه يوجد تعاون إنجليزي وسيخي وهندويس وقادياين 

ضد املسلم.
هذه وثيقة تارخيية تثبت تعاون اإلنجليز مع السيخ لقتل املسلمني. 

كتب مسرت كوير وهو املرشف عىل القوات يف شامل اهلند قال:
املسلمني  قتل  يف  وأخذوا  األوفياء لنا  السيخ  مع  مسيحي  ضابط   .....وبقي 
ثم  اجلثث،  هذه  دفن  أمامهم مشكلة  ظهرت  ولكن  اطمئنان  بكل  عليهم  املقبوض 
حلت املشكلة حني وجدوا بئر ماء جاف يرموهنا فيه فأخذوا يقتلون عرشة بعد عرشة 
بالرصاص، فلام بلغ عدد القتىل 150 قتياًل كان قد تعب القاتل. )مايض العلامء ص 
املنعم  عبد  للدكتور  اهلند  يف  تاريخ اإلسالم  كتاب  من   55 ص  الثاين  الوجه   63-62

نمر ص 458(.
 هذا ضابط إنجليزي يكتب التاريخ كام شاهده بعينه يثبت لنا تعاون اإلنجليز مع 

السيخ لقتل املسلمني.
 وهذه وثيقة أخرى: 

قال الدكتور عبد املنعم نمر يف كتابه تاريخ اإلسالم يف اهلند: 
إن اإلنجليز  فقال:  بعينيه  شاهدها  فظيعة  حادثة  مذكراته  يف  جمندي  مسرت  ويذكر 
ا باحلراب ولكن طعناهتم مل تقض عليه هنائيًّا وبقي  ا هنديًّ والسيخ كانوا يطعنون جنديًّ



173

 الرد على الجماعة األحمدية ونفي ظهور شبيه النبي عيسى ابن مريم

فيه رمق من احلياة وحينئذ مجعوا احلطب وأشعلوا النار ثم ألقوا اهلندي املسكني فيها 
ولبثوا يشاهدون هذا املنظر بكل فرح ورسور.

)تاريخ اإلسالم يف اهلند 457،وراجع جملة الضياء من املؤرخ األمريكي(.
 واهلل إن اإلنسان إن ختيل هذا املنظر املفجع لتقطعت أحشاؤه ومتزق فؤاده فباهلل 
عليك أهيا القادياين هل ترىض هبذا الفعل واهلل إن الكفرة الذين صدقوا أنفسهم رغم 
كفرهم مل ولن يرضوا هبذا بينام واهلل رضيه مريزا غالم وفرقته الضالة فتوبوا إىل اهلل 
مجيًعا أهيا القاديانيون لعل اهلل يتقبلكم؛ ألن رمحة اهلل وسعت كل يشء ولعل التاريخ 

يغفر لكم زالتكم وخيانتكم. 
وهذه وثيقة أخرى:

 ويذكر مسرت تومس للسري هنري كوشن عن أحوال بعض املسلمني املسجونني 
بالتحية  حياين  وبعدما  السيخ  طائفة  من  عسكري  ليلة  قال: أتاين ذات  بنجاب  يف 
وهرولت  فقمت  املسجونني  يشاهد  أن  حيب  الرئيس  خاطبني قائاًل: لعل  العسكرية 
يلفظون  األرض  عىل  مطروحني  عراة  األشقياء  السجن فرأيت املسلمني  إىل  مرسًعا 
آخر أنفاس حياهتم وقد شدت أيدهيم وراء ظهورهم ووجدت أجسامهم قد أحرقت 
هذا  رأيت  فلام  املسرت:  قال  أقدامهم، ثم  إىل  من روؤسهم  امللتهب  النحاس  بواسطة 
فأطلقت  العذاب  من  أرحيهم  أن  حاهلم ورأيت  عليهم لسوء  أشفقت  املفزع  املنظر 
عليهم الرصاص، فلام سمع كوشن هذه القصة املؤملة سأل تومسن: ولكن ماذا فعلت 

بالذين تولوا كرب هذا التعذيب الشنيع؟ قال: ما فعلت شيًئا.
 ويعلق املؤلف األمريكي عىل هذه احلادثة فيقول: منظر فاجع أناس حُيرقون أحياء 
متنزه  يف  كأهنم  برؤيتهم  يتلذذون  حوهلم  والسيخ قائمون  املشتعلة واإلنجليز  بالنار 
عام.) مايض العلامء ص 59 نقاًل من كتاب إدوارد تومس ص 40 - 41 منقول من 

كتاب تاريخ اإلسالم يف اهلند ص 455(.
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واهلندوس  السيخ  مع  تعاونوا  اإلنجليز  أن  تثبت  حتىص  وال  تعد  ال  كثرية  وثائق   
لقتل املسلمني بينام نجى القاديانيون. كيف؟ وملاذا؟ لإلجابة عن هذا السؤال يرجى 

مراجعة التاريخ.
ا أهيا املريزا   قال املريزا: نعيش أحرارًا حتت ظل هذه السلطنة. نعم أنت عشت حرًّ
ا؛ ألهنا أخرجتك من دين اإلسالم  ألنك إنجليزي الطابع وتركتك إنجلرتا تعيش حرًّ
ا حتت رعاية فكتوريا راعية الكنيسة بينام ترشد املسلمون  إىل ال دين فجزًما ستعيش حرًّ
وقتلوا وأوذوا وأخرجوا من أمواهلم وديارهم إىل العراء. اقرأ هذه الوثيقة التارخيية، 

ا. ا أنت أهيا املريزائي واهلل إنك لست حرًّ وانظر ماذا حل باملسلمني األحرار أمَّ
 وقد طارد اإلنجليز املسلمني يف كل اهلند وحاكموهم وأعدموهم وفعلوا األفاعيل 
هبم وفتكوا بالعلامء املسلمني فتًكا ذريًعا ملا أقبل بعض العلامء إىل أعواد املشانق فرحني 
وهدمت  سننفيكم.  فرحتكم  عليكم  نتم  لن  هلم:  اإلنجليز، وقالوا  غضب  بالشهادة 
مبان ضخمة للمسلمني ونسفت مقابر هلم واستمرت عمليات الفتك واإلبادة سنني.

) امللحمة لعدنان النحوي ص 81(.
ويقول مريزا املتنبئ الكذاب: خرينا يف ديننا.

ولكن مل حيرك ساكنًا ولو بكلمة عندما قام اإلنجليز بنرش النرصاين وإجبار الناس 
عليها،ثم يأيت ويقول: خرينا. أقول: أنت خريت يف دينك واخرتت دينًا ليس عىل امللة 

السمحة، بل اخرتت الكفر بعينه بينام أبناء اهلند...انظر أهيا القادياين ماذا حل هبم.
فيام خيص أمور دينهم: 

لذلك قتل اإلنجليز 27 ألفًا من اهلنود وهدموا املدن والقرى واألحياء واملساجد، 
بل وعطلوا الصالة يف املساجد عدة سنني.) تاريخ اإلسالم ص 452(.
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وثيقة أخرى:
أهل  من  أذللنا الذوات  نحن  يقول:  اإلنجليز  قضاة  أحد  لويتس  ميكلم  مسرت   
اهلند ومسخنا قانون وراثتهم وغرينا عقود النكاح وما وقرنا شعائر مذاهبهم، بل كنا 
الدفاتر  وزورنا  أوقاف املساجد  سخرية وأخذنا  شعائرهم  ونجعل  عليهم  نضحك 
وأخذنا مجيع والياهتم وخربنا مجيع البالد بالسلب والنهب والقتل وآذيناهم وفرضنا 
عليهم الرضائب الباهضة وجعلنا أعزة أهل اهلند أذلة يتهيون يف األرض. )منقول من 

كتاب تاريخ اإلسالم يف اهلند للدكتور عبد املنعم نمر ص 383(.
 وثيقة أخرى:

يف  اجلامع  املسجد  حراًسا عىل  وكنا  الليلة  تلك  وبتنا  مذكراته:  يف  جميندي  وكتب 
دهيل نميض أكثر أوقاتنا يف قتل األرسى الذين قبضنا عليهم صباًحا نقتلهم بالرصاص 
يدل  مما  والصرب؛  آثار الشجاعة  وجوههم  عىل  يظهر  كان  ذلك  مع  الشنق، ولكن  أو 
عىل أهنم كانوا يضحون بأنفسهم هلدف عظيم ولذلك كانوا ال خيافون من املوت أو 

القتل.)تاريخ اإلسالم ص 455(.
وأخرى:

البوليس  محاية  يف  واهلندوس  املسلمني  اجتامعات  إىل  يذهبون  كانوا  اإلنجليز  إن 
ويأخذون يف حتقري عقائدهم دون مباالة.)تاريخ اإلسالم يف اهلند ص 400(.

وأخرى:
ه إىل أي  قال هنرت وهو أحد كبار املوظفني اإلنجليز: إهنم يتهموننا إهتامات مل توجَّ
حكومة يف العامل وال يصح أن نغضَّ النظر عنها بحال من األحوال، فهم يتهموننا بأننا 

أغلقنا عليهم أبواب املعيشة الطيبة...
يني...  وبأننا قضينا عىل تعليمهم الدِّ
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 وبأننا ضيقنا احلياة عىل القضاة املسلمني...
 ثم يقول: إهنم صادقون يف دعواهم. )مسلمو اهلند ص 208-207(.

وأخرى:
نا من السلطة أقدمنا عىل التغيري ووضعنا القوانني  وقال يف موضع آخر: فحني متكَّ
اجلديدة وأبطلنا العمل بالرشيعة اإلسالمية وعزلنا القضاة والعلامء املسلمني وكذلك 

املوظفني.)تاريخ اإلسالم ص 408(.
وأخرى:

التبشريية  املدارس  فتح  يف  كذلك  املبرشون  ونشط  نمر:  املنعم  عبد  الدكتور  قال 
ين املسيحي. )تاريخ االسالم ص 400(. بعون الرشكة يعلمون فيها الدِّ

وأخرى:
قال سري سيد أمحد خان وهو رجل يميل بأفكاره إىل اإلنجليز قال: لقد تيقن أهل 
هنم إىل النرصانية متخذين من التجويع واإلذالل وسيلتهم  اهلند أن اإلنجليز سيحولوِّ

إىل ذلك. )تاريخ اإلسالم يف اهلند ص 399(.
وأخرى:

وقال: وكتب أندين ريفورم سو سايت سنة 1853 يف رسالة هلا تقول:
ألغينا  أن  بعد  التعليم  من  حرمناهم  لكنا  باهلند  موضع  كل  يف  املدارس  كانت   
اللجنات القروية التي كانت تقوم هبا وما أقمنا بدهلا شيًئا؟ )تاريخ اإلسالم يف اهلند 

ص 380(.
وأخرى:

رجل آخر متشدد وهو من أعضاء الربملان سنة 1857 م، قال يف رصاحة: احلمد هلل 
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الذي أرانا هذا اليوم الذي أصبحت فيه اهلند حتت سيطرة إنجلرتا وأمكن أن يرفرف 
اهلند،  تنصري شعب  جهدنا يف  ونبذل  وعلينا أن نجمع قوانا  عليها كلها  املسيح  علم 

وال نرتك الكسل يستويل علينا.) تاريخ اهلند ص 401(.
عليكم،  يكذب  دجالكم  إن  القادياين، واهلل  أهيا  عذر  لك  التاريخ  هذا  بعد  فهل 
وإن أرشار القاديانية تكذب عليكم وتريد منكم الدخول يف حزب إبليس فاستيقظوا 

وتنبهوا للخطر الذي حل بكم ومتعنوا بام يقوله رب العزة يف كتابه املحكم:
ِذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب َيُردُّوُكم  َن الَّ ِذيَن آَمنَُوْا إِن ُتطِيُعوْا َفِريقًا مِّ َها الَّ  قال تعاىل: ﴿َيا َأيُّ

َبْعَد إِيَمانُِكْم َكافِِريَن ﴾] آل عمران: 100[.
ارًا َحَسدًا  ن َبْعِد إِيَمانُِكْم ُكفَّ وَنُكم مِّ ْن َأْهِل اْلِكَتاِب َلْو َيُردُّ وقال تعاىل:﴿َودَّ َكثِيٌر مِّ
ن َبْعِد َما َتَبيََّن َلُهُم اْلَحقُّ َفاْعُفوْا َواْصَفُحوْا َحتَّى َيْأتَِي الّلُه بَِأْمِرِه إِنَّ  ْن ِعنِد َأنُفِسِهم مِّ مِّ

