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 .ئمة واملهديني وسلم تسليما  ، وصلى اهلل على حممد وآل حممد األواحلمد هلل رب العاملني

 مقدمة املعلِّق

 :تعريف بصاحب الكتاب ودعوته اإللهية

ني بن سلمان بن حممد بن بن صاحل بن حس إمساعيلمحد بن أهو .. السيد أمحد احلسن 
احلسن بن علي بن حممد بن علي بن موسى بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي 

 .طالب عليهم الصالة والسالم أيببن ا

إىل الناس كافة، اليماين املوعود عند  Xهو وصي ورسول اإلمام املهدي حممد بن احلسن 
يف آخر الزمان عند املسلمني  سول اهلل املسلمني الشيعة، واملهدي الذي بشر بوالدته ر 

كما ورد يف اإلجنيل، واملنقذ   Xالسنة، واملعزي ألنبياء اهلل ورسله الذي وعد به نيب اهلل عيسى 
 .عند اليهود Xالذي وعد بإرساله نيب اهلل إيليا 

عاصمة دولة العدل اإلهلي، ( الشرق)م يف العراق 9111انطلق بدعوته اإلهلية الكربى عام 
منه انتشرت إىل العامل كله، جاء الناس حمتجا  عليهم مبا احتج به أنبياء اهلل ورسله على و 

، والعلم الذي (الذي أوضحه ألهل األديان وفق الكتب اليت يعتقدون هبا)النص : أقوامهم
حتدى به كبار علماء األديان كلها، والدعوة إىل حاكمية اهلل، إضافة إىل تأييد اهلل سبحانه له 

 .اليت تشهد له الرؤى الصادقة باألنبياء واملرسلني آالفلكوت عرب بامل

جمموعة من الكتب اليت حتوي جوانب كبرية من املعرفة اإلهلية اليت بدأ  بيمينه وكان قد خط  
كتاب التوحيد، املتشاهبات، اضاءات من دعوات املرسلني، رحلة : )ببثها إىل الناس كان منها

اجلواب املنري عرب األثري، النبوة اخلامتة، العجل، اجلهاد باب اجلنة، موسى إىل جممع البحرين، 
 .الكثري ، وغريها(حاكمية اهلل ال حاكمية الناس

أما هدف دعوته فهو اهلدف من دعوة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وحممد صلوات اهلل 
هو  املرسلنياألنبياء و أن ينتشر التوحيد على كل بقعة يف هذه األرض هدف عليهم أمجعني، 
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أن متتلئ األرض قسطا  وعدال  كما .. لف فيه هدفه، وبيان التوراة واإلجنيل والقرآن وما اخت  
ملئت ظلما  وجورا ، أن يشبع اجلياع وال يبقى الفقراء يف العراء، أن يفرح األيتام بعد حزهنم 

أن يطبق أهم ما يف  ،...وأن ... الطويل وجتد األرامل ما يسد حاجتها املادية بعز وكرامة، أن 
 .الشريعة العدل والرمحة والصدق

وقد التحق بركب هذه الدعوة املباركة الكثري من املؤمنني املنتشرين على مناطق كثرية من 
 .X (9)العامل، للمزيد يرجى مراجعة املوقع الرمسي ألنصار اإلمام املهدي 

 :في نصوص األديان شيخا  ( 42)الـ من  (31)الـ أحمد هو 

بَ ْعَد هَذا َنظَْرت  َوِإَذا بَاٌب َمْفت وٌح يف الس َماِء، َوالص ْوت  اأَلو ل  ال ِذي  9»: يف اإلجنيل ورد
ْعت ه  َكب وق يَ َتَكل م  َمِعي قَاِئال   َولِْلَوْقِت  2. اْصَعْد ِإىَل ه َنا َفأ رَِيَك َما اَل ب د  َأْن َيِصرَي بَ ْعَد هَذا: مسَِ

وََكاَن اجْلَاِلس  يف  3. ِح، َوِإَذا َعْرٌش َمْوض وٌع يف الس َماِء، َوَعَلى اْلَعْرِش َجاِلسٌ ِصْرت  يف الرُّو 
َوَحْوَل  4. اْلَمْنظَِر ِشْبَه َحَجِر اْلَيْشِب َواْلَعِقيِق، َوقَ ْوس  ق  زََح َحْوَل اْلَعْرِش يف اْلَمْنظَِر ِشْبه  الزُّم رُّدِ 

َورَأَْيت  َعَلى اْلع ر وِش أَْربَ َعة  َوِعْشرِيَن َشْيخ ا َجاِلِسنَي م َتَسْربِِلنَي . وَن َعْرش ااْلَعْرِش أَْربَ َعٌة َوِعْشر  
َوِمَن اْلَعْرِش ََيْر ج  ب  ر وٌق َور ع وٌد  5. بِِثَياٍب بِيٍض، َوَعَلى ر ؤ وِسِهْم َأَكالِيل  ِمْن َذَهبٍ 

 .(2)«َوَأْصَواتٌ 

أّن  ما يؤكد( الشيعة)نطالع يف نصوص املسلمني  وعن اجلالس على العرش بإمكاننا أن
اجلالس على العرش، وأما أصحاب العروش األربعة والعشرين فهم هو  حممد رسول اهلل 

ت على ذلك وصيته املقدسة، وهذا كما نصّ ( مهديا   92+ إماما   92)خلفاؤه الطاهرون 
 :نصها

أحضر ، يا أبا احلسن: Xلعلي  يف الليلة اليت كانت فيها وفاته قال رسول اهلل ... )
نه إ ،يا علي: فقال ،وصيته حىت انتهى إىل هذا املوضع فأمال رسول اهلل  ،صحيفة ودواة

فأنت يا علي أول اإلثين عشر  ،سيكون بعدي إثنا عشر إماما  ومن بعدهم إثنا عشر مهديا  
                                                           

9. org.lmahdyoona.www 
 .4األصحاح  -رؤيا يوحنا  .2
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يق األكرب والفاروق األعظم مسّاك اهلل تعاىل يف مسائه عليا  املرتضى وأمري املؤمنني والصد، إمام
 .واملأمون واملهدي فال تصح هذه األمساء ألحد غريك

ومن  أنت وصيي على أهل بييت حّيهم وميتهم وعلى نسائي فمن ثبتها لقيتين غدا  ، يا علي
 ،وأنت خليفيت على أميت من بعدي ،طلقتها فأنا برئ منها مل ترين ومل أرها يف عرصة القيامة

فإذا حضرته الوفاة فليسّلمها إىل ابين  ،فسّلمها إىل ابين احلسن الرب الوصول فإذا حضرتك الوفاة
فإذا حضرته الوفاة فليسّلمها إىل ابنه سيد العابدين ذي الثفنات ، احلسني الشهيد الزكي املقتول

فإذا حضرته الوفاة فليسّلمها إىل ابنه  ،فإذا حضرته الوفاة فليسّلمها إىل ابنه حممد الباقر ،علي
فإذا حضرته الوفاة ، فإذا حضرته الوفاة فليسّلمها إىل ابنه موسى الكاظم، جعفر الصادق

فإذا ، فإذا حضرته الوفاة فليسّلمها إىل ابنه حممد الثقة التقي، فليسّلمها إىل ابنه علي الرضا
ن فإذا حضرته الوفاة فليسّلمها إىل ابنه احلس ،حضرته الوفاة فليسّلمها إىل ابنه علي الناصح

فذلك إثنا عشر  ،فإذا حضرته الوفاة فليسّلمها إىل ابنه حممد املستحفظ من آل حممد، الفاضل
 .إماما  

أول املقربني  ابنهفإذا حضرته الوفاة فليسّلمها إىل  ،عشر مهديا   مث يكون من بعده إثنا
، ث املهديواالسم الثال، وأمحد سم أيب وهو عبد اهللاسم كامسي و ا: له ثالثة أسامي( املهديني)

 .(9) (وهو أول املؤمنني

عن كعب  :أيضا   (السنة) ورد ذكرهم عند املسلمنين و عشر الهؤالء األئمة األربعة و و 
هم اثنا عشر، فإذا كان عند انقضائهم فيجعل مكان اثين عشر اثنا عشر : )األحبار، قال

لوا الصاحلات وعد اهلل الذين آمنوا منكم وعم: "مثلهم، وكذلك وعد اهلل هذه األمة فقرأ
 .(2) (، وكذلك فعل ببين إسرائيل"ليستخلفنهم يف األرض كما استخلف الذين من قبلهم

 

                                                           

 .، حتقيق عباد اهلل الطهراين، مؤسسة املعارف اإلسالمية999ح: غيبة الطوسي .9
 .94721حديث رقم  2228ص 8ج: تفسري ابن أيب حامت. 2
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 :(9)( الحواري الثالث عشر) بين يدي الكتاب

الثالث عشر كما نص على ذلك  الوصيهو  -عزيزي القارئ  -إّن صاحب هذا الكتاب 
الذي وعد بعودته عيسى عند  رسول اهلل حممد يف وصيته املقدسة، واحلواري الثالث عشر

اقرتاب القيامة الصغرى كما يف اإلجنيل، والسيد الذي يعود ثانية ويرفع راية لألمم كما نّصت 
 .إنه املخلِّص إذن، واملنقذ العاملي املوعود الذي ينتظره أتباع األديان مجيعا   .التوراة

 األسقفري للغاية، يقول وإذا كان خمطط اهلل سبحانه لَرج ِل اخلالص يف يومه املوعود س
تدّل على أن خمطط  "عدد الكمال"واخلتوم السبعة : )بولس الفغايل عن اخلتوم يف سفر الرؤيا

، وإذا كان هذا االعرتاف هو ذاته الذي يؤمن به (2)( اهلل سري جدًّا، وأن ال شيء يبّدله
  :املسلمون وال أقل الشيعة منهم كما بني  أئمة اهلدى

إنا نصف صاحب األمر بالصفة اليت ليس  Xأليب جعفر  :قلت) :قال عن مالك اجلهين
حىت يكون هو الذي حيتج عليكم  ال يكون ذلك أبدا   ،ال واهلل :فقال ،حد من الناسأهبا 

 .(3)( بذلك ويدعوكم إليه

سيكون بكل ( املخلِّص)إذا كان كذلك، فإّن كشف السر من قبل ذلك الرجل  :أقول
يه وأمارة تدلّنا عليه، ومن مث  خالصنا وجناتنا بتصديقنا إياه وركوب تأكيد عالمة توصلنا إل

 .سفينته قبل فاجعة الطوفان الثاين اليت باتت قريبة إذا شاء اهلل إمضاء أمره

إّن بيانات العامل والعبد الصاحل على حدِّ وصف القرآن له، والعبد األمني واحلكيم على حد 
اليت ضّمها هذا الكتاب وما احتواه من فكٍّ ألسرار خمتومة  وصف اإلجنيل، السيد أمحد احلسن، 

ما كان ألحد أن يصل إليها لوال ارتباطه باهلل، لربهان ساطع على أحقيته وصدق دعوته 
 . املباركة

                                                           

 .مجعة صلب احلواري الثالث عشر(: 2)انظر امللحق رقم  .9
 .رؤيا القديس يوحنا -دراسات يف الكتاب املقدس .2
 .222ص: لنعماينالغيبة ل.3
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وسطوع حجته يف الكتاب، لكن حرصا  على زيادة التوضيح مت  Xوبرغم وضوح كالمه 
بعض  تتعرض لنقل وكانت يف بعضهادر اإلمكان، وضع بعض التعليقات املختصرة والضرورية ق

علماء الكنيسة الكاثوليكية واألرثوذكسية ألهنا تلزم أصحاهبا ومن يلتزم هبا من جهة، كما  أقوال
يوضح جبالء بطالهنا وخطأها، وأهّنم  Xأّن عرضها ومقارنتها مبا أوضحه السيد أمحد احلسن 

  .خاضوا يف تلك األسرار جبهل

ه إىل أين انتفعت كثريا  يف التعليق على هذا الكتاب من تعليقات األخ أن أنبّ ال يفوتين مث 
األجوبة اليت طرحت يف هذا مد املغريب اليت كان قد وضعها على ذات الدكتور توفيق حم

  .خريا  وختم له ولنا خبري، فجزاه اهلل الكتاب

، ويهدي إليه من شاء اهلداية ختاما ، نسأل اهلل أن ميّكن لقائم آل حممد وينصره نصرا  عزيزا  
 .من خلقه بفضله سبحانه، وأن يعفو عن تقصرينا حبقه

 .واحلمد هلل رب العاملني
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 من هو ؟.. األسد واخلروف يف رؤيا يوحنا 

ي فسِّر السيد أمحد احلسن يف بعض كتبه األربعة والعشرين شيخا  يف رؤيا يوحنا ب   /9س
. رسول اهلل حممد الوارد ذكرهم يف وصية (  األئمة االثين عشر واملهديني االثين عشر)

إّن األربعة والعشرين شيخا  قاموا مبخاطبة اخلروف املصلوب الذي : والسؤال الذي ي طرح
 يتوّسطهم، فمن يكون يا ت رى ؟

 رؤيا يوحنا  :اجلواب

 :صحاح الرابعيف األ

 3. وللوقت صرت يف الروح وإذا عرش موضوع يف السماء وعلى العرش جالس.... 9»
نظر شبه حجر اليشب والعقيق وقوس قزح حول العرش يف املنظر شبه وكان اجلالس يف امل

 ورأيت على العروش أربعة وعشرين شيخا  . وحول العرش أربعة وعشرون عرشا   4. الزمرد
ومن العرش َيرج بروق  5. جالسني متسربلني بثياب بيض وعلى رؤوسهم أكاليل من ذهب

 .«...ورعود وأصوات 

 :صحاح اخلامسويف األ

بسبعة  من داخل ومن وراء خمتوما   مكتوبا   يت على ميني اجلالس على العرش سفرا  ورأ 9»
ينادي بصوت عظيم من هو مستحق أن يفتح السفر ويفك  قويا   ورأيت مالكا   2. ختوم

فلم يستطع أحد يف السماء وال على األرض وال حتت األرض أن يفتح السفر وال  3. ختومه
ألنه مل يوجد أحد مستحقا أن يفتح السفر ويقرأه وال  كثريا    فصرت أنا أبكي 4. أن ينظر إليه
هو ذا قد غلب األسد الذي من سبط . فقال يل واحد من الشيوخ ال تبك 5. أن ينظر إليه

ورأيت فإذا يف وسط العرش واحليوانات  2يهوذا أصل داود ليفتح السفر ويفك ختومه السبعة 
ذبوح له سبعة قرون وسبع أعني هي سبعة أرواح األربعة ويف وسط الشيوخ خروف قائم كأنه م

وملا أخذ  8. فأتى وأخذ السفر من ميني اجلالس على العرش 7. اهلل املرسلة إىل كل األرض
السفر خرت األربعة احليوانات واألربعة والعشرون شيخا أمام اخلروف وهلم كل واحد قيثارات 
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هم يرتمنون ترنيمة جديدة قائلني و  1. وجامات من ذهب مملوة خبورا هي صلوات القديسني
مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه ألنك ذحبت واشرتيتنا هلل بدمك من كل قبيلة 

ونظرت  99. وجعلتنا إلهلنا ملوكا وكهنة فسنملك على األرض 92ولسان وشعب وأمة 
 ومسعت صوت مالئكة كثريين حول العرش واحليوانات والشيوخ وكان عددهم ربوات ربوات

قائلني بصوت عظيم مستحق هو اخلروف املذبوح أن يأخذ القدرة والغىن  92وألوف ألوف 
وكل خليقة مما يف السماء وعلى األرض وحتت  93. واحلكمة والقوة والكرامة واجملد والربكة