الّلَه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر ﴾]البقرة: 109[.
وُكْم َعَلى َأْعَقابُِكْم  ِذيَن َكَفُروْا َيُردُّ ِذيَن آَمنَُوْا إِن ُتطِيُعوْا الَّ َها الَّ وقال تعاىل: ﴿َيا َأيُّ

َفَتنَقِلُبوْا َخاِسِريَن ﴾]آل عمران: 149[.
ِذيَن آَمنُوْا الَ َتتَِّخُذوْا اْلَيُهوَد َوالنََّصاَرى َأْولَِياء َبْعُضُهْم َأْولَِياء  َها الَّ وقال تعاىل: ﴿َيا َأيُّ
ُه ِمنُْهْم إِنَّ الّلَه الَ َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّالِِميَن ﴾]المائدة:51[. نُكْم َفإِنَّ ُهم مِّ َبْعٍض َوَمن َيَتَولَّ
ُكْم َأْولَِياء ُتْلُقوَن إَِلْيِهم  ي َوَعُدوَّ ِذيَن آَمنُوا اَل َتتَِّخُذوا َعُدوِّ َها الَّ وقال تعاىل: ﴿َيا َأيُّ

َن اْلَحقِّ ﴾]الممتحنة:1[. ِة َوَقْد َكَفُروا بَِما َجاءُكم مِّ بِاْلَمَودَّ
َه  اللَّ َحادَّ  َمْن  وَن  ُيَوادُّ اآْلِخِر  َواْلَيْوِم  ِه  بِاللَّ ُيْؤِمنُوَن  َقْومًا  َتِجُد  ﴿اَل  تعاىل:  وقال 

َوَرُسوَلُه َوَلْو َكاُنوا آَباءُهْم َأْو َأْبنَاءُهْم َأْو إِْخَواَنُهْم َأْو َعِشيَرَتُهْم ﴾]المجادلة:22[.
ِذيَن آَمنُوْا َأن َيْسَتْغِفُروْا لِْلُمْشِرِكيَن َوَلْو َكاُنوْا ُأْولِي  وقال تعاىل : ﴿َما َكاَن لِلنَّبِيِّ َوالَّ
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ُهْم َأْصَحاُب اْلَجِحيِم ﴾]التوبة:113[. ُقْرَبى ِمن َبْعِد َما َتَبيََّن َلُهْم َأنَّ
اآليات  هذه  أن  لوجدت  نظرك  أمعنت  لو  اآليات، واهلل  القادياين هذه  أهيا  تأمل 

تنطبق عليك وعىل نبيك مطابقة ال يعرتهيا شك وال خلل.
ألهنا  مطلًقا؛  قاديانيًّا  تكون  لن  أنك  ستجد  بقلبك  وأْعِمْلها  اآليات  هذه  طبق 
ستتعارض مع عقيدة مسيحك املزعوم، فباهلل عليك تفكر هبذه اآليات وقارن حال 
مريزائكم وعائلته مع هذه اآليات مع تارخيها، واهلل ستجد ضالتك وأنا عىل يقني بأن 
اهلل لن خيذلك ولن يضيعك إن رأى منك صدق النية يف البحث فابحث عن تاريخ 

طائفتك قبل أن خترس احلياة واآلخرة.
قالت اجلامعة القاديانية يف موقعها الرسمي: 

بعد فهم اخللفية التارخيية هلذه احلقبة من الزمن وتقدير الظروف املروعة التي كان 
يعيشها املسلمون يف ظل حكم السيخ.. فإننا نسأل أولئك الذين يوجهون انتقاداهتم 
إلينا.. هل كان عىل مؤسس اجلامعة اإلسالمية األمحدية أن يذم اإلنجليز عىل إعطائهم 
ين والقادة  ينية، أم يشكرهم عىل ذلك كام فعل غريه من علامء الدِّ املسلمني احلرية الدِّ

والرؤساء املسلمني آنذاك؟
من  منع املسلمني  يف  وتأييدهم  السيخ  سياسة  عىل  املوافقة  يعني  كان  ذمهم  إن   
ومنع  للخيل واألبقار،  اصطبالت  إىل  حتويلها  أو  املساجد  وهدم  والصالة،  األذان 
والنهب ومصادرة  والقتل  األيدي  وقطع  النساء،  أعراض  وهتك  ين،  الدِّ دراسة 

األمالك ألتفه األسباب.
مل  اجلامعة، ولكنه  أعداء  ألثلج صدر  هذا  فعل  قد  كان  لو  اجلامعة  مؤسس  لعل   
يفعل، بل مدح أولئك الذين رفعوا تلك املظامل عن املسلمني يف ذلك املايض املظلم 

احلالك.
املسلمون،  منه  ُيعاين  كان  الذي  الغاشم  السيخي  االضطهاد  وقف  أْن  فاحلق   
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بمؤسس  حدا  الذي  هو  للمسلمني  ينية  الدِّ احلرية  ومنح  البالد،  إىل  وإعادة األمن 
شكرهم اعرتاًفا  وقد  اإلنجليز.  يشكر  أن  السالم  عليه  األمحدية  اإلسالمية  اجلامعة 

باحلقيقة وإيامًنا منه بأن شكر صانع اجلميل أدب إسالمي. يقول حرضته ما تعريبه:
» إنني ال أداهن هذه احلكومة أبًدا، وإنام األمر الواقع بأن أية حكومة ال تعتدي عىل 
وجوهنا  يف  السيف  ر  تشهِّ اإلسالمية، وال  الشعائر  أداء  من  متنعنا  اإلسالم، وال  دين 
ال  أيًضا  ألهنا  دينية؛  نحارهبا حرًبا  أن  علينا  حيّرم  الرشيف  القرءان  فإن  دينها..  لنرش 

حتاربنا حرًبا دينية«. )سفينة نوح، اخلزائن الروحانية ج 19 ص 75(.
ومتلقت  تكلم  كام  وتكلمت  قبل  من  قذرها  هنج  هنجت  القذرة  الرشذمة  هذه  إن 

كام متلق.
تقول: اضطهاد سيخي، فأي اضطهاد بعد اجتامع الثالوث الكافر - اإلنجليزي 

والسيخي واهلندويس - والتحق هبم رابعهم - القادياين.
أيتها اجلامعة القاديانية ما هو موقفكم من هذا التاريخ يف هذه الفاجعة التي أصابت 

املسلمني؟
 اقرأ اهيا القادياين هذه الوثيقة التارخيية ومتعن هبا وقارهنا مع أقوال أسيادك وهل 

فعاًل هم صادقون أو أهنم كاذبون؟
وأوالده  زوجه  من  مقربة مهايون  يف  معه  كانوا  ومن  امللك  عىل  قبضوا  دهيل  ففي 
الضابط  أطلق  الطريق  واكسار ويف  ذلة  يف  مقيدين  البلد  إىل  وساقوهم  وحاشيته 
»هيدسن« بندقيته عىل أبناء امللك وأحفاده فقتل ثالثة منهم هم: مريزا مغل ومريزا 
مدة...فعندما  الطريق  يف  وتركوا جثثهم  رؤوسهم  وقطعوا  بكر  أبو  ومريزا  خرض 
قدموا الطعام للملك يف سجنه وضعوا رؤوس أوالده الثالثة يف إناء وغطوه وجعلوه 
عىل املائدة أمامه وكانت مفاجئة مذهلة، بل قاتلة حني كشف الغطاء فلم جيد طعاًما، 
بل وجد بدله رؤوس أبنائه الثالثة وقد غطيت وجوههم بالدم األمحر القاين... وبعد 
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باسم  نيودهلي  يف  لآلن  تسمى  كبرية  بوابة  عىل  وعلقوها  الرؤوس  هذه  ذلك أخذوا 
خوين دروازة، أي: بوابة الدم.)تاريخ االسالم ص 449- 451(.

فام كان من القائد اإلنجليزي العام يف النجاب مونتجمري إال أن أرسل رسالة إىل 
القاتل هيدسن ال ليلومه أو ليوئنبه عىل هذه الوحشية، بل ليهنئه هبا فيقول: عزيزي 
هيدسن أهئنك بام قمت به من القبض عىل امللك وقتل أوالده وأرجو أن تقتل كذلك 
)تاريخ  تومس.  إدوارد  كتاب  من  نقاًل  الضياء  اآلخرين. جملة  املالكة  األرسة  أبناء 

اإلسالم ص 451(.
لورد ماكويل يكتب ويقول:

 ثم دخلت اجلنود اإلنجليزية واملوظفون بيوهتم يفعلون بنسائهم ما يريدون مع 
مل جيزعوا  وأهنم  حرماهتم  عن  دفاًعا  بيوهتم  أبواب  عىل  ُيقتلون  األرشاف  رأينا  أننا 
اإلنجليز وهتكهم  فعل  من  جزعوا  مثلام  املراهتا  من  وقع  الذي  والنهب  السلب  من 

للعراض. )تاريخ اإلسالم ص 383(.
السيخي،  االستبداد  انتهى  تقولني  التاريخ  عىل  تكذبني  إنك  واهلل  القاديانية  أيتها 
السيخ  جرائم  من  وأشد  أفجع  هلو  سيدكم  جرائم  من  للمسلمني  وقع  ما  ولكن 

واهلندوس.
والقايض  هـ   1359 سنة 1940 م  التارخيي  آباد  قرار  املسلمون  اختذ  أن  وبعد 
وقام  الفكرة  واستنكروا  ومل يقعدوا  القاديانيون  قام  مستقلة  إسالمية  بدولة  باملطالبة 
لسان حاهلم ظفر اهلل خان يستنكر بشدة هذه الفكرة ويدعو إىل مناهضتها ونرش سنة 
1944م 1364هـ رسالة يعرب هبا عن آراء سيده شيخ القاديانية ويؤيد رضورة قيام 

دولة هندوكية ويستنكر فكرة قيام دولة باكستانية. )القاديانية وخطرها عىل اإلسالم 
ص  96(.

القادياينة ال تريد قيام دولة اسالمية؛ ألهنا تعلم إن قامت هذه الدولة فإن القاديانية 
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تقوم  أن  ختشاه  ما  أكثر  التاريخ، فكانت  مزابل  يف  رمادها  وينثر  وستحرتق  ستتمزق 
للمسلمني دولة لذا عارضت القاديانية أن تقوم للمسلمني دولة باكستان واستنكرت 
هذا، فإن هذه اخليانة قد رضعوها من أبيهم الدجال مريزا وهو رضعها من أبيه غالم 
مرتىض، وهذا رضع اخليانة من أبيه عطاء فتحقق أن العائلة كلها خائنة ومل خيرج منها 

واحد فيه مروءة الرجال فكلهم خناثى، وقد تكون التسمية ظلاًم للخناثى.
)انتهى النقل(.
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صفحات من كتاب التذكرة، الحظوا جماراة نبيهم  ألسلوب القرءان وهو بذلك 
يامثل كتاب األقدس للبهائيني
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الثالوث حقيقة أم وهم
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الثالوث

حقيقة أم وهم

   هذا املوضوع قد صيغ بصورة حوار متخيَّل بني اثنني أحدمها يؤمن بأحدية اهلل، 
واآلخر يضيف ملفهوم األحدية مفهوم الثالوث.
  عبد اهلل: السالم عليكم حييى. كيف حالك؟

  حييى: وعليكم السالم عبد اهلل. احلمد هلل، وأنت كيف حالك؟
  عبد اهلل: احلمد هلل رب العاملني. صديقي حييى: قبل أن نجري احلوار الذي اتفقنا 
عليه، ال ُبدَّ من ذكر جمموعة من النقاط املهمة التي سيبنى عليها النقاش ويدور حوهلا 

احلوار، وتتمركز عليها احلجة، وتكون حمل تسليم من طرفينا. 
  حييى: ال بأس بذلك. ما هي تلك النقاط؟ 

أحًدا  اهلل عز وجل  أكان  املسيح  السيد  يوجد  أن  قبل  اهلل: صديقي حييى!  عبد    
صمًدا أم كان مفهوم الثالوث موجوًدا يف الواقع؟ 

  حييى: اهلل أحد صمد قبل مفهوم الثالوث وبعده.
  عبد اهلل: مهاًل يا صديقي أريد جواًبا حمدًدا، وسوف أعيد السؤال بصيغة أخرى:  

مفهوم الثالوث أزيل أم حادث؟ 
  حييى: طبًعا هو حادث؛ ألن اهلل كان ومل يكن معه يشء.
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  عبد اهلل: حسٌن. هل وجد مفهوم الثالوث قبل ميالد السيد املسيح؟
  حييى: مفهوم الثالوث مل يكن له وجود حتى ُولد السيد املسيح؛ ألنه أحد األقانيم 

الثالثة.
  عبد اهلل: إذن؛ مفهوم الثالوث حديث عهد يف تاريخ اإلنسانية.

  حييى: هذا ما قلته.
  عبد اهلل: أمل يرسل اهلل  أنبياء ورساًل قبل والدة السيد املسيح؟ 

  حييى: بىل لقد أرسل اهلل كثرًيا من الرسل وعىل رأسهم النبي إبراهيم.
  عبد اهلل: ماذا محلت دعوة األنبياء والرسل إىل أقوامهم قبل السيد املسيح؟

  حييى: كانت دعوة األنبياء والرسل إىل توحيد اهلل وعبادته والعمل الصالح.
  عبد اهلل: هل كانت دعوة األنبياء والرسل السابقني قارصة وباطلة؟

  حييى: بل كانت دعوة إىل احلق والصواب.
  عبد اهلل: إذن؛ دعوة األنبياء والرسل مجيًعا خالية من مفهوم الثالوث، وكانت 

دعوهتم إىل: ال إله إال اهلل.
  حييى: نعم؛ هذا صواب.

  عبد اهلل: هل أشار السيد املسيح من قريب أو من بعيد إىل أنه إله أو ولد اهلل؟
  حييى: نعم أشار إىل أنه ابن اهلل.

ينبغي أن تفرق بني داللة كلمة  )ولد(  وداللة كلمة     عبد اهلل: صديقي حييى! 
)ابن( 

   ولد: تدل عىل خروج يشء من يشء. ومن هذا الوجه عملية الوالدة املعروفة. 
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   ابن: تدل عىل الرتبية واحلفظ والعناية. ومن هذا الوجه نقول فالن ابن الكنيسة 
أو املسجد بمعنى أنه تربى فيهام ومحل مفاهيمهام.

  ومن كلمة  )ولد(  جاءت كلمة  )والد(. ومن كلمة  )ابن(  جاءت كلمة  )أب(  
التي تدل عىل الرتبية واحلفظ والعناية. ومن هذا الوجه ُأطلق عىل اخلالق املدبر كلمة  
)أب(  وأطلقت كلمة  )أبناء(  عىل مجيع الناس. فاهلل  هو أب جلميع الناس، والناس 

مجيًعا هم أبناء اهلل.
دون  السؤال  عىل  باجلواب  تقيد  سمحت  وإذا  حمدد،  السؤال  حييى!  صديقي    

استخدام أسلوب احليدة عن السؤال.
   حييى: حسٌن يا صديقي! مل أقصد احليدة عن السؤال، وإنام فاتني الفرق بني داللة 
الكلمتني:  )ولد وابن (  وعىل كلٍّ جواب  سؤالك:مل يذكر السيد املسيح ال من بعيد 

وال من قريب أنه َوَلُد اهلل.
   عبد اهلل: إذن؛ تؤمن أن اهلل أحد صمد مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفًوا أحد؟

   حييى: نعم أؤمن بذلك أصاًل، وهذا ليس حمل خالف.
   عبد اهلل: أرجو منك سحب هذا املفهوم األحدي عىل بقية النقاش؟

   حييى: وهل تشك يف إيامين بوحدانية اهلل؟
ُر اجلواب عن سؤالك قلياًل. واآلن أتابع ما بدأنا به.    عبد اهلل: سُأَؤخِّ

السيد  ودعوة  مجيًعا  والرسل  األنبياء  دعوة  أن  إىل  وصلنا  لقد  حييى!  صديقي    
املسيح ضمنًا كانت تدعو إىل توحيد اهلل خالًقا ورًبا للوجود احلادث.

   حييى: سأوافقك مع حتفظ؛ ألن األمر له تفاصيل كثرية.
   عبد اهلل: ال أريد منك أن تتحفظ، وال أريد منك الدخول يف التفاصيل،أنا أريد 
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أن أعرف موقفك برصاحة من مفهوم ال إله إال اهلل، التي تعني أنه ال خالق وال رب 
تعتقد بوجود خالق  بالعبادة. فهل  الوجود إال اهلل، وبالتايل وجب توحيده  أعىل يف 

مدبر غري اهلل ؟
   حييى: ال! ال أعتقد بتعدد مفهوم اخلالقية. فاخلالق املدبر هو واحد.

   عبد اهلل: يكفيني اآلن هذا اجلواب ألصل وإياك إىل أننا متفقان عىل قاعدة اإليامن 
بوحدانية  اهلل  واإليامن باليوم اآلخر والعمل الصالح.

   وهذه القاعدة أرضية صلبة جتمعنا، ومنها نكون قد دخلنا مًعا إىل دائرة دين اهلل  
ل إال دينًا واحًدا، وهذا واضح من خالل ثبات  الذي سامه اخلالق اإلسالم، فاهلل مل ُينزِّ
لينقض  أو رسول  نبي  يأِت  فلم  األنبياء والرسل،  الوحدانية يف كل دعوات  مفهوم 
بعض  مع  ليقررها وجيددها  وإنام جاء  والرسل،  األنبياء  من  من سبقه  دعوة  أساس 

التعديل يف الترشيعات لتغري األحداث.
ين  وهذا يعني أن النقاش واحلوار ليس بني أديان، وإنام النقاش ضمن دائرة الدِّ  
الواحد، وبالتايل من اخلطأ نرش مقولة تعدد األديان والدعوة إىل التقريب بينها. وإنام 
إىل  والدعوة  الواحد،  اإلهلي  ين  الدِّ دائرة  ضمن  واحلوار  النقاش  يكون  أن  ينبغي 
ين  فالدِّ ثقافيًّا،  متعددة  رؤى  ضمن  باملجتمع  للنهضة  والتعاون  والتعايش  التعارف 

واحد والرؤى الثقافية متعددة.
   حييى: كالم مجيل لو كان سائًدا بني الناس، ولكن ويا للسف السائد بني الناس 
هو إزالة اآلخر وسحقه واحلكم عليه بالكفر، وبالتايل فالقاعدة عند الناس قائمة عىل 
بالعيش  له  السامح  عليه وعدم  واحلقد  وبالتايل كرهه  اآلخر،  الرؤى ورفض  توحد 

رغم أنه ينتمي إىل املجتمع ذاته وحيمل صفة املواطنة.
اتفقنا عىل األساس الذي جيمعنا وهو أكرب من     عبد اهلل: صديقي حييى! إذن؛ 
بلغناه،  ما  ضوء  عىل  والنقاش  باحلوار  نستمر  أن  ينبغي  لذا؛  بيننا،  املختلفة  املسائل 
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قائاًم  سيظل  فاألساس  الرؤى  يف  اختلفنا  أم  والقناعة  االتفاق  إىل  وصلنا  وسواء 
والعالقة راسخة بيننا عىل مقومات التعارف والتعايش والتامسك.

اآلخرين،  منفتًحا عىل  نظيًفا  ا  الثالثة خيلق جوًّ األهداف  إن وعي هذه     حييى: 
ومعرفة ما عند اآلخر، واالستفادة منه يف التالقح الفكري، وخيتفي العنف واإلرهاب 

والتكفري ونبذ اآلخر، وتسود قيم املحبة والسالم والتفكري والَقبول بالرأي اآلخر.
  عبد اهلل: لنتابع احلوار بمحبة وسالم. صديقي حييى! السيدة مريم البتول إىل أي 

قوم تنتمي؟ 
  حييى: ال شك أن قومها بنو إرسائيل من آل عمران.

  عبد اهلل: ماذا كان لسان بني إرسائيل؟
  حييى: كانت لغتهم العربية.

  عبد اهلل: إن السيد املسيح من ذرية النبي إبراهيم، و ليس من ذرية إرسائيل وإنام 
ُولد بينهم، ومل يبعث إىل اليهود، ولسان النبي عيسى  هو اللسان اآلرامي، واإلنجيل 

نزل باللسان اآلرامي، وليس بالعربي كام هو شائع وحاول اليهود ترويج ذلك.
  حييى: ال يوجد عندي علم هبذا!.

  عبد اهلل: هل ُكتبت األناجيل يف عهد السيد املسيح؟
  حييى: مل ُتكتب األناجيل يف عهد السيد املسيح، وإنام كتبت بعده بمدة.

  عبد اهلل: أي لسان اعتمد لكتابة األناجيل األوىل؟
  حييى: أظن الالتينية أو غريها، ال أدري!.

  عبد اهلل: هل متت كتابة اإلنجيل  بحضور السيد املسيح؟. 
  حييى: ال، مل ُيكتب بحرضته.
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  عبد اهلل: صديقي حييى! أال ترى أن مادة الوحي اإلهلي غري قابلة للنقل من لغتها 
تفقد  آخر  إىل لسان  الوحي عندما ترتجم  مادة  أن  بمعنى  آخر،  إىل أي لسان  املنزلة 
صفة القداسة وصفة الوحي، وتصري من باب الرشح والرتمجة املتأثرة بفهم املرتجم، 

وبالتايل يسقط االستدالل هبا،خاصة باستخدام املفردات.
  حييى: ربام! ال جواب عندي.

  عبد اهلل: أال ترى أن كتابة األناجيل يف جمملها هي عبارة عن سرية السيد املسيح 
قال، وماذا حصل معه،وذلك من  اجتمع، وماذا  كيف عاش؟ وأين ذهب؟ وبمن 

وجهة نظر الكاتب؟ هذا غري تعدد النسخ املكتوبة واختالفها عن بعضها؟.
  حييى: نعم إهنا كذلك.

  عبد اهلل: هل أتباع املسيح اسمهم النصارى أو املسيحية؟
  حييى:  ) مستغرًبا(  وهل يوجد فرق بينهام؟

  عبد اهلل: نعم؛ والفرق بينهام كبري.
 حييى: وماهو الفرق؟

 عبد اهلل: النصارى مجع ملفردة  )نرصان(  التي تدل عىل صفة مشبهة باسم الفاعل، 
وهي الزمة لصاحبها ال تتجاوزه، مثل سكران ومرضان وحريان... إلخ، والنسبة 
هلا  )نرصاين(، وال عالقة هلا بكلمة  )أنصار(  التي مفردها )نارص(  وهي اسم فاعل 

ومتعدية، كام أن النسبة إىل مدينة النارصة نارصي، وليس نرصاين.
  حييى: فرق مجيل، وأنا أول مرة أسمع به!، وأريد منك الفرق بينهام عىل أرض 

الواقع؟
  عبد اهلل:ُحبًّا وكرامة، النرصان كلمة تدل عىل حال اإلنسان عندما ينرص فكرته 

عىل اآلخرين تعصًبا هلا دون برهان.
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أما كلمة نارص: فتدل عىل من يؤمن بفكرة اآلخر وينرصها.
وأتباع املسيح كانوا أنصاًرا له، وليس نصارى.وبالتايل فكلمة نصارى ذم وقدح.

  حييى: إذن أتباع املسيح اسمهم أنصار وليس نصارى!.
يتهم مسلمني؛ ألن أتباع األنبياء مجيًعا دينهم اإلسالم، أو    عبد اهلل: وإن شئت سمَّ
دين اهلل  مسيحيون نسبة لصفة املسيح عيسى ابن مريم،وذلك برشط أن يكونوا موحِّ

اخلالق املدبر ذاًتا وصفات، وكافرين بالثالوث.
  حييى: هل أفهم من كالمك أن الذين يؤمنون بالثالوث ليسوا من أتباع املسيح، 

وال يصح تسميتهم مسيحيني!؟
أهل  فهم نصارى وليسوا مسيحيني، وال مسلمني،وإنام هم من  نعم،  اهلل:   عبد 

الكتاب.
  حييى: أليس أهل الكتاب هم أهل التوراة واإلنجيل؟

 عبد اهلل: ال؛ فأتباع التوراة واإلنجيل اسمهم مسلمون من أتباع موسى وعيسى 
عليهام السالم.