للجالس على العرش وللخروف الربكة . األرض وما على البحر كل ما فيها مسعتها قائلة
والشيوخ . وكانت احليوانات األربعة تقول آمني 94. لسلطان إىل أبد اآلبدينوالكرامة واجملد وا

 .«األربعة والعشرون خروا وسجدوا للحي إىل أبد اآلبدين

 :صحاح الرابع عشرويف األ

هلم اسم  مث نظرت وإذا خروف واقف على جبل صهيون ومعه مائة وأربعة وأربعون ألفا  »
 .(9) «...على جباههم  أبيه مكتوبا  

نه خروف مذبوح هو أسد ومرة بأنه أمز له مرة بالذي ر   نّ أ لك من هذه النصوص يتبني  
وواضح  ،اجلالس على العرش هو املهيمن على الرؤيا نّ إ، حيث عشرينالو  ربعاألحد الشيوخ أ

والعشرون اجلالسون على  ربعاألوالشيوخ  ،وعلو شأن فضل من اجلميع مقاما  نه األأيف الرؤيا 
 .كما هو واضح يف الرؤيا  يف الرؤيا للجالس على العرش مقاما   املوجودين قربأ العروش هم

 ،والعشرين ربعاألفضل من أ فضل من اجلالس على العرش والأاخلروف املذبوح ليس  ،ذنإ
خذ السفر دوهنم أفكيف استحق  ،خذ السفر وفك اخلتومأنه استحق أننا نرى يف الرؤيا أمع 

  !؟ فضل منهأقرب منه و أوهم 

                                                           

حنن : )الذين َيتم اخلروف جباههم يف الرؤيا خبتم أبيه، قال بعض علماء الكنيسة( 944.222)املذكور  عن الرقم .9
( 4)هي تشمل عددا  كبريا  جدا ، كما تضّم مجهورا  كبريا  من كل أّمة وقبيلة وشعب ولسان . أمام الكنيسة شعب اهلل

: ا كان الرقم املذكور يف الرؤيا ضئيل جدا  وفق تفسريهم، قالوا إنّ ، ومل(هذا ما يدّل على العامل كّله بأقطاره األربعة. مفردات
: انظر. هكذا بكل برود، فالتأويل بال دليل سهل املؤونة عندهم. ليس إال وغري مقصود حقيقة( العدد هو رقم رمزي)

 .رؤيا القديس يوحنا لبولس الفغايل -دراسات يف الكتاب املقدس 
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 .والعشرين ربعاألن يكون اخلروف املذبوح هو رمز ألحد الشيوخ أالبد  ،ذنإ

 ومؤمننيدوا له أوا ومهّ هنم هيّ أوا مبعىن فهم خرّ  ،اخل ........موه وا له وكلّ هنم خرّ أأما 
 .رضهأبالنتيجة وهي تطبيق حاكمية اهلل يف 

هو نفسه من رمز له  شرينعالو  ربعاألحد الشيوخ أيف كون  إشكاال   هناك نّ إ: )ما قولكأ
نتكلم  ألننا ؛إشكاال   يكاد يكون وهذا يف احلقيقة ال ،(فكيف َياطب نفسه وباألسدباخلروف 

جهة منه رمز هلا باخلروف وجهة  ربع والعشرونالشيوخ األحد أن َياطب أشكال إ يف رؤيا فال
رمزت ملن  ألهنا ؛شكال يصح لصح نقض الرؤياولو كان هذا اإل ،اخل.. باألسد خرى رمز هلا أ

 :خذ السفر هو اخلروف املذبوحأمن  نّ أنت مث بي   باألسدغلب واستحق فتح السفر 

هو ذا قد غلب األسد الذي من سبط يهوذا أصل داود ليفتح السفر ويفك ختومه »
ورأيت فإذا يف وسط العرش واحليوانات األربعة ويف وسط الشيوخ خروف قائم كأنه  2السبعة 

فأتى وأخذ  7. قرون وسبع أعني هي سبعة أرواح اهلل املرسلة إىل كل األرض مذبوح له سبعة
 .«السفر من ميني اجلالس على العرش

حد أختومه وهو  السفر وفك   ذَ خْ أسد رموز ملن غلب واستحق اخلروف املذبوح واأل ،ذنإ
رمز له خالص ففي مقام الغلبة الذي حيتاج للقوة والشجاعة واإل ،والعشرين ربعالشيوخ األ

وكال  ،نه مذبوحأمز له خبروف قائم كىل التضحية ر  إخذ اخلتوم الذي حيتاج أويف مقام  باألسد،
 يةحقوة الروح نتيجة للتض نّ إمنافاة بينهما حيث  وال ،(9) اجلهتني ختص نفس الشخص

 .والصرب على املظلومية واإلخالص

                                                           

شري إىل نفس الشخص من وجوه خمتلفة أمر يعتقد به أيضا  العلماء املسيحيون، وكمثال أنقل كون رموز الرؤيا املختلفة ت.9
هو أسد يف قوته وملكه علينا وعلى كل اخلليقة، ولكنه خروف يف .. : )للقس انطونيوس فكري، يقول :نصني، أحدمها

 . 5تفسري سفر الرؤيا  -هد اجلديد الع -شرح الكتاب املقدس ( ..تقدميه نفسه ذبيحة على الصليب ومحله خلطايانا 
فمن جهة كونه محل اهلل فهو . يف سفر الرؤيا ميث ل ربنا كخروٍف وكأسد مع ا): للدكتور وليم ماكدونالد، يقول: واآلخر

، (اخلروف)إنه عند جميئه األول كان هو احلمل .وكاألسد، فهو القاضي املعاقب ألعدائه .احلمل الذبيح الر افع خطايا العامل
انتظرنا أسدا  فإذا : ).. ويقول االسقف بولس الفغايل .معهد عمواس للكتاب املقدس( وعند جميئه الثاين سيكون األسد

 .رؤيا القديس يوحنا -دراسات يف الكتاب املقدس ( ..؟ هناك ثالثة أسباب " محل"ملاذا مسي يسوع . حنن أمام محل
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اجلالس على العرش  نّ أله فيبط ،Xما تفسريهم اخلروف املذبوح يف الرؤيا بأنه عيسى أ
 . (9) كبريا    عندهم هو اهلل تعاىل عن هذا علوا  

كثر أوللتفصيل  ،لوهيته املطلقةأاهلل سبحانه ونقض  يف تفسريهم  هذا من حدِّ  ما ىَيف وال
 .(2) ميكنك قراءة كتاب التوحيد

 على عروش ربع وعشرون شيخا  أوحوله  ، فاجلالس على العرش هو حممد ،ما عندناأ
يف وصيته  الذين ذكرهم رسول اهلل  (واملهديون األئمة)رضه أوهم خلفاء اهلل يف  ،يضا  أ

 .(3) املقدسة

 :الغصن اخلارج من جذع  يّسى

، فهل Xالغصن الذي ينبت من جذع يسى باملسيح والكنيسة  القساوسةي فسِّر  /2س
 ؟ هذا صحيح

 :سؤالك عن الغصن الوارد يف اشعياء :اجلواب

 :صحاح احلادي عشراأل -إشعيا

 روح الرب روح عليه وحيل 2 أصوله من غصن وينبت يسى جذع من قضيب وَيرج 9»
 فال الرب خمافة يف تكون ولذته 3. الرب وخمافة املعرفة روح والقوة املشورة روح والفهم احلكمة
 وحيكم للمساكني بالعدل يقضي بل 4. أذنيه مسع حبسب حيكم وال عينيه نظر حبسب يقضي

 ويكون 5. شفتيه بنفخة املنافق ومييت فمه بقضيب األرض ويضرب األرض لبائسي نصافباإل

                                                           

معهد عمواس ( ي رى اهلل ممسك ا سفر ا له سبعة ختوم حتفظه: )ش أيضا  وليم ماكدونالد عن اجلالس على العر . يقول د .9
تشرف على  (. ب 2آ " )وإذا بعرش منصوب يف السماء: )ومثله قول االسقف بولس الفغايل عن العرش .للكتاب املقدس

أخرى حتيط ( االثنا عشر)مرّة، منها مرتني يف صيغة اجلمع حيث نرى عروشا   94ترد ". عرش"كل هذا الفصل لفظة 
 .رؤيا القديس يوحنا -دراسات يف الكتاب املقدس ( بالعرش األول، عرش اهلل

الكثري من  هباكتاب التوحيد للسيد أمحد احلسن، بني  فيه العقيدة احلقة بالالهوت وناقش فيه العقائد الباطلة اليت يدين .2
 .أهل األرض اليوم سواء كانوا مسلمني أو مسيحيني أو غريهم

 .م ذكر الوصية املقدسة اليت نّصت على االئمة االثين عشر واملهديني االثين عشرتقد .3
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 اجلدي مع النمر ويربض اخلروف مع الذئب فيسكن 2 حقويه منطقة واألمانة متنيه منطقة الرب

 معا   أوالدمها تربض. ترعيان والدبة والبقرة 7. يسوقها صغري وصيب معا   واملسمن والشبل والعجل
 حجر على يده الفطيم وميد الصل سرب على الرضيع ويلعب 8. تبنا   يأكل البقرك واألسد

 الرب معرفة من متتلئ األرض ألن قدسي جبل كل يف يفسدون وال اليسوؤون 1. األفعوان
 إياه للشعوب راية القائم يسى أصل أن اليوم ذلك يف ويكون 92. البحر املياه تغطي كما

 بقية ليقتين ثانية يده يعيد السيد أن اليوم ذلك يف ويكون 99 جمدا   حمله ويكون األمم تطلب
 محاة ومن شنعار ومن عيالم ومن كوش ومن فرتوس ومن مصر ومن أشور من بقيت اليت شعبه
 أربعة من يهوذا مشتيت ويضم إسرائيل منفيي وجيمع لألمم راية ويرفع 92. البحر جزائر ومن

 .«األرض أطراف

ويناقض  (9)غري صحيح، والنص يأىب تفسريهم  Xتفسريهم الغصن بأنه عيسى 
حبسب معتقدهم هو الرب املطلق نفسه، فكيف َياف من الرب  Xفعيسى . عقيدهتم

ورمبا يعلِّلون هذا باللجوء إىل عقيدة األقانيم الثالثة الباطلة  !!وتكون لذته يف خمافة الرب ؟
 .(2) دواملتناقضة واليت بي نت بطالهنا بالدليل يف كتاب التوحي

                                                           

، ويرون أّن معىن Xبعيسى  «وَيرج قضيب من جذع يسى وينبت غصن من أصوله»: يفسر علماء الكنيسة اآلية .9
رس يعقوب تادوكمثال لتفسريهم أعرض ما قاله القمص . القضيب والغصن واحد، وهو خالف احلكمة بكل تأكيد

ا،  .. : )مصورا  انطباق النص على عيسى مل يقل ابن داود مع أنه شرع ا هو ابن داود، لكنه أراد تقدميه بصورة متواضعة جد 
وهم إذ يشكلون على اليهود تطبيقهم النص  .تفسري سفر أشعيا( كقضيب وغصن من يسى الذي عاش ومات قليل الشأن

بال دليل أيضا ، وواضح  Xأن ينطق إشعيا به، نراهم يطبقون النص على عيسى نه ولد قبل وألبال دليل؛ " حزقيا"على 
: أّن اآلية وما يليها آٍب عن ذلك لألسباب اليت بينها السيد أمحد احلسن، والذي بنّي معىن النص يف كتاب آخر له قائال  

فاإلمام املهدي .. من ذرية داود Xهدي وأم اإلمام امل .Xأما يّسى، وهو يف التوراة معروف أنه والد نيب اهلل داود .. )
من جهة األب،  من جهة األم، ومن ذرية حممد ( Xيعقوب )من ذرية إسرائيل  Xحممد بن احلسن العسكري 

كما يصدق على املهدي األول من املهديني االثين عشر أنه غصن َيرج من ذاك   .فيصدق عليه أنه قضيب من جذع يّسى
 .كتاب وصي ورسول االمام املهدي يف التوراة واالجنيل والقرآن( ن ذرية اإلمام املهديالقضيب من جذع يّسى؛ ألنه م

: أما تعليلهم لذة عيسى مبخافة الرب اليت حتل عليه وربطها مبسألة األقانيم، يقول القمص تادرس يعقوب يف تفسريه .2
ل أقنومي، واحد معه يف ذات اجلوهر مع حلول الروح القدس على املسيح َيتلف عن حلوله علينا؛ بالنسبة له حلو .. )

  (...فحلول الروح القدس ليس حلوال  زمني ا بل هو احتاد أزيل بني األقانيم الثالثة : )، ويقول(..اآلب، حلول بال حدود 
 (. 9)وأما ما يتعلق بإبطال عقيدة األقانيم الثالثة، فبإمكان اجلميع قراءة كالم السيد أمحد احلسن يف ملحق رقم 
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وعيسى مل حيكم ومل يقِض بني الناس، فهو مل يتمّكن من إقامة العدل أو إنصاف 
 !؟ (9) املظلومني، فكيف ينطبق عليه النص أعاله

من معرفة الرب كما  تلئمت يصّوره النص من أّن األرض مل يتحقق يف زمنه ما Xوعيسى 
ياء يواسون الفقراء، وأّن القوي يعني تغطي املياه البحر، ويكون هلذه املعرفة أثر وهو أّن األغن

 .اخل... الضعيف، وأن ختلو األرض من الظلم تقريبا  

وعن دعوته، فهل مثال  مجع عيسى منفيي  Xالنص كله تقريبا  بعيد كل البعد عن عيسى 
من أطراف ( ابن يعقوب عندهم)؟؟ وهل ضم  مشتيت يهوذا ( يعقوب عندهم)إسرائيل 

إىل  Xيصح؛ ألّن دعوة عيسى  أيضا  ال عهم وضّمهم باإلميان به،مج: األرض؟؟ ولو قالوا
بينما جند النص يقول إّن هذا الشخص يضم مشتيت  .حني رفعه مل تتجاوز حدود مدن قليلة

أّن هذا الشخص يؤمن به يف زمن بعثته أناس  :أي أّن معىن النص يهوذا من أطراف األرض،
أطراف )النائية عن مكان بعثته باخلصوص من كل دول العامل تقريبا  بل ومن الدول 

 . (2)(األرض
                                                           

أخذ السيد املسيح موقف ا مضاد ا ملا ي: )قائال  " ال يقضي حبسب نظر عينيه"يعّقب القمص تادرس يعقوب على اآلية  .9
كثري ا ما ت صيب امللتزمني مبسئوليات " احملاباة"هذه الضربة . حدث يف أيام إشعياء إذ كان القضاة حيكمون حسب الوجوه

ء، فكان يوبخ القيادات الدينية اليت أ صيبت باحملاباة والرياء مثل الفريسيني قيادية، وقد وقف الرب حازم ا ضد هذا الوبا
وواضح أن يلٌّ النصوص هذا بعيد (. والصدوقيني والكتبة، بينما كان يدعو األطفال إليه بلطف ويرتفق باخلطاة والعشارين

 .ال عّمن يوّبخ ويتعامل بلطف عن املنهج العلمي، فالنص يتحدث عن رجل حيكم ويقضي وميأل األرض معرفة وعدال  
، لكنهم يزعمون حصوله على يد الكنيسة Xيعرتف علماء الكنيسة أّن ما ذكر يف النص مل حيصل يف زمن عيسى . 2

وهذا حدث .. أي العصر اإلجنيلي = ويكون يف ذلك اليوم : )يقول القس انطونيوس فكري .يف املستقبل، هكذا بال دليل
ويرفع  92» آية.. كرازة الرسل مث عرب الكنيسة، مث سيحدث أيضا  بإميان اليهود يف هناية األيام يوم العنصرة مث من خالل  