 حييى: عجًبا! فمن هم أهل الكتاب؟
  عبد اهلل: أهل الكتاب مفهوم قرءاين ُيقصد به كل َمن اختذ مع كتاب اهلل مرجًعا 
ى ذلك رشك يف الكتاب؛ انظر إىل  آخر يعتمد عليه يف ترشيع احلالل أو احلرام، وُيسمَّ
َياطِيَن َلُيوُحوَن  ُه َلِفْسٌق َوإِنَّ الشَّ ا َلْم ُيْذَكِر اْسُم الّلِه َعَلْيِه َوإِنَّ قوله تعاىل: ﴿َوالَ َتْأُكُلوْا ِممَّ

إلى َأْولَِيآِئِهْم لُِيَجاِدُلوُكْم َوإِْن َأَطْعُتُموُهْم إِنَُّكْم َلُمْشِرُكوَن ﴾     ] األنعام:121[.
ْشِرُكوَن ﴾] يوسف: 106[. ﴿َوَما ُيْؤِمُن َأْكَثُرُهْم بِالّلِه إاِلَّ َوُهم مُّ

واإليامن تصديق وطاعة واتباع ألوامر اهلل فقط، بينام أهل الكتاب ُيضيفون لذلك 
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والكهنوت يف احلالل واحلرام، وبذلك  ين  الدِّ واتباع ألوامر غريه من رجال  طاعة 
الواقع  العمل اختذوا مرجًعا يف دينهم غري كتاب اهلل،فصاروا أهل الكتاب،وهم يف 
اليهود والنصارى، وغريهم ممن أرشك مع كتاب اهلل مرجًعا آخر يف احلالل واحلرام.

  حييى: ال أريد أن أدخل يف التفاصيل كثرًيا، فاألمر بدأ يتشعب كثرًيا رغم أمهيته، 
فلنرجع إىل مفهوم الثالوث.

تم  قد  الثالوث  أو  الناسوت،  أو  الالهوت،  أو  األقانيم،  كلمة  هل  اهلل:  عبد    
ُأعيد  الذي  وليس  اهلل،  أنزله  الذي  اإلنجيل  ومنها  اإلهلية،  الكتب  يف  استخدامها 

صياغته عىل أيدي الكتبة؟ 
  حييى: ال! ال يوجد يف مجيع الكتب اإلهلية مثل هذه األلفاظ، وإنام ورد مفهومها 

بصيغة أخرى. 
الواقع عىل ما هو  أريد  به، وأنا  املفهوم؛ ألنه رأي من قال    عبد اهلل: دعني من 
الذي نزل عىل مجيع  املفردات ال وجود هلا يف دين اهلل  الذي يدل عىل أن هذه  عليه 
األنبياء والرسل ومنهم السيد املسيح. وهذا يدل عىل أن هذه املفردات قد تم إدخاهلا 
الكتب  غري موجودة سابًقا يف  جديدة  مفاهيم  لرتويج  الفلسفي  يني  الدِّ اخلطاب  يف 

اإلهلية، ومل يدع إليها أحد من الرسل أو األنبياء ، ومنهم السيد املسيح.
  حييى: إنك ال تدعني أناقش مفهوم الثالوث كيف تم، وحصل!.

  عبد اهلل: سوف نناقش ذلك آجاًل، ولكني أريد أن أخلص أهم النقاط التي وصلنا 
إليها.

1- كان اهلل وال يشء معه ، إله أحد صمد حي قيوم.

2- اهلل خالق السموات واألرض.

3- اهلل مل يلد ومل يولد.

4- دعوة مجيع األنبياء والرسل ومنهم املسيح كانت وحدانية اهلل وتوحيد عبادته.
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له  عالقة  وال  إرسائيل،  بني  يف  ُبعث  عمران  آل  ذرية  من  مريم  ابن  عيسى   -5

باليهود.
العريب  للسان  وأصل  تطور  مرحلة  وهو  اآلرامي،  هو  املسيح  السيد  لسان   -6

احلديث.
7- اإلنجيل األصيل لسانه آرامي )عريب(.

8- مادة الوحي تفقد خصائصها القدسية إذا ُترمجت إىل لسان آخر.

9- إن مفردات الثالوث والالهوت والناسوت واألقانيم مصطلحات تم إدخاهلا 

يني اإلهلي، وهي غري مستخدمة يف الكتب اإلهلية كافة ، ومل جتر عىل  يف اخلطاب الدِّ
لسان أي نبي أو رسول ،وبالذات السيد املسيح. 

10- العالقة بني األنبياء والرسل عالقة تكامل وجتديد وتواصل، ال هيدم الالحق 

السابق وال ينقضه، وذلك لوحدة املصدر واهلدف.
11- اهلل أنزل دينًا واحًدا برشعني: 

للناس،  اهلل  أرسله  أول رسول  نزوله مع  بدأ  إنساين )إسالمي(   األول: رشع     
واستمر نزوله عرب الرسل بصورة متنامية حسب ما يسمح املستوى املعريف للناس إىل 
أن ُبعث النبي حممد فنزل عليه القرءان، وبه أعاد املوىل تبارك وتعاىل كل ما نزل يف 
الكتب السابقة من رشع إنساين وأكمله ليصري القرءان الكتاب اجلامع الكامل للرشع 
الرشع اإلسالمي  النبوة، وُجعل صفة هذا  اقتىض ختم  الرسالة  اإلسالمي، وإكامل 
حدودي ليواكب التطور ويغطي املستجدات من خالل حترك املجتمع بني احلدود بام 

يناسب ظروفهم الزمكانية.
   الثاين: رشع )تارخيي(  قومي عيني ظريف مرحيل مؤقت تقلص مع الزمن إىل أن 

ُنسخ كليًّا. 
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  لذا؛ نشاهد يف هذا الرشع العيني بعض األحكام التي أتت عقوبة لبني إرسائيل، 
وعندما ُبعث عيسى  تم تعديل هذه األحكام يف اإلنجيل. لذا؛ مل حيتِو اإلنجيل رشًعا 

كاماًل؛ ألنه جيب ضمه إىل التوراة، وتعديل التوراة بحسبه.
   حييى: أنت مل تتحدث بعد عن الثالوث!.

   عبد اهلل: إن عقيدة الثالوث قد تم اخرتاعها يف عهد قسطنطني، وهي نتيجة دمج 
عقائد وثنية فلسفية سابقة بمفهوم وحدانية اهلل، فوصلوا إىل هذه العقيدة الغامضة، 
وهي:  بالرتاث  ُذكرت  التي  باملستحيالت  ُتلحق  أن  أقانيم. وينبغي  بثالثة  اهلل واحد 

الغول، والعنقاء، والِخلُّ الويف.

بعضها  مع  لتناقضها  األشعري  عند  الكسب  نظرية  العلامء  أحد  إليها  وأضاف 
وعدم متاسكها. وأضيف أنا إليها مفهوم الثالوث!.وأحتفظ عىل اخلّل الويف.

   حييى: مهاًل يا صديقي مل أذكر لك بعد مفهوم الثالوث، فكيف حتكم عليه سلًفا.
  عبد اهلل: حكمت عليه سلًفا بام ظهر يل من برهان ونور ساطع. ومع ذلك سوف 

أصغي إليك لعلك تأيت بام مل يأت به األوائل من أدلة وبراهني.
  حييى: نعم! لقد جاء دوري وتركتك تصول وجتول يف امليدان وحدك.

  صديقي عبد اهلل! إن املسيح كلمة اهلل وروح منه ، ولقد جاء إىل الدنيا من غري 
له،  أزلية  صفة  اهلل  كالم  أن  هو  أمر  فأول  ذلك.  اجلميع  ويعلم  أنت،  تعلم  كام  والد 
ذلك  خملوق، ومع  غري  الوجود  يف  أزيل  وهو  اهلل،  كالم  القرءان  بأن  تعتقدون  وأنتم 
غري  أزيل  اهلل  كالم  القرءان  بأن  عقيدتكم  تكون  فكيف  رشًكا!  أو  كفًرا  ذلك  تروا  مل 
خملوقة،  غري  األزل  يف  اهلل  كلمة  يسوع  بأن  عقيدتنا  وتكون  وتوحيًدا!  إيامًنا  خملوق، 

كفًرا ورشًكا؟ 
األفكار  ترتاكم  ال  حتى  تستمر  أن  قبل  الشبهة  هذه  عىل  أجب  دعني  اهلل:  عبد    

ويصعب الرد عليها أو تضيع منا.
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   حييى: ال بأس بذلك، أخربين ملاذا مفهومكم عن أزلية القرءان توحيد وإيامن، 
وأزلية كلمة اهلل  )يسوع (  رشك وكفر؟

   عبد اهلل: صديقي حييى! إن يف خطابك تعميم، وذلك بقولك:  )أنتم تعتقدون(  
هو  ذكرته  املسلمني، وما  بني  عليها  خمتلف  صاحبي، فاملسألة  يا  كذلك  ليس  واألمر 
رأي من اآلراء ال يمثل املفهوم القرءاين، وال قيمة برهانية للكثرة أو الشهرة يف احلوار 
الرأي، ويقولون  ذلك  خيالفون  املسلمني  من  فرقة  يوجد  أنه  تعلم  فأنت  أوالنقاش. 
بأن القرءان خملوق. وهم املعتزلة وهم من أقوى االجتاهات اإلسالمية الرتاثية علاًم 

وتفكرًيا. لذلك ال يصح أن تأخذ ما يدعم فكرتك وتعرض عن الرأي اآلخر. 
ال  أنا  فرق  آراء  فيه  تدخل  أال  منك  فأرجو  فقط،  بيننا  النقاش  حييى!  صديقي    

أعتقد هبا، وغري مسؤول عنها.
   والرأي الذي أعتقده وأراه صواًبا يف هذه املسألة هو:

   إن صفة الكالم هلل صفة فعلية وليست ذاتية، وهي توجه إرادة اهلل نحو مقاصد 
واملقاصد  املعاين  ليحمل  اللسان  فيستخدم  رسله،  من  أحًدا  هبا  خيرب  أن  يريد  معينة 
اإلهلية، واللسان كام تعلم نتاج تفاعل اإلنسان مع واقعه، فهو خملوق، وبالتايل حمدود. 

فألسنة التوراة واإلنجيل والقرءان خملوقة، وليس هلا صفة األزلية يف الوجود.
  حييى: إذا سلمت لك بأن مادة الوحي خملوقة، فام قولك باملعاين واملقاصد اإلهلية 

قبل أن يتم اختيار لسان ليحملها، أليست أزلية غري خملوقة؟
  عبد اهلل: إن القول بأزلية املعاين واملقاصد والصور ملادة الوحي قبل متوضعها يف 
تعني  األزلية  ألن  إبداًعا؛  وليست  اهلل  مع  ذاتيًّا  موجودة  األمور  هذه  أن  يعني  لسان 
الوجود دون بداية التي تقتيض االستمرار إىل ما ال هناية، وإذا كان األمر كذلك انتفى 
صار  اهلل  بإرادة  تعلق  إذا  األمر  ألن  واملقاصد؛  والصور  املعاين  تلك  أراد  أنه  اهلل  عن 

حادًثا يف الوجود له بداية.
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هي  وبالتايل  بإرادته،  متعلقة  فهي  إبداًعا  كانت  إذا  والصور  واملقاصد  فاملعاين   
حادثة وليست أزلية، أما إذا كانت أزلية فهي مع اهلل وليست إبداًعا، وبالتايل خارج 
واجلبال  واألرض  السامء  مثل  والصور  املقاصد  هذه  وجود  يعني  وهذا  إرادته. 
واحليوانات وغري ذلك بصورة أزلية غري قابلة للتعديل أو اإلبداع، واهلل ملزم هبا ال 

يستطيع جتاوزها أبًدا!.
  ومن يقول بأزلية التوراة والقرءان وكلمة اهلل  ) عيسى (  ينطبق عليه ما ينطبق 
عىل املسألة السابقة فهو َيصم اهلل بالعجز واملحدودية ، وينتقص من اإلرادة والعلم 

والقدرة املطلقة لديه ، ويقر بوجود تعدد للجهة األزلية!.
  أما كلمة  ) كن (  التي يقوهلا اهلل  يف إجياد ما أراد، فينبغي العلم أواًل أن اهلل ليس 
ال  اهلل(   )قال  مجلة   خطابنا  يف  نستخدم  أو  نسمع  أو  نقرأ  فعندما  أبًدا،  يشء  كمثله 
نعني أن عملية القول اإلهلي هي ذات عملية القول اإلنساين بحيث حتتاج إىل لسان 
وشفتني وصوت ولغة. فاهلل  يتكلم دون حرف وصوت، وعندما يريد أن يكلَِّم خملوًقا 
يستخدم اهلل  نظام االتصال واملعرفة عند املخلوق، ويأمره وينهاه وخيربه بام يريد عن 

طريق الوحي اإلهلي.
ومثل ذلك مثل لسان القرءان العريب فهو خملوق  من حيث األحرف واألصوات 
فإن  الكلامت،  يف  الكامنة  املعاين  إىل  راجع  فذلك  اخلطاب،  تعلق  حمل  أما  والنظام، 
كانت متعلقة بالذات اإلهلية نحو كلمة  )حي قيوم(  فال شك أن مدلول هذه الكلامت 
أزيل دون األحرف واألصوات، أما إذا كانت متعلقة بحوادث مثل كلمة  ) السموات 
عليها  أطلق  ثم  خلًقا، ومن  بحدوثها  شك  فال  والكواكب... (   والنجوم  واألرض 
حادثة  بحادث  املتعلقة  الكلمة  فتكون  املسميات،  بعد  توجد  األسامء  ألن  األسامء؛ 

لفظًا ومعنى. دالة ومدلواًل.
   فقول اهلل  )كن(  هو تعبري يدل عىل رسعة حتقيق اليشء، واألمر يف حقيقته هو أن 
األشياء توجد يف الواقع بمجرد أن تتجه إرادة اهلل نحو اخللق واإلجياد، فيكون اليشء 
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وفق اإلرادة. لذلك يقول بعض العلامء: إن أمره بني الكاف والنون. أي بمجرد أن 
تتوجه اإلرادة نحو اليشء يكون يف الواقع مبارشة صورة ممثلة إلرادة اهلل، فال يوجد 
عند اهلل مرحلة قبل اإلرادة ُتسمى التصور، وإنام إذا أراد شيًئا يقول له كن، فيكون 

حسب ما أراده مبارشة. 
فكلمة  )كن (  هبذا االعتبار هلا وجهان:

األول: متعلق باهلل إرادة وقدرة. 
الثاين: متعلق باملخلوق وجوًدا وكينونة.

فاملخلوقات كلها كلامت اهلل من هذا الوجه، ولكن مل تطلق كلمة اهلل عىل كل واحد 
بعينه ألهنم ُوجدوا بكلمة  ) كن (  األوىل، ومن خالهلا تكاثروا وتوالدوا وتطوروا، 
ي كلمة اهلل، مثله،  إالّ عيسى ابن مريم فقد ُوّجهت كلمة  ) كن (  خاصة له، لذلك سمِّ
مثل آدم كلمة اهلل؛ ألنه حمل تعلق كلمة  ) كن (  ابتداًء، بخالف اآلخرين فهم نتيجة 

كلمة  )كن (  األوىل.
املتعلق  األزيل  اجلانب  أخذ  أنه  يعني  ال  مريم  ابن  عيسى  عىل  اهلل  كلمة  فإطالق   
ال  وبالتايل  الوجود.  يف  الكلمة  بمحل  املتعلِّق  اجلانب  أخذ  وإنام  وقدرة،  إرادة  باهلل 
اهلل  كالم  والقرءان  واإلنجيل  فالتوراة  أبًدا،  املوضوع  يف  لبس  أو  شبهة  ألي  وجود 

إرادة وعلاًم، واسُتخدم لسان اإلنسان الحتواء املعاين واملقاصد اإلهلية.
أما كلامت اهلل فهي متعلقة بوجهني:

الكالم  هبا  فيقصد  واخلطاب  القول  سياق  يف  الكلمة  مفردة  كانت  إذا  األول:     
اإلهلي. نحو: ﴿ُقْل َيا َأْهَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوْا إلى َكَلَمٍة َسَواء َبْينَنَا َوَبْينَُكْم َأالَّ َنْعُبَد إاِلَّ الّلَه 
ْوْا َفُقوُلوْا اْشَهُدوْا  ن ُدوِن الّلِه َفإِن َتَولَّ َوالَ ُنْشِرَك بِِه َشْيًئا َوالَ َيتَِّخَذ َبْعُضنَا َبْعًضا َأْرَباًبا مِّ

ا ُمْسِلُموَن ﴾] آل عمران: 64  [.  بَِأنَّ
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    الثـاين: إذا كانـت مفـردة الكلمـة يف سـياق األمـر واخللـق فيقصـد هبـا اإلجياد 
والقانـون اإلهلـي للخلـق. نحو: ﴿َيا َأْهـَل اْلِكَتـاِب الَ َتْغُلوْا فِـي ِدينُِكـْم َوالَ َتُقوُلوْا 
َما اْلَمِسـيُح ِعيَسـى اْبُن َمْرَيَم َرُسـوُل الّلـِه َوَكِلَمُتـُه َأْلَقاَها إلى  َعَلـى الّلـِه إاِلَّ اْلَحقِّ إِنَّ
َما الّلُه  ُكـْم إِنَّ نْـُه َفآِمنُـوْا بِالّلـِه َوُرُسـِلِه َوالَ َتُقوُلـوْا َثاَلَثٌة انَتُهـوْا َخْيًرا لَّ َمْرَيـَم َوُروٌح مِّ
ـَماَوات َوَما فِـي األَْرِض َوَكَفى  ُه َمـا فِي السَّ إَِلــٌه َواِحـٌد ُسـْبَحاَنُه َأن َيُكوَن َلـُه َوَلٌد لَّ

بِالّلـِه َوِكياًل﴾ ] النسـاء: 171[.
ر كل من يقول بأزلية القرءان؟   حييى: هل أفهم من كالمك أنك ُتَكفِّ

بكفر.  ليست  العقيدة  هذه  أن  يعني  ال  ذلك  أحًدا، ولكن  أكفر  ال  ال!  اهلل:  عبد    
فالكفر قسامن:

 ، شخيص(  الصواب  ) موقف  بتغطية احلق وجمانبة  يتمثل  األول: كفر سلبي     
فيكون فاعله كافر صفة من جراء هذا السلوك، وما ينبغي قتاله، والعالقة بيننا قائمة 

عىل العدل والسالم واحلرية.     
  الثاين: كفر حريب قائم عىل احلقد والعداء ورفض اآلخر  ) موقف عدواين(، فهذا 
كافر ينبغي قتاله دفاًعا لرد عدوانه، ومن أجل رجوعه إىل العدل والسالم واحلرية، 

ال من أجل إيامنه.
  حييى: إن يسوع هو روح اهلل متثلت يف جسم برش لتتم عملية الفداء واخلالص 

نتيجة صلب اجلسم ورجوع الروح إىل أصلها: الالهوت.
،إن  الروح  لكلمة  فهم  سوء  عن  ناتج  ،وهو  َبنيِّ  غلط  املفهوم  هذا  إن  اهلل:  عبد    
كلمة الروح تدل من خالل داللة أصوات أحرفها عىل تكرار وضم منته بتأرجح تلك 
العملية، وجمموع داللة هذه األصوات يف الواقع يدل عىل السنن والنظام الذي حيكم 

األشياء. فالروح هو نظام اليشء الذي حيكمه.
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الذي  السنني  النظام  نقصد  وإنام  نفسه،  نقصد  ال  اإلنسان.  روح  نقول:  فعندما   
حيكم اإلنسان. وعندما يموت اإلنسان ال خيرج  روحه، وإنام خترج نفسه وفق نظام، 
كام أن بقاءها يف جسم اإلنسان كذلك وفق نظام، فالروح حيكم اإلنسان حيًّا وميًتا. 
وكل يشء يف الوجود احلادث من الذرة إىل املجرة خاضع للروح، وروح الذرة غري 
احلادث،  الوجود  كلية حتكم  لروح  النهاية ختضع  األمور يف  اخللية، وكل هذه  روح 

لذلك نجد القرءان قد استخدم الروح وأطلقها عىل ثالثة أمور وهي:
ْن َأْمِرَنا َما ُكنَت َتْدِري َما اْلِكَتاُب      1- القرءان: ﴿َوَكَذلَِك َأْوَحْينَا إَِلْيَك ُروًحا مِّ
يَماُن َوَلِكن َجَعْلنَاُه ُنوًرا نَّْهِدي بِِه َمْن نََّشاء ِمْن ِعَباِدَنا َوإِنََّك َلَتْهِدي إلى ِصَراٍط  َواَل اإْلِ
المجتمع  ينبغي على  نظام  يحتوي على  القرءان  [،كون   52 الشورى:  ْسَتِقيٍم ﴾]  مُّ
المجتمع مجتمع روحاني. وإذا  له طوًعا. وإذا تم ذلك فهذا  اإلنساني أن يخضع 
لم يخضع المجتمع لهذا النظام التشريعي يكون قد خرج عن روح الله وأخلد إلى 
األرض وعاث فيها فساًدا وكفًرا وسار في طريق مخالف للروح سيقوده إلى هاوية 

الضنك واالضطراب. 
ي روًحا حلمله مادة الوحي ومتابعتها.      2-جربيل: وسمِّ

وُح اأْلَِميُن ﴾]  الشعراء: 193[.   ﴿َنَزَل بِِه الرُّ
ْن َأْمِرَنا﴾]    الشورى: 52 [،  وأمر      3-األمر: ﴿َوَكَذلَِك َأْوَحْينَا إَِلْيَك ُروًحا مِّ
اهلل يف الوجود هو النظام السنني الذي يتم بموجبه اإلجياد واإلمداد ، وعندما ُسئل 
وِح ُقِل  النبي عن الروح أمره اهلل أن يقول: الروح من أمر ريب ﴿َوَيْسَأُلوَنَك َعِن الرُّ
ن اْلِعْلِم إاِلَّ َقِلياًل ﴾] اإلسراء:85[،  فلم يقل له: قل:  وُح ِمْن َأْمِر َربِّي َوَما ُأوتِيُتم مِّ الرُّ
إن الروح أمر ال يمكن معرفته أو العلم به، أو السؤال عنه. بل أجابه بجواب جامع 

مانع: إن الروح من أمر الرب. فإذا عرفنا أمر الرب عرفنا الروح.
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  أمر الرب يف الواقع عىل وجهني:
ْمَس َواْلَقَمَر َواْلنُُّجوُم  ْيَل َواْلنََّهاَر َوالشَّ َر َلُكُم اللَّ األول: أمر الرب الكوين ﴿َوَسخَّ

َقْوٍم َيْعِقُلوَن ﴾] النحل: 12[. َراٌت بَِأْمِرِه إِنَّ فِي َذلَِك آَلَياٍت لِّ ُمَسخَّ
يَن ُحنََفاء  َه ُمْخِلِصيَن َلُه الدِّ الثاين: أمر الرب الرشعي ﴿َوَما ُأِمُروا إاِلَّ لَِيْعُبُدوا اللَّ

َكاَة َوَذلَِك ِديُن اْلَقيَِّمِة ﴾] البينة: 5[. اَلَة َوُيْؤُتوا الزَّ َوُيِقيُموا الصَّ
الكوين  الرب،  أمر  نوعي  يف  مستغرق  أنه  يعني  الرب  أمر  من  الروح  وكون 
والرشعي. فالعلم بسنن الكون هو علم بروحه، والعامل به عامل روحاين كوين. والعلم 
برشع اهلل هو علم بروحه، والعامل به عامل روحاين رشعي، والعامل بكليهام هو عامل رباين، 

كونه ضم الروح الكوين  إىل الروح الرشعي وَسريَّ نفسه وفق النظام الروحي طوًعا.
  فقولنا: إن عيسى من روح اهلل ﴿َيا َأْهَل اْلِكَتاِب الَ َتْغُلوْا فِي ِدينُِكْم َوالَ َتُقوُلوْا 
َما اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َرُسوُل الّلِه َوَكِلَمُتُه َأْلَقاَها إلى َمْرَيَم  َعَلى الّلِه إاِلَّ اْلَحقِّ إِنَّ
َما الّلُه إَِلـٌه َواِحٌد  ُكْم إِنَّ نُْه َفآِمنُوْا بِالّلِه َوُرُسِلِه َوالَ َتُقوُلوْا َثاَلَثٌة انَتُهوْا َخْيًرا لَّ َوُروٌح مِّ
َماَوات َوَما فِي األَْرِض َوَكَفى بِالّلِه َوِكياًل ﴾  ُه َما فِي السَّ ُسْبَحاَنُه َأن َيُكوَن َلُه َوَلٌد لَّ
] النساء :171[، بمعنى أن عيسى قد صار نبيًّا وهو يف بطن أمه؛ ألن النبوة  علوم، 
فبثت بعض العلوم الكونية والرشعية يف عقل عيسى وهو ما زال صغرًيا، وعندما كرب 
مارس تلك العلوم وظهر عىل يديه إبراء األكمه واألبرص وإحياء املوتى، وكل ذلك 
بإذن اهلل، وليس بإذن عيسى، وإذن اهلل هو سلطان ونظام يعطيه لإلنسان. والنفخ من 
ْيُتُه َوَنَفْخُت فِيِه ِمن  ﴿َفإَِذا َسوَّ أيًضا  آلدم  كان  بعيسى، وإنام  خاًصا  أمًرا  ليس  الروح 