الكنيسة ستضم اجلميع األمم مع اليهود  .«راية لألمم وجيمع منفيي إسرائيل ويضم مشتيت يهوذا من أربعة أطراف األرض
صد كنيسة االرثوذكس، اليت قال عنها بابا شنودة الثالث وهو رمبا يق. 99إشعيا  -تفسري العهد القدمي ( الذين يف الشتات

الفاتيكان بندكيت السادس عشر وفق وثيقة  ايرى بابيف حني ". االرثوذكسية القبطية هي كنيسة املسيح الوحيدة"
 .صمتتلك مجيع وسائط اخلال ، وأهنا دون غريها"كنيسة املسيح الوحيدة هي الكنيسة الكاثوليكية"أّن « يزوس دومينوس»

بابا الفاتيكان بالكف  (القمص مرقس عزيز)وقد أثارت ردود فعل ليس آخرها ما نصح به كاهن الكنيسة االرثوذكسية 
وأكيد أّن الكنيسة اليت جتمع الشتات بنظر مارتن لوثر . من الغيبوبة وأاّل يكون ألعوبة بيد الشيطان واإلفاقةعن اهلزل 

 .، وهكذاصلحةيسته املهي كن( املنشق عن الكنيسة الكاثوليكية)
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 :«األرض أطراف أربعة من يهوذا مشتيت ويضم إسرائيل منفيي وجيمع لألمم راية ويرفع»

 .أو أمحد( محد: )وكلمة يهوذا معناها بالعريب

 :األصحاح التاسع والعشرون -جاء يف التوراة يف سفر التكوين 

 مث. يهوذا امسه دعت لذلك. الرب أمحد املرة هذه قالتو  ابنا   وولدت أيضا   وحبلت 35»
 .(9) «الوالدة عن توقفت

 .(2) عبد اهلل: إسرائيل معناها بالعريب وكلمة

 يهوذا مشتيت ويضم "عبد اهلل"إسرائيل  منفيي وجيمع لألمم راية ويرفع»: فيكون النص
 .«األرض أطراف أربعة من "أمحد"

املهدي األول )ريف من أطراف األرض لنصرة القائم واملشتتون الذين جيتمعون كقزع اخل
يف آخر الزمان، كما هو معلوم من روايات حممد آل حممد  Xاملهدي اإلمامهم أنصار ( أمحد
(3). 

 

                                                           

وهو رابع أبناء يعقوب " محد"اسم عربي معناه ) :"يَهوذا ابن يعقوب"جاء يف قاموس الكتاب املقدس يف شرح كلمة  .9
 (.وأعطي هذا االسم لسبب شكر أمه عند والدته. "35: 21تك "من ليئة، وولد يف ما بني النهرين 

عن أيب داود عمن مسع : )ا على سبيل املثال ما رواه العياشي يف تفسريهوهو أمر واضح، وبينته الروايات أيضا ، منه. 2
( أنا عبد اهلل امسي أمحد، وأنا عبد اهلل امسي إسرائيل، فما أمره فقد أمرين، وما عناه فقد عياين: يقول رسول اهلل 

 .44ص 9ج: تفسري العياشي
فاستبقوا اخلريات أينما : "يف قول اهلل عز وجل Xالباقر عن أيب خالد، عن : الروايات يف ذلك كثرية، هذا مثال منها .3

يعين أصحاب " أينما تكونوا يأت بكم اهلل مجيعا: "اخلريات الوالية وقوله تبارك وتعاىل: قال ،"تكونوا يأت بكم اهلل مجيعا  
 ساعة واحدة قزع كقزع جيتمعون واهلل يف: قالوهم واهلل األمة املعدودة، : ، قالالقائم الثالمثائة والبضعة عشر رجال  

وهو ما حيصل اليوم، فقد آمن بالسيد أمحد احلسن أناس من بلدان وأديان  .393ص 8ج: الشيخ الكليين -الكايف ( اخلريف
وسط واملغرب الغريب وشرق آسيا وروسيا ق عديدة من العامل كدول الشرق األوأجناس خمتلفة، وأنصاره موزعون على مناط

ية كثرية كربيطانيا وفرنسا وأملانيا والسويد والنروج وهولندا وفنلندا وأسبانيا واسرتاليا وكندا وأمريكا ودول أوربية وغري أورب
 .واملكسيك واألرجنتني وغريها
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 :املرأة املتسربلة بالشمس والقمر

أّن املرأة املتسربلة بالشمس والقمر يف رؤيا يوحنا  Xأوضح السيد أمحد احلسن / 3س
يقولون غري ذلك، كيف يثبت صحة قوله  القساوسة والكنيسة، و Xاملهدي  هي أم اإلمام

 دوهنم ؟

 :أما سؤالك عن املرأة يف رؤيا يوحنا: اجلواب

 :92األصحاح  -يف رؤيا يوحنا

وظهرت آية عظيمة يف السماء امرأة متسربلة بالشمس والقمر حتت رجليها وعلى  9»
 5 ........ ى تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلدوهي حبل 2. رأسها إكليل من اثين عشر كوكبا  

وهم غلبوه بدم  99 ....... فولدت ابنا  ذكرا  عتيدا  أن يرعى مجيع األمم بعصا من حديد
يتها أجل هذا افرحي أمن  92اخلروف وبكلمة شهادهتم ومل حيبوا حياهتم حىت املوت 

ليكم وبه غضب عظيم إ بليس نزلإن رض والبحر ألالسماوات والساكنون فيها ويل لساكين األ
اليت ولدت االبن  املرأةىل االرض اضطهد إنه طرح أالتنني  رأىوملا  93 قليال   ن له زمانا  أ عاملا  

مع باقي نسلها الذين حيفظون  فغضب التنني على املرأة وذهب ليصنع حربا   97...... الذكر 
 .«.... وصايا اهلل

عادة بنيِّ البطالن، فيكفيه أهنم  يوناملسيحره تفسري املرأة بأهنا الكنيسة كما ي فسِّ : أوال  
يف حني الواقع أّن عيسى ولد وب عث ور فع قبل أن تولد  Xيفّسرون ولدها بأنه عيسى 

 !!( 9) الكنيسة ويكون هلا وجود
                                                           

= وهى حبلى ... وهناك من قال أهنا العذراء . واإلمرأة هي الكنيسة) :القس أنطونيوس فكري يف شرحهيقول املفسر  .9
هو =  ذكرا   بنا  افولدت  ...تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلد = والدهتا ألبنائها تكون بصعوبة الكنيسة أم ولود، ولكن 

املرأة هي الكنيسة اليت تتجّذر يف : )ومثل ذلك يرى االسقف بولس الفغايل فيقول (.املسيح وهو ذكر ألنه عريس الكنيسة
رؤيا  -دراسات يف الكتاب املقدس ( ليل عالمة الغلبةوتلبس اإلك. الكنيسة يف بعدها السماوي تلتحف باجملد. تاريخ إسرائيل

هذا، ولكن مولد الكنيسة حبسب الرأي السائد يف املسيحية كان يف يوم اخلمسني، ففي مذكرات تاريخ  .القديس يوحنا
ن بعد أن أرتفع السيد املسيح ع.. أيام االنتظار ومولد الكنيسة  -7: )الكنيسة املسيحية للقمص ميخائيل جريس ورد

يف اليوم اخلمسني لقيامة السيد املسيح، ويف ... تالميذه عند جبل الزيتون، وصعد إىل السماء، ورجعوا إىل أورشليم 
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 .غري صحيح (عليها السالم)وكذا حماولة تفسريها مبرمي 

 :ومن يطلب احلق فلينتبه أنه

؟ ومن االثنا عشر كوكبا  والشمس  فمن هو ولدها (عليها السالم)لو كانت املرأة هي مرمي 
سيحتاجون إىل مخسة عشر  (عليها السالم)مرمي  هياملرأة يف الرؤيا  ؟ فهم إن قالوا إنّ  والقمر

 .(9) شخصية أخرى لتفسري الرؤيا بصورة صحيحة

 !!!؟ (2) رعى أو سريعى مجيع األمم بعصا من حديد Xوهل عيسى 

أي  ع رف عنهم أهنم مكل فون من اهلل حبفظ وصايا اهلل، Xسل غري عيسى وهل ملرمي ن
أهنم رسل أو خلفاء اهلل يف أرضه وقادة للخري وطريق اهلل حبيث يكون شغل قادة الشر من 

 ؟ (3) واجلن يف مواجهتهم كما يف الرؤيا اإلنسشياطني 

ة حتدث يف املستقبل عادة، وإال فما غيبي أمورا  فهي ت بنيِّ  أحداثا   الرؤيا عندما تبنّي : وأيضا  
حصل أمس يف رؤيا لنخرب به الناس مثال  وحنن أصال  نعرفه، وأّي فائدة  معىن أن نرى ما

                                                                                                                                                                          

أثناء احتفاالت اليهود يف أورشليم بأحد أعيادهم الكربى وهو " التاسعة صباحا  بتوقيتنا"الساعة الثالثة بالتوقيت العربي 
 (...ه املناسبة عند اليهود موعدا  ملولد كنيسته لقد أختار الرب هذ... عيد اخلمسني 

املرأة اليت : )من يراجع كلمات املفسرين يالحظ التخبط واالحراج الشديد يف بيان ذلك، يقول االسقف بولس الفغايل .9
عينه وينظر الكاتب يف الوقت (. إثنا عشر)والعهد ( الشمس)ولدت الطفل هي الشعب الذي يشّع يف جمد النعمة اإلهلية 

 .رؤيا القديس يوحنا -دراسات يف الكتاب املقدس ( إىل شعب العهد القدمي وشعب العهد اجلديد
ا أنه قصد باملرأة املتسربلة بالشمس الكنيسة : ]ويقول األب هيبوليتس.. : )وأما القمص تادرس يعقوب، فيقول واضح جد 

إىل كوهنا قد جتلت مبجد مساوي " القمر حتت رجليها"ويشري بقوله [. اليت أمدها بكلمة اآلب إذ هباؤها يفوق الشمس
 (. إىل اإلثىن عشر رسوال  الذين أقاموا الكنيسة" وعلى رأسها إكليل من اثين عشر كوكب ا"كما تشري العبارة . يفوق القمر

الثاين،  مل يرَع مجيع األمم بعصا من حديد فيما مضى، كما أّن الكثري منهم ينكر جميئه Xواضح جدا  أّن عيسى  .2
فال معين ملا يقوله االلفيون الذين يؤمنون بأن املسيح سيأيت ثانية : )يقول انطنيوس فكري يف شرحه! فمىت سريعاها إذن ؟

. اخل... سنة وفيها سيقيد الشيطان ويسود العامل السالم فيسكن الذئب مع اخلروف  9222علي االرض ليحكم فرتة 
 (.م الذي يسود قلوب املؤمنني والذي ايت به املسيح ملك السالمفهذه التشبيهات رمزية وهي تشري للسال

باقي نسل املرأة هم املسيحيون الذين شاركوا املصلوب، فدفعتهم هذه املشاركة إىل إعالن : )متّحل بعضهم ليقول .3
سل املرأة املذكورين مكلفون من ورّده واضح، وهو أّن ن .رؤيا القديس يوحنا لبولس الفغايل -دراسات يف الكتاب املقدس ( ..إمياهنم

 .اهلل حبفظ وصاياه أي أهنم خلفاء هلل ورسل منه وقادة للخري، وليس عامة املؤمنني
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عيسى  (عليها السالم)سترتتب على إخبار الناس به ؟ ورؤيا يوحنا حصلت بعد أن ولدت مرمي 
إذن، فرؤيا يوحنا تتكلم  .بوقت طويل، بل حىت بعد أن بعث عيسى وبعد أن أمت رسالته ورفع

املرأة  إنّ  :عن أمر غييب سيكون، وليس عن أمر تارَيي حصل وانتهى كما يفسرها من يقول
 .(9) (عليها السالم) مرمي

 .(عليها السالم) املرأة هي مرمي تقدم أمور جلية تنقض مسألة أنّ  ما

 :بيان املعىن الصحيح: ثانيا  

لتفات إىل أّن الرؤى هي كلمات اهلل، وبالتايل فهي  وقبل بيان معىن النص يف الرؤيا جيب اال
جتري يف أحوال جمرى الشمس والقمر من حيث التجدد وانطباقها  واإلجنيلكالقرآن والتوراة 

متعددة فالشمس  معانٍ على أكثر من مصداق يف أزمان خمتلفة، ومن حيث كوهنا رموز وهلا 
أو األم واألب  و األم واألب اجلسمانيني،أ والقمر يف الرؤيا ميكن أن يكونا الرسول والوصي،

يف الرؤيا واملراد ليس هو بل امسه فقط، ورمبا  شخصا   وكذا يف أحيان ميكن أن ترى. نينيالروحا
ترى مدينة وليست هي املقصودة بل مدينة تشاهبها يف بعض صفاهتا أو رمبا امسها، فالرؤى  

ة متاما  كما هو الوحي وكالم األنبياء كلمات اهلل ورمبا جاءت برموز وبإشارات وحبكمة إهلي
 .وكالم اهلل يف كتبه املنزلة

 :أقول إذا تبني  هذا،

                                                           

. فتجعلنا نعيش األمور اليت حصلت أو تعلن أمورا  سوف حتصل.. : )يقول االسقف بولس الفغايل عن فقرات الرؤيا. 9
، ولكن (قبل وبعد)ال شّك أن هناك عرضا  يف ترتيب تارَيي .. : )يقول ، مث(هي ترسل أنظارنا إىل األمام ال إىل الوراء

دراسات يف ( يتعاصر فيها كل شيء" أبدية"حنن يف . النهاية موجودة يف البداية وما ي روى يف املاضي سيأيت يف املستقبل
 .رؤيا القديس يوحنا -الكتاب املقدس 

الذين فسروا االثنا عشر كوكبا  بأسباط العهد القدمي ورسل العهد  وبذلك يظهر بطالن أقوال بعض مفسري الكتاب املقدس
 91»: 9كما أّن عدة آيات واضحة من سفر الرؤيا تشري إىل أهنا تتكلم عن أمر غييب مستقبلي، ففي االصحاح . اجلديد

ذا باب مفتوح بعد هذا نظرت وا 9»: 4ويف االصحاح . «فاكتب ما رأيت وما هو كائن وما هو عتيد أن يكون بعد هذا
 .«يف السماء والصوت األول الذي مسعته كبوق يتكلم معي قائال  اصعد اىل هنا فاريك ما البد أن يصري بعد هذا



 13 .....................................................احلواري الثالث عشر
املهدي يف زمن معني، فهي متسربلة وحماطة  اإلماماملرأة يف رؤيا يوحنا ترمز إىل أ مِّ  إنّ 

 (عليها السالم)من ولد فاطمة  واألئمةمبحمد وعلي وفاطمة : أي بالشمس والقمر واالثين عشر،
إىل اإلمام املهدي أي أربعة عشر، والولد الذي تلده يف الرؤيا هو املهدي األول املذكور يف 

، فيكون العدد مخسة عشر كما يف الرؤيا، وشياطني األنس واجلن وصية رسول اهلل حممد 
 .حياربون نسلها؛ ألهنم خلفاء اهلل يف أرضه

 ! ؟ خضة وولدتهأما كون الولد ليس مباشرة منها، فما معىن أهنا متم

 .أهنا ولدت أبيه أو األصل الذي جاء منه :فاجلواب

باعتبار  (9)مانع أن يكون هناك مصداق آخر للمرأة يف زمن آخر  أنه ال :والبد من التنبيه
أبيها  :واخلمسة عشر هم (عليها السالم)أهنا ولدت نفس الولد حمور الرؤيا، فتكون املرأة فاطمة 

األحد عشر من بنيها، والسر املستودع فيها أو املولود الثاين عشر من وأمها وبعلها، واألئمة 
 .ولدها حمور الرؤيا

 :(صلى اهلل عليه وآله) وحممد (عليه السالم)كيف مت التبشري بعيسى 

فيه إن كان هو  ، فأين التبشري مبحمد Xإّن أنبياء العهد القدمي بش روا باملسيح  /4س
 صاحب الدين األزيل ؟

العهد  مسألة خلوّ  نّ أعتقد أ !م بالرمز ؟أهل املطلوب تبشري باالسم الصريح  :اجلواب
 ناوحنن بي   .ال الرمزإ فلم يبقَ  ،ر به مسألة مفروغ منهاو يسوع كمبش  أالقدمي من اسم عيسى 

                                                           

االبن املدعو عمانوئيل وأمه "مسألة تعدد مصداق النبوءة أمر تقره الكنيسة أيضا ، وهذا مثال يتعلق ببيان مصداق . 9
أن النبوة مزدوجة املرمى، كالكثري من نبوات العهد القدمي، .. : )س الكتاب املقدس ورديف العهد القدمي، ففي قامو " العذراء

إىل امرأة إشعياء أو امرأة آحاز، ويف املرمى البعيد إىل  -يف املرمى القريب  -فعمانوئيل والعذراء رمزان، فالعذراء يرمز هبا 
، أما يف املرمى البعيد فإىل الرب "حزقيا"أو إىل " شالل حاش بزمهري "يرمز يف املرمى القريب إىل " عمانوئيل"و. العذراء مرمي

 (.تتعلق بوالدة الرب يسوع املسيح من مرمي العذراء -يف مرماها البعيد  -وال شك يف أن النبوة كانت  .يسوع
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رمزية بعيسى  نصوصا   لواهنم أوّ أكما   ،رمزية من العهد القدمي تأويلها بالرسول حممد  نصوصا  
X (9). 

 :قولأ ،قبل عرض بعض هذه النصوصو 

ناه واستدللنا عليه بالعقل و النيب املرسل بي  أرضه أو خليفة اهلل يف أالدليل على احلجة 
 .(2) جنيل والقرآنواحلكمة والنقل من التوراة واإل

                                                           

يف سفر اشعيا يف العهد القدمي، هو ما ورد  Xمن النصوص األساسية اليت يذكرها املسيحيون للتبشري بعيسى : فمثال   .9
عندئذ : )وليم ماكدونالد يف بيان اسم عيسى. ، ولكنه بالنهاية رمز وال يتضمن تصرحيا  باالسم، قال املفسر د(94: 7)

يهوه "ذلك أّن مرمي كانت ستلد ابن ا، وتدعو امسه يسوع الذي يعين . أعلن املالك جنس الطفل الذي سيولد، وامسه ومهّمته
وعن نبوءة (. فهو سيخّلص شعبه من خطاياهم متام ا كما ي علن امسه". املخلص( الربّ )هوه ي"أو " هو اخلالص( الربّ )

، «وتلد ابن ا»وجبنس الطفل، « هوذا العذراء حتبل»: تضّمنت التنبؤ مبيالد فريد 94: 7إّن نبّوة إشعياء : )اشعيا يقول
هذا وال يوجد أي . «انوئيل الذي تفسريه اهلل معناعمّ »وأضاف مىّت قائال  . «امسه عّمانوئيل( هي) وتدعو»وباسم الطفل، 

معهد عمواس ( ..دليل يشري إىل أّن الرب يسوع د عي عّمانوئيل أثناء وجوده على األرض، فلقد كان دائم ا ي دعى يسوع 
جود، يقول وأما التصريح بامسه يف العهد القدمي فهو غري مو ". يسوع"رمز أّولوه يف" عمانوئيل"فيتضح أن  .للكتاب املقدس

فال وجود له  القدمي وأما. (لشخصني يف العهد اجلديد" يشوع"الصيغة العربية لالسم العربي : )قاموس الكتاب املقدس
 .فيه
قانون معرفة خلفاء اهلل يف أرضه يف الكثري من كتبه املنشورة، ويف هذا الكتاب أشار  Xأوضح السيد أمحد احلسن . 2

مقتضى احلكمة اإلهلية هو .. : )يف بيانه Xوأما من القرآن فهذا قوله . جنيلاة واإلإىل بعض النصوص أيضا  من التور 
وضع قانون ملعرفة خليفة اهلل يف أرضه يف كل زمان، والبد أن يكون هذا القانون وضع منذ اليوم األول الذي جعل فيه اهلل 

دى رساالت السماء املتأخرة عن اليوم األول؛ سبحانه خليفة له يف أرضه، فال ميكن أن يكون هذا القانون طارئا  يف إح
لوجود مكلفني منذ اليوم األول، وال أقل أن القدر املتيقن للجميع هو وجود إبليس كمكلف منذ اليوم األول، واملكلف 
حيتاج هذا القانون ملعرفة صاحب احلق اإلهلي، وإال فإنه سيعتذر عن إتباع صاحب احلق اإلهلي بأنه مل يكن يستطيع 

والقدر املتيقن للجميع حول . تمييز، وال يوجد لديه قانون اهلي ملعرفة هذا اخلليفة املنصب من قبل اهلل سبحانه وتعاىلال
إن اهلل نص على آدم وإنه خليفته يف أرضه مبحضر / 9: تاريخ اليوم األول الذي جعل فيه اهلل خليفة له يف أرضه هو

مث أمر اهلل من كان يعبده يف ذلك الوقت املالئكة / 3. عل مه األمساء كلها Xبعد أن خلق اهلل آدم / 2. املالئكة وإبليس
اضاءات يف دعوات : انظر. وهي توضح ذلك( فما بعد 32آية )مث ذكر اآليات من سورة البقرة ( ..وإبليس بالسجود آلدم 

 .السيد أمحد احلسن -زء الثالث اجل/ املرسلني
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ىل قانون إو املسيحيني فلينظر أهل الكتاب من اليهود والنصارى أفمن يطلب احلق من 

و حاكمية أو النص، والعلم واحلكمة، والراية أالوصية : )بيناه وفقراته الثالث معرفة احلجة الذي
 .(9) ولينظر هل العقل واحلكمة تقول بغريها، (اهلل

 م مل يوصوا ؟أوصى الرسل ملن َيلفهم أب التوراة وينظر هل قلِّ ي   :يضا  أو 

 :(2) نبياء مبن َيلفهموهذه بعض النصوص كمثال على وصايا األ

 :صحاح الواحد والثالثنياأل -التثنية 

أدع يشوع وقفا يف خيمة االجتماع . وقال الرب ملوسى هوذا أيامك قد قربت لكي متوت»
فرتاءى الرب يف اخليمة يف  95فانطلق موسى ويشوع ووقفا يف خيمة االجتماع . لكي أوصيه

 .«عمود سحاب ووقف عمود السحاب على باب اخليمة

 :لثالثوناألصحاح الثالث وا -التثنية 

جاء : فقال 2وهذه هي الربكة اليت بارك هبا موسى رجل اهلل بين إسرائيل قبل موته  9»
من جبل فاران وأتى من ربوات القدس وعن ميينه  ألالرب من سيناء وأشرق هلم من سعري وتأل

                                                           

أي : كما أنه وببساطة.. : )قانون معرفة خليفة اهلل من جهة العقل واحلكمة يف بيان Xيقول السيد أمحد احلسن  .9
سهم، أإنسان ميلك مصنعا  أو مزرعة أو سفينة أو أي شيء فيه عمال يعملون له فيه، البد أن ي عنيِّ هلم شخصا  منهم ير 

والبد أن يأمرهم بطاعته ليحقق والبد أن ينص عليه باالسم وإال ستعّم الفوضى، كما البد أن يكون أعلمهم وأفضلهم، 
ما يرجو، وإال فإن َقص ر هذا اإلنسان يف أٍي من هذه األمور الثالثة فسيجانب احلكمة إىل السفه، فكيف جي ِّوز الناس 

 .املصدر السابق( على اهلل ترك أٍي من هذه األمور الثالثة وهو احلكيم املطلق
 :من النصوص للنصوص املذكورة يراها تشمل نوعنياملالحظ . 2

النص املباشر من قبل خليفة اهلل على من يليه مباشرة كما يف املثال األول والثالث والرابع يف نص موسى على : األول
نص اخلليفة اإلهلي على من يأيت من بعده النص غري املباشر، أي : والثاين .وصيه يوشع ونص داود على خليفته سليمان

وواضح أّن كال النوعني كاٍف يف إثبات أحقية خليفة اهلل عند بيان حقه للناس، وقد . ولو بعد زمن كما يف النص الثاين
والقرآن يؤكد . Xرأينا تصرحيات علماء الكنيسة بكفاية نص إشعيا وبشارته يف املولود من العذراء يف إثبات حق عيسى 

قا  لَِّما بَ نْيَ يََدي  ِمَن الت  ْورَاِة َوِإْذ قَاَل ِعيَسى اْبن  َمْرمَيَ يَا َبيِن إِ ﴿: ذلك أيضا ، قال تعاىل ْسرَائِيَل ِإينِّ َرس ول  الل ِه إِلَْيك م مَُّصدِّ
 . Xبعد عيسى  ليس اخلليفة املباشر مع أّن أمحد  ،2: الصف ﴾َوم َبشِّرا  ِبَرس وٍل يَْأيت ِمن بَ ْعِدي امْس ه  َأمْحَد  
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مجيع قديسيه يف يدك وهم جالسون عند قدمك يتقبلون من . فأحب الشعب 3 نار شريعة هلم
 .(9) «أقوالك

 :ولصحاح األاأل -ول امللوك األ

فدخلوا إىل . وقال امللك داود ادع يل صادوق الكاهن وناثان النيب وبناياهو بن يهوياداع»
فقال امللك هلم خذوا معكم عبيد سيدكم وأركبوا سليمان ابين على البغلة اليت  33. أمام امللك

على إسرائيل  ن وناثان النيب ملكا  وليمسحه هناك صادوق الكاه 34يل وانزلوا به إىل جيحون 
وتصعدون وراءه فيأيت وجيلس على كرسيي  35. واضربوا بالبوق وقولوا ليجي امللك سليمان

فأجاب  32. على إسرائيل ويهوذا وهو ميلك عوضا عين وإياه قد أوصيت أن يكون رئيسا  
كما كان الرب   37. هكذا يقول الرب إله سيدي امللك. بناياهو بن يهوياداع امللك وقال آمني

 .«مع سيدي امللك كذلك ليكن مع سليمان وجيعل كرسيه أعظم من كرسي سيدي امللك داود

 :األصحاح الثاين -ول امللوك األ

. أنا ذاهب يف طريق األرض كلها 2 وملا قربت أيام وفاة داود أوصى سليمان ابنه قائال   9»
يف طرقه وحتفظ فرائضه وصاياه  إحفظ شعائر الرب إهلك إذ تسري 3. فتشدد وكن رجال  

وأحكامه وشهاداته كما هو مكتوب يف شريعة موسى لكي تفلح يف كل ما تفعل وحيثما 
                                                           

وتعاىل اإلله املطلق عن (. سيناء، ساعري، فاران)ل يف أماكن معينة وتأللؤه احلاص وإشراقهذكر النص جميء الرب  .9
واآلن، لو جتاوزنا سيناء . اإلتيان واجمليء املالزم للحدوث، فال يبقى إال أن يكون ذلك بتجليه وظهوره خباصة من خلقه

، فاحلقيقة أنه مل (هلاوهي القدس وما حو )، لنعرف إشراقه وطلوعه يف ساعري Xاليت كانت حمل ظهور جمد الرب ملوسى 
، بل أّن علماء الكنيسة يعتربون النبوءة اليت تذكر ساعري أمرا  مستقبليا  ونصا  رمزيا  يف Xحيصل ذلك يف زمن موسى 

 . Xعيسى 
وبىن فيها مع أبيه الكعبة املشرفة وكانت موضع سكناه  X، اليت نشأ فيها إمساعيل (مكة وما حوهلا)وأما فاران فهي 

  .هذا أكثر عند بيان النص األخري، وسيتضح ها كان ظهور رسول اهلل حممد وبنيه، ومن
ومبجدك الذي ظهر : "..  وردت هذه العبارة يف دعاء السمات الوارد عن األئمة: )Xقال السيد أمحد احلسن 

وطلعة ". ..، وبطلعتك يف ساعري، وظهورك يف فاران Xعلى طور سيناء، فكّلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران 
والبد من االلتفات إىل أّن عبارات الدعاء مرتّبة تصاعديّا ، .  ، وظهور اهلل يف فاران مبحمدXاهلل يف ساعري بعيسى 

 وهو حممد" ظهور اهلل"، إىل نيب مّثل Xوهو عيسى " طلعة اهلل"، إىل نيب مّثل Xوهو موسى " كّلمه اهلل"فمن نيب 
 .د احلسنالسيد أمح -كتاب النبوة اخلامتة ( 
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إذا حفظ بنوك طريقهم وسلكوا  لكي يقيم الرب كالمه الذي تكلم به عين قائال   4. توجهت

 .(9) «أمامي باألمانة من كل قلوهبم وكل أنفسهم قال ال يعدم لك رجل عن كرسي إسرائيل

  :يضا  أ ولينظروا

 ؟ (2) م الأ ،بعلمهم وكوهنم ينطقون باحلكمة املرسلون نبياءهل استدل األ

 ؟ (3) م الأ ،نبياء حباكمية اهلل يف التوراةوهل طالب األ

                                                           

الواضحة يف النصوص املذكورة اليت يؤمن هبا اليهود ( وصايا خلفاء اهلل مبن يأيت بعدهم)إّن هذه السنة اإلهلية  .9
يَن ﴿َوَوص ى هِبَا ِإبْ رَاِهيم  بَِنيِه َويَ ْعق وب  يَا َبيِن  ِإن  الّلَه اْصَطَفى َلك م  الدِّ : ن، قد أكدها القرآن كذلك، قال تعاىلو واملسيحي

﴿ك ِتَب َعَلْيك ْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَك م  اْلَمْوت  ِإن تَ َرَك َخرْيا  اْلَوِصي ة  لِْلَواِلَدْيِن : وقال ،932: البقرةَفاَل مَت وت ن  َإال  َوأَنت م مُّْسِلم وَن﴾ 
إذ أوضح يف وصيته عند وفاته خلفاء اهلل من   وعمل هبا حممد ،982: البقرة َواألقْ َرِبنَي بِاْلَمْعر وِف َحّقا  َعَلى اْلم ت ِقنَي﴾

 .بعده وحددهم بأمسائهم
 :نذكر هنا بعض األمثلة من القرآن الكرمي والعهدين القدمي واجلديد إلثبات ذلك. 2
 95»: 49األصحاح  -بالعلم واحلكمة يف تأويله رؤيا فرعون مصر، إذ ورد يف سفر التكوين  Xاستدالل يوسف * 

فأجاب  92وأنا مسعت عنك قوال ، إنك تسمع أحالما  لتعربها . حلمت حلما  وليس من يعربه: ففقال فرعون ليوس
فاآلن لينظر فرعون رجال  بصريا   33»: ، مث عرّبها له وقال«اهلل جييب بسالمة فرعون. ليس يل: يوسف فرعون قائال  