وِحي َفَقُعوْا َلُه َساِجِديَن ﴾] الحجر:   29[. رُّ
وال عالقة لكلمة روح بذات اخلالق أبًدا، وإنام هي متعلقة بالسنن والنظام اإلهلي،  
مفهوم  عىل  اعتامًدا  عيسى  يف  اهلل  حلول  أو  احتاد  حول  شبهة  ألي  وجود  ال  وبالتايل 
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الروح، غري أن االحتاد أو احللول اإلهلي يف يشء حادث باطل يف الواقع؛ ألن اهلل أزيل 
يف وجوده وصفاته وهو األول بال بداية واآلخر بال هناية ، فكيف يتحد أو حيل األزيل 

الالمتناهي يف املحدود املتناهي؟
أحد  ألنه  ذلك؛  عن  منزه  واهلل  املحدود،  لصفة  اخلضوع  رضورة  يقتيض  فهذا   
احلتمية  النتيجة  هو  لإلله  فرًضا، فاهلالك  ذلك  حصل  وإذا  يشء،  كمثله  ليس  صمد 
لتلك العملية االحتادية أو احللولية؛ ألن ذلك ينقض صفة األزلية، بمعنى آخر يندمج 

الفاعل بفعله ويأخذ صفته،أو يصري للفعل صفات الفاعل وكالمها باطل.
الوجه  هذا  من  يسوع  فصار  واحًدا،  إهلًا  بقائه  مع  باملسيح  احتد  اهلل  إن  حييى:    
الهوتيًّا مع املحافظة عىل اجلانب الناسويت، فإذا نظرت إىل يسوع من جهة الالهوت 
فهو اهلل، وإذا نظرت له من جهة الناسوت فهو إنسان ابن اهلل، والعالقة بني الالهوت 
والناسوت متثلت بالروح، ومن هذا الوجه ظهر مفهوم الثالوث: األب واالبن وروح 

القدس إله واحد. 
   عبد اهلل: صديقي حييى! تريَّث بطرح املفاهيم، وحدد يل ماذا تقصد بقولك:

  ) احتد اهلل بعيسى مع بقائه إهلًا واحًدا(؟
   حييى: أال تقولون أنتم: إن اهلل معنا بذاته بال كيف، وينزل إىل السامء الدنيا دون 
أن خيلو العرش منه، ودون أن يدخل يف خلقه،وأشباه هذه املقوالت، وما أكثرها يف 
فاهلل احتد بيسوع مع بقائه إهًلا  متاًما.  قولكم  مثل  وهو  قويل  تستنكر  فلامذا  عقيدتكم. 

واحًدا وذلك بال كيف!. 
هذه  صديقي    ) أنتم...وعقيدتكم   ( بقولك   التعميم  إىل  عدت  لقد  اهلل:  عبد    
العقائد هي رأي من آراء املسلمني، دخلت بتأثري الثقافات األخرى الوافدة عليهم، 
وليست  قرءانية، وال حمل تسليم، وأنا ال أعتقد هبا، بل أعتقد ببطالهنا متاًما لتصادمها 
أن  اهلل  يستطيع  قول أحدهم: هل  مثل  فهي  العقلية،  والقواعد   ، اإلله  مقومات  مع 
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خيلق صخرة يعجز عن محلها؟. أو هل يستطيع اهلل أن يدخل يف عنق زجاجة؟  وما 
شابه ذلك من املغالطات العقلية، فهذه األقوال هراء وسفسطة متهافتة، وهي ليست 
بسؤال أصاًل، والسائل ال يوجد عنده تصور أو فهم ملضمون السؤال، فهو مثل من 
القائل ال يوجد  املثلث متوازيان؟. فهذا  تثبت أن ضلعني يف  يقول: هل تستطيع أن 
السؤال،  هذا  سأل  ملا  للمثلث  صائًبا  تصوًرا  يملك  كان  ولو  للمثلث،  تصور  عنده 
فمعلوم أنه ال يوجد يف املثلث خطان متوازيان، ولو وجد فيه خطان متوازيان النتفى 

املثلث من الوجود!. ومقوالت من هذا القبيل ال قيمة هلا، فهي ترهات. 
  ويف عودة إىل املنطق السليم، اسمح يل يا صديقي حييى أن أسألك: هل احتاد اهلل 

بعيسى كان قبل الوالدة أو بعد الوالدة؟
   حييى: أظن قبل الوالدة!

   عبد اهلل: هذا الكالم يعني أن اهلل دخل إىل رحم السيدة مريم، وخضع لقانون 
يف  ين  الدِّ رجال  نسمع  ما  كثرًيا  لذلك  اهلل،  والدة  مريم  السيدة  وصارت  الوالدة، 
الكنيسة وأتباعهم خياطبون السيدة مريم بقوهلم: يا والدة اهلل! وكان ينبغي أن تصري 
العلم  رمحها!، مع  يف  اإلله  محلت  مريم  ألن  الثالوث؛  إىل  رابًعا يضاف  أقنوًما  مريم 
أنك منذ البداية وافقت عىل أن اهلل أحد صمد مل يلد ومل يولد. فكيف تقول أن مريم 
َولدت اهلل!ثم جتلت بعد ذلك شخصية عيسى الناسوتية، وهذا يفرض سؤااًل:عيسى 

الناسوت أهو إنسان كامل أم جسم فقط؟
  حييى: ماذا تقصد بقولك إنسان كامل أو جسم فقط؟

  عبد اهلل: أقصد ماهية عيسى أهو نفس وجسم، أم جسم دون نفس؟
  حييى: طبًعا هو إنسان كامل مكون من نفس وجسم.

ذلك  فمعنى  عيسى  جسم  يف  حل  وجساًم، واهلل  نفًسا  عيسى  كان  إذا  اهلل:  عبد    
جنس  من  اهلل  نفس  وصارت  وجود نفس عيسى ونفس اهلل يف جسم برشي واحد، 
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اهلل  نفس  وبقيت  اجلسم،  لقوانني  خاضعة  وضعيفة  وعاجزة  حمدودة  عيسى  نفس 
حبيسة يف جسم عيسى غري فاعلة إىل أن كرب، وبعد ذلك إىل أن مات، فتحرر اهلل من 
جسم عيسى وصعد إىل السموات. فإذا كان اهلل متحًدا مع عيسى، أين ذهبت نفس 

عيسى بعد موته وارحتال نفس اهلل من جسمه؟
  حييى: نحن نقول أن يسوع قام من قربه بعد موته وصعد إىل السموات وجلس 

إىل يمني أبيه اإلله.
  عبد اهلل: إذن؛ تقولون: إن عيسى نفًسا وجساًم صعد إىل السموات وجلس إىل 
نفس اهلل قد  ورًبا؛ ألن  يمني الرب، وهذا يعني أن عيسى بصورة ناسوت صار إهلًا 
انفصلت عنه عند موته. وأنتم تقولون: إله واحد قبل الثالوث وبعد الثالوث، ولكن 
املالحظ أن اآلهلة عندكم متعددة وهي ثنائية متمثلة بذاتني نفس اهلل، ونفس عيسى، 
أما روح القدس فهو إله غري متموضع ال بنفس اهلل، وال بنفس عيسى؛ ألن الروح كام 
وبنفس عيسى  اهلل  بنفس  قائمة  فهي  والناسوت،  الالهوت  بني  العالقة  تقولون هي 
مؤرجحة بينهام، فهي ليست بإله، وإنام عالقة اهلل ببعضه؛ ألن متثل نفس اهلل بجسم 

عيسى هو متثل ألوهي. 
وعند موت عيسى وارتفاعه إىل السامء كان ينبغي أن ترجع األمور إىل أصلها من 
حيث الالهوت والناسوت، بمعنى أن يأخذ اهلل اجلزء اإلهلي املوجود يف عيسى ليصري 
الالهوت منفصاًل عن عيسى، ويصري عيسى ناسوًتا فقط! ولكن الذي فعلتموه أنكم 
أصعدتم عيسى إىل يمني الرب، وحافظ عىل الالهوت بجانب الناسوت فصار إهلًا 
ثانًيا مؤلًفا من الهوت وناسوت بصورة منفصلة عن الرب. وصار مقام اإلله ثنائيًّا، 

اإلله األول متمثل باألب، واإلله الثاين متمثل باالبن عيسى الناسويت.
  ويف ضوء هذه القناعات يربز السؤال املهم: هل اإلله عيسى له صفة اإلله األول 

من حيث الترصف والفعل ملا يريد؟ 
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يف  منه  صدر  الذي  الفعل  ذلك  ودليل  ويميت،  وحيي  خيلق  فهو  نعم!  حييى:     
الواقع، وأنتم تتلون يف القرءان ذلك.  

   عبد اهلل: أنت تقبل االستدالل بالقرءان؟
   حييى: ال! ال أقبل.

عيسى  يف  العبارة  رصيح  القرءان  ألن  أبًدا؛  ذكره  عىل  تأيت  ال  إذن؛  اهلل:  عبد     
وأمه وأهنام برشيان مثل سائر البرش، وما من إله إال اهلل الواحد األحد، مل يتخذ ولًدا، 
وما ينبغي له ذلك. فمن اخلطأ أن تأخذ بعض اآليات التي ينم ظاهرها نتيجة الفهم 
السطحي عن صواب فكرتك نحو قوله تعاىل: ﴿َوَرُسواًل إلى َبنِي إِْسَراِئيَل َأنِّي َقْد 
َفَيُكوُن َطْيًرا  َفَأنُفُخ فِيِه  ْيِر  َن الطِّيِن َكَهْيَئِة الطَّ َأنِّي َأْخُلُق َلُكم مِّ ُكْم  بِّ ن رَّ ِجْئُتُكم بِآَيٍة مِّ
بِإِْذِن الّلِه َوُأْبِرُئ األْكَمَه واألَْبَرَص َوُأْحِيـي اْلَمْوَتى بِإِْذِن الّلِه َوُأَنبُِّئُكم بَِما َتْأُكُلوَن َوَما 
ْؤِمنِيَن﴾ ] آل عمران: 49[،  مع  ُكْم إِن ُكنُتم مُّ ِخُروَن فِي ُبُيوتُِكْم إِنَّ فِي َذلَِك آلَيًة لَّ َتدَّ
وضوح اآلية يف آخرها عندما جاءت كلمة عيسى احلاسمة:  )بإذن اهلل(  فهو مل يقل: 

أنا بقدريت وقويت أخلق لكم طرًيا. وإنام قال: بإذن اهلل.
)فلسفة  بالفينومينولوجيا  يذكرين  الظواهر  حدود  عند  يقف  الذي  الفهم  هذا 
األشكال  تتايل  يتبنى  طرح  عرب  هبا  االرتقاء  هيغل  حياول  أن  قبل  البدائية  الظواهر( 

امللموسة لتجيل الروح املطلق.
اخلالق  أن  عاقالن  خيتلف  ال  اجلوهر  حيث  من  الفلسفات؛  هذه  عن  وبعيًدا    
احلقيقي هو اهلل  وقد أجرى هذه اآليات عىل يد عيسى إلثبات نبوته. فلو كان عيسى 
إهًلا حُييي ويميت لدفع عن نفسه املوت واألذى والسخرية والعذاب والطرد! وما ترك 

) اليهود ( ينكلون به وهو اإلله العظيم!.
صفات  )إضفاء  الفيتشية  التصورات  عن  إسالمية  كمرحلة  املسيحية  أجّل  إنني 

غيبية خارقة عىل اليشء(  الساذجة التي ختفض وال ترفع، وترض وال تنفع.
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   صديقي حييى! إن  )األقانيم(  التي مفردها  )أقنوم(  كلمة تدل عىل ذات وصفة. 
وأنتم تقولون: اهلل بثالثة أقانيم إله واحد. فكيف يتحقق ذلك يف الواقع دون غموض 

وتالعب باأللفاظ، واعلم أن اللحم اليتولد منه إال اللحم؟
   حييى: نحن نقول: إن اهلل واحد بثالثة أقانيم، ونرضب عىل ذلك مثاًل الشمس 
ونورها وحرارهتا وأشعتها. فإذا قلنا: الشمس تصورنا مبارشة بعقلنا بصورة الزمة 
صفاهتا الثالث: النور واحلرارة واألشعة. وإذا قلنا: النور واحلرارة واألشعة. تصورنا 
مبارشة الشمس. ومن هذا الوجه نقول: واحد بثالثة، وثالثة بواحد. والوجود كله 
واحد.  لنظام  األنظمة  وتعدد  نظام واحد كيل متعدد الظهور.  الوجه.  هذا  عىل  قائم 