ياء العلم وغريهم عن تعبريها فانزعج جدا  ومثله كانت رؤيا نوخبذنصر اليت عجز أدع. «وحكيما  وجيعله على أرض مصر
اهلل العظيم قد عرف امللك ما سيايت بعد هذا احللم حق وتعبريه ... »: قال له Xوغضب، وبعد أن عرّبها له دانيال 

 -سفر دانيال  «حينئذ خر نبوخذنصر على وجهه وسجد لدانيال وأمر بأن يقدموا له تقدمة وروائح سرور 42يقني 
 .2األصحاح 

وطنه كان يعلمهم يف جممعهم حىت هبتوا  إىلوملا جاء  54»: 93األصحاح  -علم عيسى وحكمته، يف إجنيل مىت  *
 . «..أليس هذا ابن النجار أليست أمه تدعى مرمي  55وقالوا من أين هلذا هذه احلكمة والقوات 

: Xأيضا ، فبالعلم واحلكمة ع رف إبراهيم  وأما القرآن فاآليات كثرية. والنصوص يف العهدين القدمي واجلديد كثرية جدا  
﴿َوَلم ا بَ َلَغ َأش د ه  : Xوموسى  .43: مرمي ﴿يَا أََبِت ِإينِّ َقْد َجاءين ِمَن اْلِعْلِم َما ملَْ يَْأِتَك فَات ِبْعيِن أَْهِدَك ِصرَاطا  َسوِيّا ﴾

َناه  ح ْكما  َوِعْلما  وََكَذِلَك جَنْزِي اْلم   ﴿َوَلم ا َجاء ِعيَسى بِاْلبَ ي َِّناِت قَاَل : Xوعيسى  .94: القصص ْحِسِننَي﴾َواْستَ َوى آتَ ي ْ
َ َلك م بَ ْعَض ال ِذي خَتَْتِلف وَن ِفيِه فَات  ق وا الل َه َوأَِطيع وِن﴾ ﴿ه َو ال ِذي  : وحممد .23: الزخرف َقْد ِجْئت ك م بِاحلِْْكَمِة َوأِل بَ نيِّ

يِهْم َوي  َعلِّم ه م  اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوِإن َكان وا ِمن قَ ْبل  بَ َعَث يِف اأْل مِّيِّنَي رَ  ل و َعَلْيِهْم آيَاتِِه َوي  زَكِّ  َلِفي َضاَلٍل مُِّبنٍي﴾ س وال  مِّن ْه ْم يَ ت ْ
 .2: اجلمعة

كان خلفاء اهلل مجيعا     أّن اهلل سبحانه بيده أمر التشريع وكذلك تعيني املنفذ له، وهلذا: حاكمية اهلل تعين بعبارة موجزة .3
كلهم معّينون من اهلل ليس للناس يف ذلك دخل أبدا ، وواجبهم جتاههم هو الطاعة والتسليم، وهذه أمثلة من العهد القدمي 
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رض أنه هاجر هبم من أمنوا به وقبلوه غري آىل موسى ماذا فعل مع الذين إوينظروا 
 .(9) خرىأرض أ ق فيهم حاكمية اهلل يفالطاغوت ليطبّ 

ناه واستدللنا تتعدى القانون الذي بي   وهي ال ،املسألة حمسومة لكل عاقل يطلب احلق ،ذنإ
 .هلية الثالثةديان اإلعليه من العقل والنقل من األ

وجاء بالعلم  ،جاء بالوصية والنص من الذين قبله كما يف التوراة واالجنيل وحممد 
يطبقها يف بقعة من  أنحاكمية اهلل اليت طالب هبا وشاء اهلل له و أوبراية البيعة هلل  ،واحلكمة
 .رضهذه األ

                                                                                                                                                                          

مىت أتيت إىل األرض اليت يعطيك الرب إهلك وامتلكتها وسكنت فيها فان  94»: ورد Xتشري إىل ذلك، فعن موسى 
فانك جتعل عليك ملكا  الذي َيتاره الرب إهلك من وسط اخوتك  95ع األمم الذين حويل قلت اجعل علي ملكا  كجمي

 .97األصحاح  -سفر التثنية «جتعل عليك ملكا  ال حيل لك أن جتعل عليك رجال  أجنبيا  ليس هو أخاك
فأمر  92 ....وكان بعد موت موسى عبد الرب أن الرب كلم يشوع بن نون خادم موسى  9»: ورد Xوعن يشوع 

فأجابوا يشوع قائلني كل ما  92 ...اذكروا الكالم الذي أمركم به موسى عبد الرب  93قائال  ...يشوع عرفاء الشعب 
يكون معك كما كان مع  إهلكحسب كل ما مسعنا ملوسى نسمع لك إمنا الرب  97 أمرتنا به نعمله وحيثما ترسلنا نذهب

 -سفر يشوع  «يف كل ما تأمره به يقتل إمنا كن متشددا  وتشجعكل إنسان يعصى قولك وال يسمع كالمك   98موسى 
 .9األصحاح 

﴿ق ِل الل ه م  َماِلَك اْلم ْلِك ت  ْؤيت اْلم ْلَك َمْن َتَشاء  َوتَ ْنزِع  اْلم ْلَك مم ْن : ومبثله صرح القرآن الكرمي يف آيات كثرية، قال تعاىل
﴿ِإينِّ َجاِعٌل يِف اأْلَْرِض : وقال ،22: آل عمران ْن َتَشاء  بَِيِدَك اخْلَي ْر  ِإن َك َعَلى ك لِّ َشْيٍء َقِديٌر﴾َتَشاء  َوت ِعزُّ َمْن َتَشاء  َوت ِذلُّ مَ 

َنا آَل ِإبْ رَاِهيَم اْلِكَتاَب َواحلِْ  .32: البقرة َخِليَفة﴾ َناه ْم ﴿أَْم حَيْس د وَن الن اَس َعَلى َما آتَاه م  الل ه  ِمْن َفْضِلِه فَ َقْد آتَ ي ْ ْكَمَة َوآتَ ي ْ
 .54: النساء م ْلكا  َعِظيما ﴾

فاآلن إن مسعتم لصويت وحفظتم عهدي تكونون يل خاصة من بني  5»: ووعدهم أهنم إن أطاعوه كانوا أمة مقدسة .9
م ولكنه .91األصحاح  -سفر اخلروج  «..وأنتم تكونون يل مملكة كهنة وأمة مقدسة  2 األرضمجيع الشعوب فإن يل كل 

لن يرى الناس الذين صعدوا  99»: متردوا عليه ورفضوا أوامره، فكان نتيجة هذا العصيان أن اهلل عاقبهم بالتيه أربعني سنة
ما عدا  92واسحق ويعقوب ألهنم مل يتبعوين متاما   إلبراهيممن مصر من ابن عشرين سنة فصاعدا  األرض اليت أقسمت 

فحمي غضب الرب على إسرائيل واتاههم يف الربية 93ما اتبعا الرب متاما  القنزي ويشوع بن نون ألهن كالب بن يفنة
 .32األصحاح  -سفر العدد  «أربعني سنة حىت فين كل اجليل الذي فعل الشر يف عيين الرب

وكان نتيجة هذا التيه العقوبة اإلصالحية خروج أمة ربانية صاحلة، وهم أبناء هؤالء : )Xيقول السيد أمحد احلسن 
، وقاتلوا اجلبابرة والطواغيت Xقني وأحفادهم، وقد محلوا كلمة ال إله إاّل اهلل مع يوشع بن نون وصي موسى الفاس

 . اجلزء األول -كتاب العجل ( ونصروا دين اهلل يف أرضه
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 :يف العهد القدمي مثال من النص على رسول اهلل حممد  اهذو 

 :صحاح احلادي والعشروناأل -التكوين 

إيامها على كتفها والولد  وقربة ماء وأعطامها هلاجر واضعا   وأخذ خبزا   فبكر إبراهيم صباحا  »
وملا فرغ املاء من القربة طرحت الولد حتت  95. فمضت وتاهت يف برية بئر سبع. وصرفها

ألهنا قالت ال أنظر موت . حنو رمية قوس ومضت وجلست مقابله بعيدا   92. إحدى األشجار
ونادى مالك اهلل . فسمع اهلل صوت الغالم 97. فجلست مقابله ورفعت صوهتا وبكت. الولد

. ال ختايف ألن اهلل قد مسع لصوت الغالم حيث هو. الك يا هاجرهاجر من السماء وقال هلا م
وفتح اهلل عينيها  91. ألين سأجعله أمة عظيمة. قومي امحلي الغالم وشدي يدك به 98

. وكان اهلل مع الغالم فكرب 22. فذهبت ومألت القربة ماء وسقت الغالم. فأبصرت بئر ماء
 .«كن يف برية فارانوس 29. وسكن يف الربية وكان ينمو رامي قوس

اهلل  نّ أو أ ،مة عظيمةأصنام أومشركني وعبدة  كفارا  عند اهلل   نّ إيقول  عاقال   نّ أعتقد أ وال
نبياء هم األ -والعظمة هلل سبحانه  -مة العظيمة فاملراد من األ ،مة عظيمةأيعترب كثرة العدد 

من  وصياء أء و نبياأهم  Xمساعيل إالعظيمة من  باألمةأي املقصود  ،وصياء واأل
 .(9) رضهأباخلصوص خلفاء اهلل يف  ل حممد آوهؤالء هم حممد و  ،ذريته

التوراة )من العهدين القدمي واجلديد  وهذا مثال من النص على رسول اهلل حممد 
 (:واإلجنيل

                                                           

األصحاح  -وليس بوسع أحد أن يصور أّن كل بين إسرائيل هم املقصودون باألمة العظيمة، إذ ورد يف سفر العدد  .9
وقال الرب ملوسى حىت مىت يهينين هذا الشعب وحىت مىت ال يصدقونين جبميع اآليات اليت عملت يف وسطهم  99»: 94
ملصداق العظمة عند اهلل سبحانه  مثاال  ومن اإلجنيل نذكر . «ين أضرهبم بالوبا وأبيدهم وأصريك شعبا  أبر وأعظم منهمإ 92

 وها أنت ستحبلني وتلدين ابنا   39رمي، ألنك قد وجدت نعمة عند اهلل ال ختايف يا م: فقال هلا املالك 32»: وتعاىل
 .9األصحاح -إجنيل لوقا  «هذا يكون عظيما ، وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب اإلله كرسي داود أبيه 32وتسمينه يسوع 

فاألمة العظيمة من ذرية . فهما عظيمان ألهنما خليفتان هللأيضا ، ( Xحيىي )ومثل هذه العظمة ذكرت ليوحنا املعمدان 
َنا آَل : ، قال تعاىلهم حممد وآل حممد  Xامساعيل  ﴿أَْم حَيْس د وَن الن اَس َعَلى َما آتَاه م  الل ه  ِمْن َفْضِلِه فَ َقْد آتَ ي ْ

َناه ْم م ْلكا  َعِظيما ﴾  .54: النساء ِإبْ رَاِهيَم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوآتَ ي ْ
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 :اح الثالثاألصح -حبقوق 

عملك يا رب . يا رب قد مسعت خربك فجزعت 2حلبقوق النيب على الشجوية  صلوة 9»
اهلل جاء من تيمان  3يف الغضب أذكر الرمحة . يف وسط السنني عرف. يف وسط السنني أحيه

وكان  4. جالله غطى السموات واألرض امتألت من تسبيحه. ساله. والقدوس من جبل فاران
قدامه ذهب الوبأ وعند رجليه خرجت  5. له من يده شعاع وهناك استتار قدرته. ملعان كالنور

 .«احلمى

  :عىنامل

 .ي اهلل جاء من اليمنأ (:اهلل جاء من تيمان)

 .(9) ي القدوس جاء من مكةأ (:القدوس من جبل فاران)و
                                                           

سكن يف الربية وكان ينمو رامي قوس وسكن يف برية » :Xعن سكن إمساعيل ( 29: 29) ورد يف سفر التكوين .9
. «وسكنوا من حويلة إىل شور اليت أمام مصر»: منه ورد( 98: 25)ويف . «فاران وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر

موت وأماكن أخرى تشري والصلة بني حويلة وحضر .. مقاطعة يف بالد العرب : )وحويلة كما يف قاموس الكتاب املقدس
وكون حضرموت يف اليمن ال شك فيه، وأما شور فهي جنوب فلسطني (. إىل موقع يف وسط البالد العربية أو جنوهبا

وهو ما كان يعرفه اليهود جيدا ، لذا . فاملنطقة اذن حمصورة بني حدود دولة اليمن احلالية وجنوب فلسطني. مبحاذاة مصر
نيب ة وبنوا خيرب يف املدينة املنورة مشال مكة التابعة يومذاك لليمن جغرافيا  استقباال  منهم للجندهم استوطنوا تلك املنطق

 .املنتظر املوصوف بأنه مياين
أحفاد إمساعيل هم عرب : )قائلة( 98: 25)تعّلق الرتمجة اليسوعية الكاثوليكية للكتاب املقدس على سفر التكوين 

. الطبعة السادسة - 19هامش صفحة ( ستقالل وهذا يذكرنا بالعصر اجلاهلي وشعرهالصحراء وحياهتم حياة الرتحال واال
 .هوتألأل نور  حممد  األكرموهذا هو حال شبه اجلزيرة العربية اليت منها ظهر وجاء الرسول 

عن حدث  مث إّن حتديد برية فاران أمر غري حمسوم لدى مفسري العهدين، وعلى من يصر منهم أهنا جنوب سيناء أن َيربنا
ظهر من هناك بعد موسى وعيسى عليهما السالم حبيث استحق صاحبه أن يكون ظهوره وجميئه  اإلنسانيةمهم غري  وجه 

ها أنا . وأما إمساعيل فقد مسعت لك فيه»(: 22: 97)مبثابة ظهور اهلل وجميئه، وعليه أن جييب عما ورد يف سفر التكوين 
، فأين آثار تلك األمة العظيمة يف جنوب سيناء أو « عشر رئيسا يلد وأجعله أمة كبريةاثين. أباركه وأمثره وأكثره كثريا جدا

 !!أّن اهلل وحاشاه أخلف وعده بنظرهم ؟
أيضا  كان معروفا  عند أهل  إّن مسألة اليماين ليست جديدة، بل حممد : )Xقال السيد اليماين أمحد احلسن 

ترك اليهود أرض امليعاد املهمة جدا  عندهم واستوطن كثري منهم أرض اليمن، أي الكتاب ومبشرا  به على أنه اليماين، هلذا 
وال يزال اليهود يف اليمن مستوطنني إىل اليوم؛ ألهنم . املسماة باليمن تارَييا  وليس حاليا  فقط، واملدينة أيضا  من اليمن
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تيان واجملي تستلزم اإل نّ أل !؟ رضن يوصف باجمليء من السماء فكيف من األأوتعاىل اهلل 

الذي جييء من  نّ أن يعترب أميكن  فال .لوهية املطلقةوبالتايل نفي األ ،وبالتايل احلدوث ،احلركة
 .وال الذي جييء من فاران هو القدوس سبحانه وتعاىل ،و اليمن هو اهلل سبحانه وتعاىلأ تيمان

له من . وكان ملعان كالنور» كبريا    خرى كاليد تعاىل اهلل عنها علوا  وصاف األعن األ هذا فضال  
 .«حلمىقدامه ذهب الوبأ وعند رجليه خرجت ا 5. يده شعاع وهناك استتار قدرته

ل آهنم من مكة وحممد و إمن بعده حيث   لهآو  ،بل الذي جييء هو عبد اهلل حممد 
 وحممد ،هو اهلل يف اخللق حممدا   نّ أل ؛هو جميء اهلل فمجيء حممد  .يضا  أميانيون  حممد 

 .ثر من موضعأكيف  نته سابقا  هو ظهور اهلل يف فاران كما بي  

عندما وصف  Xجنيل على لسان عيسى   اإلوكون تيمان هي اليمن قد ورد حىت يف
 .(9) (و تيمانأ)ملكة اليمن مبلكة التيمن 

 :صحاح الثاين عشراأل -جنيل مىت إ

ألهنا أتت من أقاصي األرض لتسمع . ملكة التيمن ستقوم يف الدين مع هذا اجليل وتدينه»
 .«وهوذا أعظم من سليمان ههنا. حكمة سليمان

 :ي عشرصحاح احلاداأل -يل لوقا إجن

ألهنا أتت من أقاصي األرض . ملكة التيمن ستقوم يف الدين مع رجال هذا اجليل وتدينهم»
 .«لتسمع حكمة سليمان

                                                                                                                                                                          

اما  كالبشارة بأمحد وأهنا تنطبق على أكثر من وباليماين من ذريته، مت أيضا  مبشرون باليماين وينتظرونه، أي مبحمد 
فاليماين األول حممد ب عث يف اليمن أي يف مكة ألهنا من اليمن، واليماين الثاين من ذرية اليماين . مصداق يف أزمان خمتلفة

مة يف العراق مع ولذا كان أكثر قبور األئ. األول ي بعث يف املشرق يف مسرية عودة اإلبراهيمية إىل موطنها األصلي العراق
أهنم مل يولدوا يف العراق، هذه مشيئة اهلل، ليثبتوا عودة الدين اإلبراهيمي إىل العراق باليماين املوعود به يف الديانات 

 .عالء السامل - رسالة يف إثبات وحدة شخصية املهدي األول والقائم واليماين( ..الثالث

اسم عربي : تَ ْيمان: )ويف شرح كلمة تيمان( حراء اجلنوبية، انظر تيمانالص": تِيمن)": الكتاب املقدس جاء يف قاموس .9
 (.  "اليميين أو اجلنويب"معناه 
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نه حكمة بالغة إيزال كل منصف يقول  يف القرآن ال والعلم واحلكمة اليت جاء هبا حممد 
 .(9) ال منه سبحانهإن تكون أميكن  ال

 ق حاكمية اهلل وبني  بل وملا سنحت له الفرصة طبّ  ،طالب حباكمية اهلل حممد  يضا  أو 
فرق املسلمني اليت ستخرج عن حاكمية اهلل هي فرق  كل    نّ أو  ،احلق يف حاكمية اهلل نّ أبوضوح 

تفرتق هذه )السنة ومشهور يف كتب  ،شهر من نار على علمأوحديث الفرقة الناجية  .ضالة
؟  ما هذه الفرقة!  ال فرقة واحدة قيل يا رسول اهللاألمة على ثالث وسبعني فرقة كلها يف النار إ

  .(2) (من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحايب: قال

 ،ب من اهلل كما كان رسول اهلل هنا عبارة عن قائد منصّ أصفة الفرقة الناجية هي  ،ذنإ
  . صحاب رسول اهللأهلية كما كان هبذه القيادة اإل ومؤمنني

ولو كان  ،وملاذا قال كذا ،فهذا يقول ملاذا حممد فعل كذا ،اجلدالو  اإلشكالتبقى مسألة 
ن توجه أشكاالت ميكن إو  ،والقرآن خمالف لقواعد العربية ،رسول ملا قال هذا وملا فعل ذاك

 .(3) وهي مردودة ،خرآهلي إو دين أو كتاب أرسول  يِّ أىل إنفسها 

ن يرد الدليل وينقضه أشكال قبل ىل اإلإمن ينتقل  نّ أىل إن نلتفت أننا البد أيف حني 
منا إو  ،نفذهاأالدليل والعقيدة اليت يشكل عليها و  قر  أفهو يف احلقيقة قد  ،دليال  نه ليس أ ويبنيِّ 

                                                           

أما الوحي القرآين الذي »(: التوراة واإلجنيل والقرآن والعلم)يف كتابه ( موريس بوكاي)يقول الكاتب الفرنسي : كمثال  .9
ن تعاليم التوراة واإلجنيل اللذين أكثر من ذكرمها، بل وفرض على  نزل عقب ستة قرون من املسيح، فقد احتفظ بالعديد م

كما أبرز املكانة املهمة اليت شغلها يف تاريخ الوحي رسل اهلل  ( 932آية  4سورة )كل مسلم اإلميان بالكتب السابقة 
  -يف اإلجنيل  كما  -كنوح وإبراهيم وموسى؛ وعيسى الذي كان له من بينهم مقام مرموق؛ وقد أظهر القرآن والدته 

وال مفر من االعرتاف بأن هذه ". 91"كحدث معجز، كما كرم والدته مرمي تكرميا  خاصا  وأطلق امسها على السورة رقم 
ولكن سرعان ما يزول ذلك إذا !  التعاليم اإلسالمية جمهولة على العموم يف بالدنا الغربية، وقد يعجب البعض من هذا

لعديد من األجيال الغربية قضايا اإلنسانية الدينية، واجلهالة اليت ت ركوا فيها جتاه كل ما َيص ذكرنا الطريقة اليت ل قن هبا ا
 .«..اإلسالم

سنن أيب داود، وابن ماجة، : ، وقد ورد يف(شيعة وسنة)حديث الفرقة الناجية مشهور وصحيح عند كل املسلمني  .2
 . ن حنبل، وغريها الكثريوسنن البهيقي، والرتمذي، وصحيح ابن حبان، ومسند أمحد ب

 واإلشكال ،وقد أجاب السيد أمحد احلسن وأنصاره الكثري من الشبهات يف الكتب املنشورة يف موقع الدعوة الرمسي. 3
 org.almahdyoon.www: انظرمهما بلغ ال ميكن أن يواجه به دليل رسل اهلل، 
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قيمة  شكاالت ترد والإتعدوا كوهنا  ال اإلشكاالت نّ أل ؛ظهارهاإيف طور جتليتها و  بإشكالههو 

ة يستعملها علماء الضالل والطواغيت داة استخفاف طاغوتيأهنا أغري  ،هلا يف احلقيقة
 .ليحتفظوا مبناصبهم ودنياهم ىعميدهم األلباعهم وتقبقائهم على اتّ إتباعهم و أالستخفاف 

شكال هدفهم منه إتفه أىل إشكاالهتم يعودون إن هتدم عقيدهتم الباطلة وتسقط كل أوهم بعد 
 Xلى نيب اهلل موسى شكال فرعون عإوهو  ،بائهم وسلفهمآتباعهم جتاه أثارة عواطف إ

: Xفكان جواب موسى  ،[59: طه] ﴾َفَما بَال  اْلق ر وِن اأْل وىَل ... ﴿: حيث كان قول فرعون
 .(9) [52: طه] ِعْلم َها ِعنَد َريبِّ يف ِكَتاٍب ال  َيِضلُّ َريبِّ َواَل يَنَسى﴾...﴿

 :عدد الدجال أو الوحش

زكريا  القمصينقل البعض قول  ،على ذكر اإلشكاالت على رسول اهلل حممد  /5س
، (الشيطان َيرج من مكة): يلي يا فوجد ماؤ يف سفر الر  222قام حبساب حيث بطرس 
 ، فبماذا جييب السيد أمحد احلسن ؟واضح هومقصود

هنا تساوي عدد الدجال أَيرج من مكة و الشيطان  نّ أحسب  ا  شخص نّ إقولك  :اجلواب
عدد اسم  نّ إالنص يقول  نّ إحيث  ؛قيمة م باطل وبالفهذا كال ،و الوحش كما يف رؤيا يوحناأ

نه فقط أم ، أاسم لشخص( الشيطان َيرج من مكة)فهل مجلة  ،الوحش يساوي هذا العدد
 نّ أهذا بغض النظر عن !! ؟ عمى على رسول اهلل حممد أجتميع كلمات لتحامل شيطاين 

 .هذا احلساب املدعى مكذوب وغري صحيح

 :يتدبره كل منصف ويعرف احلقيقةل وهذا هو النص كامال  

من البحر له سبعة رؤوس وعشرة قرون  طالعا   فرأيت وحشا  . مث وقفت على رمل البحر 9»
والوحش الذي رأيته كان شبه منر  2. وعلى قرونه عشرة تيجان وعلى رؤوسه اسم جتديف

                                                           

السؤال الذي يرتدد على ألسنة املعرتضني على أنبياء اهلل !( هل كان آباؤنا على خطأ ؟أي األوىل، ما بال القرون ) .9
ورسله دائما ، فبدل أن يذعن الكرباء وأتباعهم ألدلة املرسلني حيملون الناس على مواجهة الرسل هبذه الكلمات، يف ذات 

إقامة الدليل على ما هم عليه سوى إرث اآلباء  الوقت الذي يعجزون فيه على مواجهة بينات الرسل وحججهم، أو
 .واألجداد
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ورأيت  3. عظيما   وقوائمه كقوائم دب وفمه كفم أسد وأعطاه التنني قدرته وعرشه وسلطانا  
من رؤوسه كأنه مذبوح للموت وجرحه املميت قد شفي وتعجبت كل األرض وراء  واحدا  

وسجدوا للتنني الذي أعطى السلطان للوحش وسجدوا للوحش قائلني من هو مثل  4الوحش 
أن  وأعطي فما يتكلم بعظائم وجتاديف وأعطي سلطانا   5. من يستطيع أن حياربه. الوحش

ففتح فمه بالتجديف على اهلل ليجدف على امسه وعلى مسكنه  2. شهرا   يفعل اثنني وأربعني
 مع القديسني ويغلبهم وأعطي سلطانا   وأعطي أن يصنع حربا   7. وعلى الساكنني يف السماء
فسيسجد له مجيع الساكنني على األرض الذين ليست أمساؤهم  8. على كل قبيلة ولسان وأمة

إن   92. من له أذن فليسمع 1. يوة اخلروف الذي ذبحمكتوبة منذ تأسيس العامل يف سفر ح
وإن كان أحد يقتل بالسيف فينبغي أن يقتل . كان أحد جيمع سبيا فإىل السيب يذهب

من األرض وكان له قرنان  آخر طالعا   مث رأيت وحشا   99هنا صرب القديسني وإمياهنم . بالسيف
ش األول أمامه وجيعل األرض ويعمل بكل سلطان الوح 92. شبه خروف وكان يتكلم كتنني

ويصنع آيات عظيمة  93. والساكنني فيها يسجدون للوحش األول الذي شفي جرحه املميت
ويضل الساكنني على األرض  94. تنزل من السماء على األرض قدام الناس حىت إنه جيعل نارا  

عوا صورة للساكنني على األرض أن يصن باآليات اليت أعطي أن يصنعها أمام الوحش قائال  
لصورة الوحش حىت  وأعطي أن يعطي روحا   95. للوحش الذي كان به جرح السيف وعاش

وجيعل اجلميع  92. تتكلم صورة الوحش وجيعل مجيع الذين ال يسجدون لصورة الوحش يقتلون
الصغار والكبار واألغنياء والفقراء واألحرار والعبيد تصنع هلم مسة على يدهم اليمىن أو على 

وأن ال يقدر أحد أن يشرتي أو يبيع إال من له السمة أو اسم الوحش أو عدد  97جبهتهم 
وعدده ستمئة . من له فهم فليحسب عدد الوحش فإنه عدد إنسان. هنا احلكمة 98. امسه

 .الثالث عشر صحاحاأل -رؤيا يوحنا  «وستة وستون
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خرى واأل ،"222"د حدمها فيها العدأهناك نسختني  نّ أل ؛العدد خمتلف فيه نّ أمع العلم 

هذه طريقة شخص  نّ أ بوضوح فاملنصف والذي يريد احلق يتبني   .(9)" 292"العدد فيها 
 .وحنن نرتفع عن هذا وفقكم اهلل ،ويريد السب والشتم فقط ،متحامل على رسول اهلل حممد 

وهذه  ،فمن مثارهم تعرفوهنم ،يسلك طريق الشيطان شخصهذا  نّ أ بوضوح يتبني   :يضا  أو 
هنم شياطني تستفزهم شياطني أوتعرفون  ،فمنها تعرفوهنم ،لفاظ نابيةأسب وشتم و  ؛هي مثارهم

 .وينطقون عن الشيطان

فعال الوهابيني أ ن حي  مل حممد أنصاف نه ليس من اإلأن يلتفت اجلميع أكما جيب 
 ؟ اإلجراميةفعاهلم أالقرآن يذمهم ويذم  نّ أمع  ،عراب اجلزيرة ومن تبعهمأمن بعض 

وىل عيسى أذن فهو حي  مل من باب ، إيفعله الوهابيون سالم ماواإل  حممدا   حي  ملمن  نّ إ
X  قل جرائم الكنيسة على األ و، أشباههأفعال قسطنطني و أجنيل كل اإلو ة ار واملسيحية والتو

حياء حتت مسميات التجديف أَيالفوهنم  نْ حراق مَ إيف القرون املاضية من قتل وتعذيب و 
 . بشاعةنيتقل عن جرائم الوهابي قة وحماربة املسيحية والكنيسة واليت الواهلرط

 اإلسالم والعنف وحقوق املرأة ؟

 بل من عهد النيب  ،سالم بالعنف ال اليوم فقطعلى اإل هناك َمْن يشكل: أيضا   /2س
قصاء حتث على القتل واإلالقرآنية اليت نصوص ال فكيف ت فس ر هذه ؟ وأنه انتشر بالسيف

 ؟ (4سورة حممد  ،19النساء  ،21سورة التوبة ، 83، 19، 85 ل عمرانآسورة )والتهميش 
 ؟ ةرث والشهادة واليت تنتهك احلقوق املدنية للمرأاإل آياتر فس  كيف ت  و 

                                                           

ن العلماء يف جامعة أكسفورد باستخدام تقنيات تصوير متطورة قراءة أقسام من أقدم خمطوط لكتاب رؤيا يوحنا متكّ  .9
ها رقم تعود القطعة ملنتصف القرن الثالث وفي ،(البهنسا)اليت اكتشفت يف أوكسريينخوس  (P995) 995وهي الربدية 

يعتقد ديفيد باركر أستاذ النقد النصي و . كما يف معظم املخطوطات( ξ) بدل( ι) باستعمال (χ ι c( )292)لوحش ا
أسهل للتذكر،  (222)هو الرقم األصلي رغم أن الرقم  292للعهد اجلديد الباليوغرافيا يف جامعة بريمنغهام أن الرقم 

هو الرقم األصلي للوحش وهو  292هناك اختالف والذي يبدو اآلن أن املوضوع و  إن العلماء ناقشوا كثريا  : )وقال
 .(النسخ األخرى ن املخطوطة تسبق مبائة سنة تقريبا  أاالرجح مبا 
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مسألة اجلهاد يف الدين اإلهلي عموما  وليس يف اإلسالم فقط بي نتها يف كتاب  :اجلواب
هتميشا  أو على العنف  حتريضا  آليات اليت يف القرآن ويعتربوهنا ، وأما ا(9)اجلهاد باب اجلنة 

 :لآلخرين

ينَ  ِإن   ﴿ل عمران، آ: وال  أ  ِمن ِإال   اْلِكَتابَ  أ ْوت واْ  ال ِذينَ  اْختَ َلفَ  َوَما اإِلْساَلم   الّلهِ  ِعندَ  الدِّ
نَ ه مْ  بَ ْغيا   اْلِعْلم   َجاءه م   َما بَ ْعدِ   .[91] ﴾احلَِْسابِ  َسرِيع   الّلهِ  فَِإن   الّلهِ  اتِ بِآيَ  َيْكف رْ  َوَمن بَ ي ْ
 ﴾ي  ْرَجع ونَ  َوإِلَْيهِ  وََكْرها   َطْوعا   َواأَلْرضِ  الس َماَواتِ  يف  َمن َأْسَلمَ  َوَله   يَ ب ْغ ونَ  الّلهِ  ِدينِ  أَفَ َغي ْرَ ﴿