بمعنى آخر وحدة الوجود بصوره املتعددة.
   عبد اهلل: كنت قد طلبت منك أال تلعب باأللفاظ، وأن تكون واضًحا ورصحًيا، 
ذات  األقنوم  إن  صديقي!  باأللفاظ!  واللعب  وااللتباس  الغموض  إال  أبيت  ولكن 
وصفة جمتمعني مع بعضهام، بينام يف حديثك ذكرت الشمس كمثال وجعلت األقنوم 
تارة ذات، وتارة صفة، فنور الشمس ليس هو الشمس ذاهتا، وإنام هو صفة للشمس، 

وال يصح أن نطلق عىل النور اسم الشمس، أو نتعامل معه كأنه شمس. 
فمن املعلوم أن الصفة ال وجود هلا بصورة مستقلة عن املوصوف. فاملوصوف هو 
األصل الذي له وجود حقيقي والصفة قائمة به. ولو كان اعتقادكم باألقانيم مثل ما 
من  كلها  الثالوث  عقيدة  هيدم  كالم  فهذا  واحد  ملوصوف  ثالث  صفات  أي  ذكرت 
فهو خالق ورازق  بثالث صفات  اهلل غري حمصورة  إن صفات  نقول:  ونحن  أصلها 
ومقالكم  حالكم  لسان  ولكن  إلخ،  وقيوم...  وحي  وعزيز  ورحيم  ومميت  وحميي 
ليس كذلك، بل تقولون وتعتقدون بداللة األقنوم ذاًتا وصفة مًعا، ومن هذا الوجه 
والدته،  وكذلك  باإللوهية،  وتصفونه  عيسى  لذات  والعبادة  بالدعاء  تتوجهون 

وتقولون: يا والدة اإلله.
ما طرحتم  فكيف  الثالوث،  فلسفة  ملحاولة  السفسطائي  لطرحكم  قيمة  ال  لذا؛   
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فهو يف النهاية ثالثة آهلة، سواء بدأتم بالتوحيد أم انتهيتم بالثالوث بقولكم: إله واحد. 
مع العلم أن صفات الشمس املذكورة تنفصل عنها، ألن الشمس جرم حمدود قابل 
أن  الزعم  يتعذر  بحيث  متاًما،  عنها  منفصلة  بصورة  منها  احلرارة  فتخرج  للتبعيض 

احلرارة هي الشمس.
 فهل اإلله العظيم عندكم قابل للتبعيض وفصل يشء منه، وهذا اليشء املنفصل 
بذلك  والقول  كامل؟  إله  مواصفات  اجلزء  هلذا  فهل  رضورة،  ُكلٍّ  من  جزء  هو 
يفتح باًبا كبرًيا من اهلراء والسفسطة. نحو قول بعضهم: إذا حل أو احتد اهلل بعيسى 
لذلك  ندري!  ال  ونحن  حصل  وربام  آخر!  ناسوت  بأي  يتحد  أن  يمكن  الناسوت 
األلوهية،  أو  الرب  مقام  الزمان  خالل  الرجال  بعض  ادِّعاء  من  غرابة  أو  عجب  ال 
لعل اإلله حل أو احتد هبم بصورة جزئية أو كلية ونحن ال ندري! وعىل رأس هؤالء 
ْن  َها اْلَمَلُ َما َعِلْمُت َلُكم مِّ الطواغيت فرعون فقد ادَّعى األلوهية ﴿َوَقاَل فِْرَعْوُن َيا َأيُّ
إَِلٍه َغْيِري﴾ ] القصص: 28[، واإلله الذي حيل أو يتحد بناسوت مع بقائه إهلًا واحًدا 
من  يمنعه  فمن  واحًدا.  إهلًا  ليصريا  كلية  بصورة  بناسوت  يتحد  أو  حيل  أن  يستطيع 

َما ُيِريُد ﴾ ]هود107[!؟.    اٌل لِّ ذلك ﴿ إِنَّ َربََّك َفعَّ
  إذن؛ عقيدة الثالوث باطلة لقصورها وحتديدها بثالثة أقانيم فقط، وكان ينبغي 

فتح التعداد إىل ما ال هناية من األقانيم!.
  أما من وجهة نظر العلم والواقع فإن عقيدة الثالوث باطلة وظلم كبري للحقيقة 
األحدية، ومُتَثَّل أكرب عملية كفر باحلق، غري أهنا ال تنهض إىل مستوى شبهة فكرية 
لتوضع عىل طاولة البحث والنقاش، لذا؛ مل يناقش اهلل النصارى يف ذلك، وإنام قال 
هلم: ﴿لََّقْد َكَفَر الَِّذيَن َقاُلوْا إِنَّ الّلَه َثالُِث َثاَلَثٍة َوَما ِمْن إَِلـٍه إاِلَّ إَِلـٌه َواِحٌد َوإِن لَّْم َينَتُهوْا 

نَّ الَِّذيَن َكَفُروْا ِمنُْهْم َعَذاٌب َألِيٌم ﴾ ]المائدة: 73 [. ا َيُقوُلوَن َلَيَمسَّ َعمَّ
  حييى: ولكن نبيكم حممًدا مدح النصارى يف القرءان!.
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  عبد اهلل: عدت إىل االستشهاد بالقرءان وأنت ال تعتقد به.
بالنصارى  متعلقة  بأمور  إخباره  يف  صادًقا  حممد  النبي  كان  إذا  حييى!  صديقي 
ينبغي  فام  صادًقا  يكن  مل  وإذا  أخباره،  كل  يف  صدقه  يقتيض  فهذا  وغريه،  مدح  من 
أن  سابًقا  لك  ذكرت  فلقد  الباقي!  وترك  آيات  من  عليه  نزل  ما  ببعض  االستدالل  
القول  بالكفر، وطالب أصحاب  عليها  الثالوث وحكم  عقيدة  أدان  القرءاين  النص 

باالنتهاء عن ذلك وإالّ ليمسنهم عذاب أليم!.
   حييى: لقد أربكتني وضيعتني طريقة نقاشك للموضوع.

   عبد اهلل: أنت ضائع قبل النقاش، ويف النقاش، وما زلت كذلك. أتعلم ملاذا يا 
صديقي؟

   حييى: ملاذا! يا ترى؟
ين وتسلم زمام أمورك هلم،     عبد اهلل: ألنك تفكر بعقل غريك، وتتبع رجال الدِّ
وتردد أقواهلم دون دراية، وتصدق كل ما ُيقال عن القرءان من  شبهات  وافرتاءات، 
اخلالق  اهلل  بوحدانية  إيامنك  والواقع والفطرة يف  العلم  تعتمد عىل  أن  وينبغي عليك 

املدبر، وأن توحده بالعبادة.
   حييى: ماذا ينبغي أن أفعل؟

   عبد اهلل: ارجع إىل إيامن األنبياء والرسل ومنهم السيد املسيح. فهل قال السيد 
املسيح: أنا اهلل!، وكان ينبغي أن يستخدم ضمري  ) أنا (  يف خطابه لو كان الالهوت 
اهلل  عبد  وهو  البرش،  سائر  مثل  برش  ألنه  أبًدا؛  منه  حيصل  مل  وهذا  بناسوته،  متمثاًل 
ورسوله، وأنت تعلم ذلك، فقد كان املسيح وأمه يأكالن الطعام ويذهبان إىل السوق 
وينامان، فهل يأكل اإلله وينام ، بل ويتعذب ويتأذى وُيطرد وُيقتل وُيصلب... إلخ.
َي إَِلـَهْيِن ِمن  َأَأنَت ُقلَت لِلنَّاِس اتَِّخُذونِي َوُأمِّ ﴿َوإِْذ َقاَل الّلُه َيا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم 
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ُدوِن الّلِه َقاَل ُسْبَحاَنَك َما َيُكوُن لِي َأْن َأُقوَل َما َلْيَس لِي بَِحقٍّ إِن ُكنُت ُقْلُتُه َفَقْد َعِلْمَتُه 
َتْعَلُم َما فِي َنْفِسي َوالَ َأْعَلُم َما فِي َنْفِسَك إِنََّك َأنَت َعالَُّم اْلُغُيوِب *َما ُقْلُت َلُهْم إاِلَّ َما 
ْيَتنِي  ا َتَوفَّ ا ُدْمُت فِيِهْم َفَلمَّ ُكْم َوُكنُت َعَلْيِهْم َشِهيًدا مَّ َأَمْرَتنِي بِِه َأِن اْعُبُدوْا الّلَه َربِّي َوَربَّ

ِقيَب َعَلْيِهْم َوَأنَت َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد ﴾    ] المائدة: 116-117[.  ُكنَت َأنَت الرَّ
   حييى: لقد ذكروا لنا أن سبب انصهار الالهوت بالناسوت إنام هو خلالص الناس 

ى اهلل بابنه الوحيد لينقذ الناس من الشيطان. لذلك ضحَّ
   عبد اهلل: أال ترى أن هذا منطق أعوج؟ إذا كان الناس عصاة أو كفرة ما عالقة 
أو  للناس  ليغفر  املدبر  اخلالق  الرب  أن  واحلكمة  املنطق  من  وهل  ذلك؟  يف  االبّن 
أمره  األمر  أليس  الوحيد؟  ابنه  بقتل  يقوم  له -  ابن  وجود  افرتاض  عىل   - خيلصهم 
ال ملا ُيريد، وقادر عىل أن يغفر للناس  وهو قائم بنفسه حي قيوم ال قوة فوقه، وهو فعَّ
غضب  لُيْسِكن  قرباًنا  ابنه  بتقديم  فقام  له  قاهرة  قوة  يوجد  أم  التمثيلية؟  هذه  دون 

اجلبار القاهر للجميع؟ 
  ومن هو الشيطان؟ وما هي قوته أمام قوة اهلل اخلالق املدبر؟ أليس الشيطان من 
خملوقات اهلل املحدودة العاجزة الضعيفة، أم أنه إله جبار رشير، له من القدرة ما يكفي 
إلجبار اهلل عىل التضحية بوحيده من أجل قهره، واألدهى من ذلك أن هذه التضحية 
الكربى ضاعت هباء، فنحن ما زلنا - بعد الصليب بآالف السنني - نخوض رصاًعا 
دامًيا مع الشيطان وزبانيته، وحسبك هذه الرشور واحلروب التي متزق البرشية وهتدد 

الكوكب بالدمار والتبار. 
  إن فكرة اخلالص والتضحية فكرة بدائية وثنية قديمة، وموغلة يف تاريخ البرشية، 
فقد كانت الشعوب البدائية الوثنية تعبد مظاهر الطبيعة وتتزلف إليها بالقربان، دفًعا 
فداء  حده، وذلك  وجتاوز  فاض  إذا  للنهر  القرابني  تقدم  خلري، وكانت  جلًبا  أو  لرض 
وتضحية وإطفاء لغضب النهر أو إله النهر، ومارست هذه الطقوس ذاهتا مع الرباكني 
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وغريها من مظاهر الطبيعة.
    صديقي حييى، إن أصابت نفس اإلنسان نجاسة، أو مالبسه قذارة، هل يتطهر 

إن قام غريه بعملية الطهارة؟ 
ِوْزَر  َواِزَرٌة  َتِزُر  َوفَّى *َأالَّ  ِذي  الَّ ُموَسى *َوإِْبَراِهيَم  فِي ُصُحِف  بَِما  ُينَبَّْأ  َلْم  ﴿َأْم 
ْيَس لإِْلِنَساِن إاِلَّ َما َسَعى *َوَأنَّ َسْعَيُه َسْوَف ُيَرى *ُثمَّ ُيْجَزاُه اْلَجَزاء  ُأْخَرى *َوَأن لَّ
عن  مسؤول  إنسان  فكل   .]  42-36 النجم:   [﴾ اْلُمنَتَهى  َربَِّك  إلى  *َوَأنَّ  اأْلَْوَفى 

عمله، وإال َبُطل الثواب والعقاب، وتم نقض اسم اهلل احلكيم والرحيم.
مع  تفلسفت  وثنية،  مفاهيم  والفداء،  باإلنسان،  والتضحية  الثالوث،  فكرة     
الزمن، خاصة يف مناطق الرشق األقىص، لبعدها عن مهد احلضارات، وشدة الظلم 
احلياة،  ونبذ  العزلة  إىل  تدعو  وثنية  فلسفة  فظهرت  شعوهبا،  عىل  يامرس  كان  الذي 
ووصفها بالنجاسة، والدعوة إىل االندماج مع احلركة الكونية، ليعود اإلنسان إىل حمله 