 .[85] ﴾اخْلَاِسرِينَ  ِمنَ  اآلِخَرةِ  يف  َوه وَ  ِمْنه   ي  ْقَبلَ  فَ َلن ِدينا   اإِلْساَلمِ  َغي ْرَ  يَ ْبَتغِ  َوَمن﴿ .[83]

 َطْوعا   َواأَلْرضِ  الس َماَواتِ  يف  َمن َأْسَلمَ  َولَه   يَ ب ْغ ونَ  الّلهِ  ِدينِ  فَ َغي ْرَ أَ  ﴿ل عمران، آ :املعىن
َنا أ نزِلَ  َوَما بِالّلهِ  آَمن ا ق لْ  # ي  ْرَجع ونَ  َوإِلَْيهِ  وََكْرها    َوِإْسَحاقَ  َوِإمْسَاِعيلَ  اِهيمَ ِإبْ رَ  َعَلى أ نزِلَ  َوَما َعَلي ْ

                                                           

اجلهاد أو القتال إلعالء كلمة  :اجلهاد يف األديان اإلهلية): كتاب اجلهاد باب اجلنة للسيد أمحد احلسن، وهذا نص منه.9
ين الذي يرضاه اهلل سبحانه وتعاىل قضية قررها اهلل سبحانه، وحث عليها املؤمنني وأوجبها عليهم اهلل ونشر التوحيد والد

هم محلة كلمة اهلل سبحانه  واألنبياء واملرسلون  .وواعد من جاهد يف سبيله اجلنة وتوّعد من أعرض عن اجلهاد بالنار
بني يديك تصّفحه يف التوراة  ريخ األنبياء واملرسلني وهم محلة راية اجلهاد والقتال يف سبيل اهلل سبحانه، وهذا تا

حيمل سيفه  Xحيمل سيفه ويتأّهب لدخول األرض املقدسة، ويوشع بن نون  Xواإلجنيل والقرآن لتجد موسى 
يقول  Xمث إّن عيسى ...  يقضي أيامه يف القتال إلعالء كلمة اهلل ونشر التوحيد Xويدخل األرض املقدسة، وداوود 

، أي إنه يدعو للثورة على الظلم والفساد ويأمر أتباعه باجلهاد «من أراد أن يتبعين فليحمل خشبته على ظهره»: ألتباعه
والقتال يف سبيل اهلل، فاخلشبة يف ذلك الزمان نظري الكفن عندنا اليوم، أي كأنه يقول ألتباعه من أراد أن يتبعين فليحمل 

 ... كفنه معه
مث اجتاز يشوع وكل إسرائيل معه من خليش إىل  34»: (اإلصحاح العاشر - سفر يشوع/ ميالعهد القد)جاء يف التوراة 

وأخذوها يف ذلك اليوم وضربوها حبد السيف وحرم كل نفس هبا يف ذلك اليوم حسب  35عجلون فنزلوا عليها وحاربوها 
وأخذوها وضربوها حبد  37ا مث صعد يشوع ومجيع إسرائيل معه من عجلون إىل حربون وحاربوه 32كل ما فعل بلخيش 

مث رجع  38مل يبق شاردا  حسب كل ما فعل بعجلون فحرمها وكل نفس هبا  .السيف مع ملكها وكل مدهنا وكل نفس هبا
مل  .وأخذها مع ملكها وكل مدهنا وضربوها حبد السيف وحرموا كل نفس هبا 31يشوع وكل إسرائيل معه إىل دبري وحارهبا 

فضرب يشوع كل أرض اجلبل واجلنوب  42ربون كذلك فعل بدبري وملكها وكما فعل بلبنة وملكها يبق شاردا ، كما فعل حب
فضرهبم يشوع من قادش  49مل يبق شاردا  بل حرم كل نسمة كما أمر الرب إله إسرائيل . والسهل والسفوح وكل ملوكها

وأرضهم دفعة واحدة ألن الرب إله  وأخذ يشوع مجيع أولئك امللوك 42برنيع إىل غزة ومجيع أرض جوشن إىل جبعون 
هذه صورة جلانب من  .... «مث رجع يشوع ومجيع إسرائيل معه إىل احمللة إىل اجللجال 43إسرائيل حارب عن إسرائيل 

 .(رضشر دين اهلل والتوحيد على هذه األيف اجلهاد والقتال إلعالء كلمة اهلل ون Xاأليام اليت قضاها يوشع بن نون 
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مْ  ِمن َوالن ِبيُّونَ  َوِعيَسى م وَسى أ ويتَ  َوَما َواأَلْسَباطِ  َويَ ْعق وبَ   لَه   َوحَنْن   مِّن ْه مْ  َأَحدٍ  بَ نْيَ  ن  َفرِّق   الَ  ر هبِِّ
 - 83] ﴾اخْلَاِسرِينَ  ِمنَ  اآلِخَرةِ  يف  َوه وَ  ِمْنه   ي  ْقَبلَ  فَ َلن ِدينا   اإِلْساَلمِ  َغي ْرَ  يَ ْبَتغِ  َوَمن # م ْسِلم ونَ 

85]. 

سالم يف اآليات بأنه التسليم هلل آل عمران ت بنيِّ بوضوح معىن اإلمن سورة  84اآلية 
أرضه الذي كان منذ اليوم املنصب وفق قانون خالفة اهلل يف  ،رضه يف كل زمانأوخلليفة اهلل يف 

يف  خليفةبه اهلل الذي نصّ  X اهلل آدم وهو نيب ،رضاألول على هذه األ ول لإلنساناأل
 .رضهأ

، إمنا هي بصدد بيان قانون حدأو احلكم على أحد أفهذه اآليات ليست بصدد هتميش 
وضع قانون  أنّ ن كنت تعترب إما أ .رضهأميان املقبول عند اهلل وهو التسليم له وخلليفته يف اإل
 نّ أباعتبار  -صحاب دين أكل   نّ أالمك ميان هو هتميش لآلخرين الذين ال يقبلونه فمعىن كلإل

 .(9) ىل كل جمموعة يؤمنون بفكر معني  إمر يهّمشون غريهم بل يتعدى األ -ميان إعندهم قانون 

 ول ه  َوَرس   الّله   َحر مَ  َما حي َرِّم ونَ  َوالَ  اآلِخرِ  بِاْليَ ْومِ  َوالَ  بِالّلهِ  ي  ْؤِمن ونَ  الَ  ال ِذينَ  قَاتِل واْ ﴿التوبة،  :ثانيا  
: التوبة] ﴾َصاِغر ونَ  َوه مْ  َيدٍ  َعن اجْلِْزيَةَ  ي  ْعط واْ  َحىت   اْلِكَتابَ  أ وت واْ  ال ِذينَ  ِمنَ  احلَْقِّ  ِدينَ  َيِدين ونَ  َوالَ 
21]. 

القرآن وحدة متكاملة وما يفعله الوهابيون لتمرير عقائدهم الباطلة وفتاواهم يف قتل : املعىن
يام للطعن يف القرآن هو عملية اقتطاع آيات من  ن وغريهم هذه األيفعله املسيحيو وما  ،الناس

أو بقية ن يؤخذ منها جزء مبعزل عن الكل أكتاب هو عبارة عن وحدة متكاملة ال ميكن 

                                                           

ميان هو أن مجيع كنائس العامل املسيحي وأمهية قانون اإل ...: )ميان للبابا شنودةيف مقدمة كتاب قانون اإلجاء : كمثال  .9
ولذلك كان البد أن يضعه جممع مسكوين يضم ممثلي كل الكنائس  ،تؤمن بقانون إميان واحد تقره مجيع الكنائس

 .املسكونة
على البدعة  وهو أول اجملامع املسكونية، وذلك ردا   م 325ين سنة القانون الذي بني أيدينا صيغ يف جممع نيقية املسكو 

تؤمن بكل بنود قانون  - وإن اختلفت يف بعض العقائد -كل كنائس العامل .. ريوسية اليت أنكرت الهوت املسيحاآل
يني، الذين يؤمنون مثل شهود يهوه والسبت. هذا وأية طائفة ال تؤمن بكل ما يف قانون اإلميان ال تعترب مسيحية. اإلميان

ولكنهم ال يؤمنون بكل العقائد املسيحية اليت وردت يف قانون . "حسب ترمجه خاصة هبم"بالكتاب املقدس بعهديه 
 .(..اإلميان
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من جيزئها هو  نه وحدة متكاملة ال يصح جتزئتها وأنّ أ اهلل يف القرآن ، وقد بني  (9)جزاءاأل
" ال اهللإله إ ال: "رة عبثية عشوائية كمن يقول ملن قالنه يريد الطعن بصو أما ؛ إشخص مغرض

و فتوى أر عقيدة رِّ ن مي  أنه شخص يريد أما إو  ،"لهإال "نت كافر وتنكر وجود اهلل ألنك قلت أ
 .(بالسلفية املتسمونو أ)فاسدة لغرض يف نفسه كما فعل الوهابيون 

 :زئة القرآنوهذه آيات قرآنية تنهى عن هذا السلوك املنحرف املغرض يف جت

 ِخْزيٌ  ِإال   ِمنك مْ  َذِلكَ  يَ ْفَعل   َمن َجزَاء َفَما بِبَ ْعضٍ  َوَتْكف ر ونَ  اْلِكَتابِ  بِبَ ْعضِ  أَفَ ت  ْؤِمن ونَ ...﴿
نْ َيا احْلََياةِ  يف   .[85:  البقرة] ﴾تَ ْعَمل ونَ  َعم ا ِبَغاِفلٍ  الّله   َوَما اْلَعَذابِ  َأَشدِّ  ِإىَل  ي  َردُّونَ  اْلِقَياَمةِ  َويَ ْومَ  الدُّ

: احلجر] ﴾يَ ْعَمل ونَ  َكان وا َعم ا #َأمْجَِعنْيَ  لََنْسأَلَن  ه مْ  فَ َوَربِّكَ  #ِعِضنَي  اْلق ْرآنَ  َجَعل وا ال ِذينَ ﴿
19 - 13]. 

اهلل املؤمنني   ملاذا حث  اآليات بعدها لنتبني   أن نقر أفنحتاج  ،من سورة التوبة 21ما اآلية أ
 ؟ على القتال هنا

 َوالَ  َوَرس ول ه   الّله   َحر مَ  َما حي َرِّم ونَ  َوالَ  اآلِخرِ  بِاْليَ ْومِ  َوالَ  بِالّلهِ  ي  ْؤِمن ونَ  الَ  ال ِذينَ  قَاتِل واْ ﴿التوبة، 
 َوقَاَلتِ  # َصاِغر ونَ  َوه مْ  يَدٍ  َعن اجْلِْزيَةَ  ي  ْعط واْ  َحىت   اْلِكَتابَ  أ وت واْ  ال ِذينَ  ِمنَ  احلَْقِّ  ِدينَ  َيِدين ونَ 
 قَ ْولَ  ي َضاِهؤ ونَ  بِأَف َْواِهِهمْ  قَ ْوهل  م َذِلكَ  الّلهِ  اْبن   اْلَمِسيح   الن َصاَرى َوقَاَلتْ  الّلهِ  اْبن   ع َزيْ رٌ  اْليَ ه ود  
 الّلهِ  د ونِ  مِّن أَْربَابا   َور ْهَبانَ ه مْ  َأْحَباَره مْ  اخت َذ واْ  # ي  ْؤَفك ونَ  َأّن   الّله   قَاتَ َله م   قَ ْبل   ِمن َكَفر واْ  ال ِذينَ 

 # ي ْشرِك ونَ  َعم ا س ْبَحانَه   ه وَ  ِإال   إَِلهَ  ال   َواِحدا   ِإهَلا   لِيَ ْعب د واْ  ِإال   أ ِمر واْ  َوَما َمْرميََ  اْبنَ  َواْلَمِسيحَ 

                                                           

ولذلك جند  ،همؤ املسيحيون ويرفضه علما يضا  أمر حيذر من خطورته أاستخدام اآلية الواحدة مبعزل عن باقي الكتاب  .9
خطورة استخدام اآلية "مساه أو " كتاب اخلالص يف املفهوم األرثوذكسي"يف كتابه  خاصا   عقد فصال   البابا شنودة مثال  

حتمل  يضا  أ 995 وكذلك األنبا بيشوي مطران دمياط يف كتاب سلسلة حماضرات تبسيط اإلميان حيث الفقرة ،"الواحدة
كما يف   -يف موضوع اخلالص أيها االخوة ) :شنودةوهذا نص كالم البابا  ."خطورة استخدام اآلية الواحدة"نفس العنوان 

إن الكتاب املقدس ليس هو جمرد آية . من خطورة استخدام واحدة من الكتاب املقدس احرتسوا جدا   -أي موضوع آخر 
الشخص اجلاهل يضع أمامه آية واحدة، أو أجزاء من آية، فاصال  .أو آيات، وإمنا هو روح معينة تتمشى يف الكتاب كله

نه جيمع كل النصوص اليت إها عن ظروفها ومالبساهتا وعن املعىن العام كله، أما الباحث احلكيم، الذي يتوخى احلق فإيا
 (... تتعلق مبوضوع حبثه، ويرى على أي شيء تدل
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 ال ِذي ه وَ  # اْلَكاِفر ونَ  َكرِهَ  َوَلوْ  ن ورَه   م  ي تِ  َأن ِإال   الّله   َويَْأىَب  بِأَف َْواِهِهمْ  الّلهِ  ن ورَ  ي ْطِفؤ واْ  َأن ي رِيد ونَ 
ينِ  َعَلى لِي ْظِهَره   احلَْقِّ  َوِدينِ  بِاهْل َدى َرس وَله   أَْرَسلَ   .[33 - 21] ﴾اْلم ْشرِك ونَ  َكرِهَ  َوَلوْ  ك لِّهِ  الدِّ

 بِأَف َْواِهِهمْ  الّلهِ  ورَ ن   ي ْطِفؤ واْ  َأن ي رِيد ونَ ﴿هنم هم من بدأ باحلرب ، اهلل حيث على قتاهلم ألذنإ
 نّ أو ، أخرأعتقد أّن التحريض على قتل اآل وال ،﴾اْلَكاِفر ونَ  َكرِهَ  َوَلوْ  ن وَره   ي ِتم   َأن ِإال   الّله   َويَْأىَب 
طفاء نور اهلل إرادة إ نّ أعتقد أو  ،خر ليس حربا  إعداد العدة لقتل اآل نّ أو ، أخرؤ لقتل اآلالتهي

 .(9) كثرأمور و األ حتتمل هذه بأفواههم

ية واضحة وحمكمة آفهناك  ،هنا متشاهبةأخذ والرد و قدمة حتتمل األتن كانت اآليات املإو 
هلل املؤمنني عن االعتداء على اهلل حيث املؤمنني على قتال من يقاتلوهنم وينهى ا نّ أ بنيِّ ت  

 َوالَ  ي  َقاتِل وَنك مْ  ال ِذينَ  الّلهِ  يلِ َسبِ  يف  َوقَاتِل واْ ﴿ :قال تعاىل، ىل احملكمإخرين، واملتشابه يرجع اآل
بِّ  الَ  الّلهَ  ِإن   تَ ْعَتد واْ   .[912: البقرة] ﴾اْلم ْعَتِدينَ  حيِ 