من املنظومة اإلهلية؛ ألنه يف النهاية هو جزء من اإلله الالمتناهي.
بلقاح  الوحدانية  القائمة عىل  النصارى  بتلقيح عقيدة  الوثني؛  وقام قسطنطني     
والتجريد  بالتعددية،  الوحدانية  دجمت  غامضة،  مشوهة  بعقيدة  وخرج  الوثنية، 
بناسوت  العظيم؛  اإلله  وجتسد  واحد،  بإله  الثالوث؛  عقيدة  فظهرت  بالتجسيم، 

ضعيف حمدود.
   وحرق قسطنطني األناجيل التي تثبت إفراد اهلل باإللوهية والعبادة، وتثبت برشية 

السيد املسيح ونبوته، وطارد املخالفني له يف أرجاء البالد.
وللسف تسللت عقيدة الفداء واحتاد اهلل باإلنسان إىل بعض الطوائف اإلسالمية!
   أما قول الفالسفة الوثنيني: ال يوجد يف الوجود إال الرب املعبود. فهذا القول؛ 
باإلله  متمثل  أزيل  وجود  عىل  يشهد  ذاته  الوجود  ألن  وهرطقة؛  ومتهافت،  هراء، 
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العظيم، ووجود حمدود ضعيف متمثل باملخلوقات. أي: وجود لفاعل قائم بنفسه، 
ووجود فعل يصدر عنه، والفاعل غري الفعل، والفعل ليس الفاعل ، أما تسلسل عملية 
اخللق إىل اخللف والوصول إىل العنرص األول الذي تم اخللق منه، نحو الفوتون الذي 
هو ُجسيم وشعاع يف الوقت ذاته، وعدم قدرة العلم عىل رصد حركته إال إذا افرتض 

ثبوته يف جهة ما.
يف  اخلالق؛  اهلل  أن  إىل  ووصلوا  األفكار،  هذه  الوثنيون  الفالسفة  استغل  فقد   
احلقيقة هو عني الوجود ذاته، وبكل صوره املتعددة ، لذلك ينادون بوحدة الوجود، 
أرقى  هو  واإلنسان  لنفسه،  إهلية  وترميامت  تعديالت  إال  الوجود  يف  التغريات  وما 

صورة إهلية يف الوجود. 
إن وحدة الوجود )اخلالق واملخلوق واحد(  حطام فكري ضال ُبني عىل أطالل 
يف  الكوزاوي  نيقوالي  دسها  التي  األباطيل  كتلك  البائدة  الصوفية  الوجود  وحدة 

مؤلفه  )اجلهل املعريف(.
وعدم  الضالة،  الفلسفات  هذه  أصحاب  أفكار  قراءة  من  احلذر  ينبغي  لذا؛     
إىل  الذرة  من  واحد  نظام  حيكمه  الكون  إن  قوهلم:  املنمقة، مثل  بعباراهتم  االنخداع 
املجرة، وبالتايل وحدة النظام الكوين، الذي حيتوي عىل تعدد ومتغريات كثرية، فظهر 
ال لوحة الكون العظيمة  يف الوجود عالقة الوحدة بالتعدد، والتعدد بالوحدة، ليشكِّ

البديعة، التي هي يف النهاية؛ ما يطلق عليه؛ اهلل العظيم البديع. 
  فصدر الكالم؛ حسن ومجيل، فالكون قائم عىل نظام الثابت واملتغري، والعالقة 

جدلية بينهام، وينطبق عىل كالمهم هذا مقولة: كلمة حق أريد هبا باطل. 
   وعندما عجز عقل هؤالء، وأخفقت أدواهتم املعرفية بتجاوز أول أو أقدم عنرص 
موجود يف الواقع ، وشاهدوا أن الفوتون هو شعاع وجسيم يف وقت واحد حسب 
اإلله  ُوصف  وقد  كله،  الوجود  يتغلغل  لطيف  جسم  الضوء  وأن  املعرفية،  أدواهتم 
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بالنور؛ ألن النور رمز للمعرفة والعلم واخلري، ومل يستطع عقلهم تصور إجياد يشء 
بعد أن مل يكن شيًئا، ومل يستطع عقلهم تصور وجود اإلله العظيم وال يشء معه ، ومن 
ثم ابتدأ فعل اخللق، فزعموا أن الوجود الكوين أزيل يف وجوده، ورسمدي يف بقائه، 
أي: الكون هو جسم اهلل، والسنن هي روح اهلل، وما احلياة الدنيا بالنسبة لإلنسان إال 
إحدى صور حركة اهلل يف عملية ترميم  جسمه منتقاًل من  صورة إىل أخرى إىل ما ال 

هناية، لذلك يقولون: إن اإلنسان صورة مصغرة عن اهلل. 
صديقي حييى، لقد أدخلتك يف مواضيع ليست حمل النقاش، ولكنها أفكار خمتبئة 
باهلل  املتعلقة  األفكار  هلذه  والنهاية  باملقصد  العلم  وينبغي  املعروضة،  األفكار  وراء 

العظيم، إىل أين يريد أصحاهبا أن يأخذونا.
واالحتاد،  الوجود،  ووحدة  والناسوت،  والالهوت،  والثالوث،  فاألقانيم، 

واحللول، وغري ذلك، كلها أفكار باطلة؛ تسري بك إىل اهلاوية. 
حييى: لقد أثرت الشبهات واإلشكاالت الكامنة يف نفيس منذ زمن بعيد، وسمعت 
منك أجوبة عىل أكثرها، وبرصاحة هي مقنعة إىل حد بعيد، ولكن أريد أن أعطي نفيس 

فرصة للتفكري احلر، ومراجعة الذات، ونقاش املعنيِّني باملوضوع،واحلوار معهم.
عبد اهلل: هذا حقك، وسوف ُأهني احلوار بقول اهلل: 

َما اْلَمِسيُح    1-﴿َيا َأْهَل اْلِكَتاِب الَ َتْغُلوْا فِي ِدينُِكْم َوالَ َتُقوُلوْا َعَلى الّلِه إاِلَّ اْلَحقِّ إِنَّ
نُْه َفآِمنُوْا بِالّلِه َوُرُسِلِه  َأْلَقاَها إلى َمْرَيَم َوُروٌح مِّ ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َرُسوُل الّلِه َوَكِلَمُتُه 
ُه َما  َما الّلُه إَِلـٌه َواِحٌد ُسْبَحاَنُه َأن َيُكوَن َلُه َوَلٌد لَّ ُكْم إِنَّ َوالَ َتُقوُلوْا َثاَلَثٌة انَتُهوْا َخْيًرا لَّ
َماَوات َوَما فِي األَْرِض َوَكَفى بِالّلِه َوِكياًل *لَّن َيْسَتنِكَف اْلَمِسيُح َأن َيُكوَن  فِي السَّ
ُبوَن َوَمن َيْسَتنِكْف َعْن ِعَباَدتِِه َوَيْسَتْكبِْر َفَسَيْحُشُرُهْم إَِليِه  ّلِه َوالَ اْلَمآلِئَكُة اْلُمَقرَّ َعْبًدا لِّ

َجِميًعا﴾ ] النساء:172-171[. 
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َبنِي  َيا  اْلَمِسيُح  َوَقاَل  َمْرَيَم  اْبُن  اْلَمِسيُح  ُهَو  الّلَه  إِنَّ  َقاُلوْا  ِذيَن  الَّ َكَفَر  2-  ﴿َلَقْد   
َم الّلُه َعَليِه اْلَجنََّة َوَمْأَواُه  ُه َمن ُيْشِرْك بِالّلِه َفَقْد َحرَّ ُكْم إِنَّ إِْسَراِئيَل اْعُبُدوْا الّلَه َربِّي َوَربَّ
ِذيَن َقاُلوْا إِنَّ الّلَه َثالُِث َثاَلَثٍة َوَما ِمْن إَِلـٍه  َقْد َكَفَر الَّ النَّاُر َوَما لِلظَّالِِميَن ِمْن َأنَصاٍر*لَّ
ِذيَن َكَفُروْا ِمنُْهْم َعَذاٌب َألِيٌم *َأَفاَل  نَّ الَّ ا َيُقوُلوَن َلَيَمسَّ ْم َينَتُهوْا َعمَّ إاِلَّ إَِلـٌه َواِحٌد َوإِن لَّ
ا اْلَمِسيُح اْبُن َمْرَيَم إاِلَّ َرُسوٌل َقْد  ِحيٌم *مَّ َيُتوُبوَن إلى الّلِه َوَيْسَتْغِفُروَنُه َوالّلُه َغُفوٌر رَّ
يَقٌة َكاَنا َيْأُكاَلِن الطََّعاَم انُظْر َكْيَف ُنَبيُِّن َلُهُم اآلَياِت ُثمَّ  ُه ِصدِّ ُسُل َوُأمُّ َخَلْت ِمن َقْبِلِه الرُّ

انُظْر َأنَّى ُيْؤَفُكوَن ﴾ ]المائدة: 75-72 [. 
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باحث ومحاضر يف الفكر اإلسالمي.
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والوقت البحرينية، واملثقف.
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عنوان الباحث:

السويد

s.islambouli@gmail.com :البريد اإللكتروني

موبايل: 0046734233031  



بلغت مؤلفاته حوالي عشرين كتابًا من أهمها:
• دراسة إنسانية يف الروح والنفس والتفكير   • علمية اللسان العربي وعامليته. تقدمي الدكتور مازن الوعر.  

• حترير العقل من النقل   • القرآن من الهجر إلى التفعيل   • اليهودية إنغالق فكري وإرهاب اجتماعي.
القصص

• ميالد امرأة )قصة نفسية واجتماعية(  • أفكار فلسفية وفتاوى أزهرية. مجموعة قصص قصيرة
املؤمترات التي شارك فيها

عنوانها:  البحرين  يف   2010 عام  يف  البحرينية  الثقافية  التجديد  جمعية  أقامته  الذي  اإلنسان  حقوق  مؤمتر   •
احلريات وحقوق اإلنسان  • ندوة امللتقى الثاني لُكّتاب التنوير يف مركز الدراسات اإلسالمية يف دمشق عام 2006

• ألقى محاضرات يف املراكز الثقافية. 
مقاالته املنشورة يف الدوريات والصحف

• مجلة العالم تصدر يف لندن، مجلة إسالم 21 تصدر يف لندن  • مجلة شباب لك تصدر يف دمشق، جريدة الوقت 
البحرينية  • جريدة املثقف البحرينية  • جريدة األسبوع األدبي التي تصدر عن احتاد الكتاب العرب يف دمشق.

https://www.facebook.com/groups/170302883083402 :منتدى الباحث سامر اسالمبولي
الصفحة الرسمية: http://cutt.us/TroyV      اإلميل: s.islambouli@gmail.com      موبايل: 0046734233031

سامر بن محمد نزار إسالمبولي 
والدة دمشق 1963، سوري اجلنسية، مقيم يف السويد 

باحث ومحاضر يف الفكر اإلسالمي 
اب العرب يف سورية منذ عام 2008 عضو يف احتاد الكتَّ

www.levantcenter.net   دار نشر • دورات • دراسات • استشارات

مركز ليفانت للدراسات الثقافية والنشر
اإلسكندرية - مصر

ولكل مجتمع يف زمن معني  القدم،  منذ  اإلنساني  التراث  املخلِّص فكرة موجودة يف  مفهوم 
كائن أسطوري ذو قدرات مختلفة - بصرف النظر عن نوعيتها ودرجتها- يُضفونها على شخصية 
أو حصول  واالنحطاط،  والذل  والفقر  واخلوف  الظلم  من  بها  اخلالص  آمال  ويعلقون  معينة، 

النصر والنهضة واالستمرار والثبات واحلياة...إلخ.

وتظهر هذه الصور األسطورية وفق ثقافة املجتمع التراثية التي هي مبثابة الذاكرة واملخيال 
االجتماعي، ويقوم أناس من املجتمع بترسيخ هذه املفاهيم بقصد أو بدونه بأجر أو غفلة منهم، 
يني غالًبا للتدليل على الفكرة إلعطائها بُعًدا مقّدًسا وتصير مفهوًما  كامًنا  ويستخدمون النص الدِّ

يف نفوس الناس يسيطر على سلوكهم ويوجههم كزر آلي.

فاألمر على درجة كبيرة من اخلطورة إنه استغالل وسيطرة على عقول الناس واستخفاف بهم 
واستحمارهم واستعبادهم، وكل ذلك نتيجة اغتيال التفكير احلر وقمع احلريات وبعث األفكار 
امليتة ونشرها بني الناس وجعلهم يحملونها ويصيرون شعًبا ميًتا؛ ألنه يحمل فكًرا ميًتا ويصير 

معدة لها رأس وفم وأرجل.