كانوا يعيشون معه يف   -هل كتاب أوهم  -فاليهود  ،واضح فعل الرسول حممد  نّ إمث 
 . نهاملدينة بأمان ومل ميسهم بسوء حىت بدأوا هم مبحاربته وإعانة من يقاتلو 

الدين مفصول عن السياسة بل  نّ أهلي ال يعترب اإلسالم والدين اإل نّ أجيب االنتباه  :يضا  أو 
وبالتايل فكثري من اآليات يف القرآن هي عبارة عن قوانني  ،احلكم والسياسة جزء من الدين نّ أ

ملؤمن ال يقتل فا ،ن يفعله جتاه من يقاتلهأ حقوق اجلندي يف املعركة وما جيوز له بنيِّ عسكرية ت  
ع اهلل للمؤمنني يف ساحة املعركة قتل من وهلذا شر   ،ال بأمر اهلل ليؤجرإ -حىت من يقاتله  -

الدول القوانني جليوشها  -ناآلن وقبل اآل -يف آيات قرآنية، كما تسنُّ مر يقاتلهم وبني  هذا األ
 .خلإ..   فيها حقوق جنودها يف ساحة املعركة وما جيوز وما ال جيوزبنيِّ وت  

                                                           

ة كما ويكون القتل حالال  أو واجبا  يف احلاالت اآلتي :القتل اجلائز) ":قتل"قاموس الكتاب املقدس شرح كلمة ورد يف  .9
وقد أوصى بعض األنبياء بتحرمي . وتقضي الشريعة بقتل األعداء يف احلرب بال هوادة -ج ... ذ ِكر من أحداث الكتاب

 .(..بادهتم هم ومواشيهمإردياء أي أوصى ببعض أعداء اهلل األ
 ..: )لباب شنودة الثالثساسية، قال اأوطان قيم ثابتة و علماء الكنيسة اجلهاد ومقاومة احملتل والدفاع عن األ اعترببل 

( حمبة الوطن والدفاع عنه، والتضحية من أجله بالدم، إذا احتاج األمر: ومن القيم الثابتة األساسية اليت تلزم لكل إنسان
 .2222/ 8/ 2مقال يوم األحد  - يف جريدة األهرام منشور - "القيم واملبادئ بني مسميات ومفاهيم"مقالة 
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 أ رِْكس واْ  اْلِفْتِنةِ  ِإىَل  ر دَُّواْ  َما ك ل   قَ ْوَمه مْ  َويَْأَمن واْ  يَْأَمن وك مْ  َأن ي رِيد ونَ  آَخرِينَ  َسَتِجد ونَ ﴿ :ثالثا  
 ثِِقْفت م وه مْ  َحْيث   ت  ل وه مْ َواق ْ  َفخ ذ وه مْ  أَْيِديَ ه مْ  َوَيك فَُّواْ  الس َلمَ  إِلَْيك م   َوي  ْلق واْ  يَ ْعَتزِل وك مْ  مل ْ  فَِإن ِفِيَها

 .[19: النساء] ﴾مُِّبينا   س ْلطَانا   َعَلْيِهمْ  َلك مْ  َجَعْلَنا َوأ ْولَِئك مْ 

 شكال يف هذه اآلية ؟ين اإلأ

 .ذى املؤمننيأعلى مقاتلة الكافر احملارب الذي ال يكف يده عن  هي حتثُّ 

جلواز مهادنة من يطلب  يضا  أبيان  اآلية اليت قبلها من نفس السورة فيها نّ أىل إضافة إ
نَ ه م بَ ي َْنك مْ  قَ ْومٍ  ِإىَلَ  َيِصل ونَ  ال ِذينَ  ِإال  ﴿: ذاهمأالسالم وال حيارب املؤمنني وال يطلب   مِّيثَاقٌ  َوبَ ي ْ

 َعَلْيك مْ  َسل َطه مْ لَ  الّله   َشاء َوَلوْ  قَ ْوَمه مْ  ي  َقاتِل واْ  َأوْ  ي  َقاتِل وك مْ  َأن ص د ور ه مْ  َحِصَرتْ  َجآؤ وك مْ  َأوْ 
 ﴾َسِبيال   َعَلْيِهمْ  َلك مْ  الّله   َجَعلَ  َفَما الس َلمَ  إِلَْيك م   َوأَْلَقْواْ  ي  َقاتِل وك مْ  فَ َلمْ  اْعتَ زَل وك مْ  فَِإنِ  فَ َلَقاتَ ل وك مْ 

 .[12: النساء]

 َمّنا   فَِإم ا اْلَوثَاقَ  َفش دُّوا أَْثَخنت م وه مْ  اِإذَ  َحىت   الرِّقَابِ  َفَضْربَ  َكَفر وا ال ِذينَ  َلِقيت م   فَِإذا﴿ :رابعا  
ل وَ  َوَلِكن ِمن ْه مْ  اَلنَتَصرَ  الل ه   َيَشاء   َوَلوْ  َذِلكَ  َأْوزَاَرَها احلَْْرب   َتَضعَ  َحىت   ِفَداء َوِإم ا بَ ْعد    بَ ْعَضك م لَِّيب ْ

 .[4: حممد] ﴾َأْعَماهَل مْ  ل  ي ضِ  فَ َلن الل هِ  َسِبيلِ  يف  ق ِتل وا َوال ِذينَ  بِبَ ْعضٍ 

ثناء احلرب أ -سالمي يف اجليش اإل - بعض حقوق اجلنود املؤمنني بنيِّ هذه اآلية ت  : املعىن
من حقهم  نّ أ بنيِّ وت   .(9) ن يقتلوا الكافر الذي يقاتلهمأمن حقهم  نّ أوهو  ،ويف ساحة املعركة

و ، أن يطلقوهنم بدون مقابلأفإما  ؛ىسر وتعطيهم احلرية يف التعامل مع األسرى أخذ األ يضا  أ
 .خلا..  و يفدوهنم، أيبادلوهنم

 ،هلي ليس للعبادة فقطإالقرآن عبارة عن قانون  نّ إيف هذه اآلية وقد قلنا  اإلشكالفأين 
 .خلا..  هلي وحقوق املؤمنني وما جيب عليهمالسياسة واحلكم اإل يضا  أ بنيِّ بل ي  

                                                           

نسان ومجيع الكتب السماوية، وقد نقلنا بعض نصوص العهد القدمي الذي يؤمن به اليهود وهذا أمر تقره فطرة اإل .9
 . ، وأيضا  هو أمر تقره مجيع اجملتمعات البشرية دينية كانت أو ال دينيةواملسيحيون
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 بنيِّ ن ي  أو الشهادة البد أ (9)رث بتشريع معني مثل اإل لمتاملرأة ظ   نّ إمن يقول  :خامسا  

املرأة  نّ أر وقطع وبالتايل قر   ،ساسه حيدد العدل والظلمألنا ميزانه ووزنه القياسي الذي على 
املرأة ال تساوي الرجل يف كل  نّ أ ننا نرى مجيعا  أمع  ،ساوى مع الرجل يف كل شيءتتن أجيب 
 .(2)شيء

ن أه النقد لتشريع معني ضمن منظومة قانونية وتشريعية عليه يوجّ ن أمن يريد  :يضا  أو 
وال يقتطع هذا اجلزء ويعامله مبعزل عن املنظومة   ،يالحظ هذا التشريع كجزء من هذه املنظومة

 .ككل

                                                           

 فتقدمت بنات صلفحاد بن حافر بن جلعاد بن ماكري بن منسى، من عشائر منسى بن 9) :ورد يف العهد القدمي .9
ووقفن أمام موسى وألعازار الكاهن وأمام الرؤساء وكل   2 حملة ونوعة وحجلة وملكة وترصة: وهذه أمساء بناته. يوسف

أبونا مات يف الربية ومل يكن يف القوم الذين اجتمعوا على الرب يف مجاعة   3 اجلماعة لدى باب خيمة االجتماع قائالت
بني إخوة  اذا حيذف اسم أبينا من بني عشريته ألنه ليس له ابن ؟ أعطنا ملكا  مل  4 قورح، بل خبطيته مات ومل يكن له بنون

حبق تكلمت بنات صلفحاد، فتعطيهن ملك  7 فكلم الرب موسى قائال   2 فقدم موسى دعواهن أمام الرب 5 أبينا
يس له ابن، تنقلون أميا رجل مات ول: وتكلم بين إسرائيل قائال   8 نصيب بني إخوة أبيهن، وتنقل نصيب أبيهن إليهن

وإن مل  99وإن مل يكن له إخوة، تعطوا ملكه إلخوة أبيه  92 وإن مل تكن له ابنة، تعطوا ملكه إلخوته 1 ملكه إىل ابنته
فصارت لبين إسرائيل فريضة قضاء، كما أمر الرب . يكن ألبيه إخوة، تعطوا ملكه لنسيبه األقرب إليه من عشريته فريثه

هذا قانون اإلرث الوارد يف التوراة والذي يعتقد به اليهود واملسيحيون وليس فيه مساواة  .27صحاح األ -سفر العدد ( موسى
وكان قانون جديد أنه إن مل .. : )يقول القس انطونيوس فكري. بني املرأة والرجل، بل فيه أّن البنت ال ترث بوجود االبن
تفسري  -شرح الكتاب املقدس ( أو أعمامه أو أقرب من له  يف عشريتهيكن للمتوىف ابن فرتثه بنته وإن مل يكن له إبنة فإخوته 

 .سفر العدد
فإذا حبثنا ىف الكتاب املقدس وتقاليد الكنيسة  ..: )للبابا شنودة الثالث نقل نصا  أمر، ولكين سرغم بداهة هذا األ .2

لتتعلم املرأة : "القديس بولس الرسولذلك يقول  يفو  :الكنيسة عدم قيام املرأة بالتعليم يف -9 :يالقدمية جند ما يل
ألن آدم ج بل . سكوت ولكن لست آذن للمرأة أن ت عّلم وال تتسلط على الرجل بل تكون يف. كل خضوع  بسكوت يف
اإلميان  ولكنها ستخلص بوالدة األوالد إن ثبنت يف. يالتعد وآدم مل يغو لكن املرأة أغويت فحصلت يف. أوال  مث حواء

هذا اجملال قد قدم تربيرا  هلذا املنع ال عالقة له  ونالحظ أن تعليم القديس بولس الرسول يف. "ة مع التعقلواحملبة والقداس
كان يرعاها تلميذه تيموثاوس، بل استند   ذلك الزمان وال بالظروف اخلاصة للكنيسة اليت بالظروف االجتماعية السائدة يف

فرتات  هناك عقبات عملية بالنسبة للمرأة يف: عقبات عملية -99. ....إىل أمور ختص الرجل واملرأة منذ بداية اخلليقة 
 يورمبا يؤد. تأخذ بسببها بعض النساء املوظفات عطالت طويلة من وظائفهن احلمل والوالدة والرضاعة األمور اليت

كهنوت   كنيسة األرثوذكسية يفرأي ال( ..ذلك تربية األطفال االنشغال بعمل الكهنوت إىل إمهال وظيفة ربة البيت متاما  مبا يف
 .املرأة
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ىل إن ينظر أال  ،قلاملرأة وواجباهتا يف القانون اإلهلي على األ ىل حقوقإن ينظر أاملفروض 
ىل إملاذا ال ينظر . هليقل من الرجل يف القانون اإلأ حقوقا  عطيت أ  املرأة  نّ إاحلقوق فقط ويقول 

 ؟ هليكثر من املرأة يف القانون اإلأل واجبات الرجل محُّ  نّ إالواجبات ويقول 

هل من  ،خر عشر طوابقته ببناء ارتفاعه مخسة طوابق واآلفحدمها كل  أ شخصان :وكمثال
عطيت صاحب العشر أ لبناء ونفس املبلغ للبناء؟ ولوعطيهما نفس كمية مواد اأن أالعدل 

بني االثنني  تساوِ  نت ظامل ألنك ملأن يأيت شخص ويقول أضعف صاحب اخلمسة هل يصح 
 ؟ وكالمها يعمل عندك

فكالمه وقراره ارجتايل بعيد عن البحث  ،لمت هبذا التشريعاملرأة ظ   نّ إمن يقول  نّ أ عتقدأ
 .العلمي الدقيق

 :حي يريد التعرف على احلقنصيحة لكل مسي

من خالل  املسيحي للتعرف على احلق والتصديق بنبوة حممد  مباذا تنصح /7س
 اإلجنيل؟

 ..» :Xن جيعل مقياسه قول عيسى أنصيحيت لكل مسيحي حر ليعرف احلق  :اجلواب
. فتعجب اجلموع. فلما أخرج الشيطان تكلم األخرس. وكان ذلك أخرس وكان َيرج شيطانا  

وآخرون طلبوا منه آية  92. ما قوم منهم فقالوا ببعلزبول رئيس الشياطني َيرج الشياطنيوأ 95
وبيت . فعلم أفكارهم وقال هلم كل مملكة منقسمة على ذاهتا خترب 97. من السماء جيربونه

ينقسم على ذاته فكيف تثبت مملكته  فإن كان الشيطان أيضا   98. منقسم على بيت يسقط
 .جنيل لوقاإ -دي عشر صحاح احلااأل «...

مث على ضوء النص  بإنصاف،من القرآن ويتدبروها  نصوصا  ليقرأوا  باإلجنيلفمن يؤمنون 
 هم   هل ميكنكم اعتبار هذه النصوص شيطانية كما يفعل املوتورون الذين ال :السابق اإلجنيلي

 ؟ حممد  ال سبّ إهلم 

 :ص القرآنيةصو مثلة من النأوهذه 
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ِل َربَِّك بِاحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة احلََْسَنِة َوَجاِدهْل م بِال يِت ِهَي َأْحَسن  ِإن  َرب َك ه َو ﴿ادْع  ِإىِل َسِبي

 .[925: النحل] أَْعَلم  مبَن َضل  َعن َسِبيِلِه َوه َو أَْعَلم  بِاْلم ْهَتِديَن﴾

َدْيِن ِإْحَسانا  َوِبِذي اْلق ْرىَب َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكنِي ﴿َواْعب د وْا الّلَه َواَل ت ْشرِك وْا ِبِه َشْيئا  َوبِاْلَوالِ 
لّلَه الَ َواجْلَاِر ِذي اْلق ْرىَب َواجْلَاِر اجلْ ن ِب َوالص اِحِب بِاجلَنِب َواْبِن الس ِبيِل َوَما َمَلَكْت أمَْيَان ك ْم ِإن  ا

بُّ َمن َكاَن خم َْتاال  َفخ ورا ﴾   .[32: النساء]حيِ 

بُّ ك ل  خم َْتاٍل َفخ وٍر﴾﴿  َواَل ت َصعِّْر َخد َك لِلن اِس َواَل مَتِْش يف اأْلَْرِض َمَرحا  ِإن  الل َه اَل حيِ 
 .[98: لقمان]

بُّ ك ل  خم َْتاٍل َفخ وٍر﴾ : ديداحل] ﴿ِلَكْياَل تَْأَسْوا َعَلى َما فَاَتك ْم َواَل تَ ْفَرح وا مبَا آتَاك ْم َوالل ه  اَل حيِ 
23]. 

  :نفسهمأويسألوا  اإلسراءمن سورة  اآلياتوا هذه أفليقر 

حسان واإل ،خالقملكارم األ وهل الشيطان يدع ؟ هل الشيطان يدعو لعبادة اهلل وحده
 ،ناوعن الز  ،وينهى عن القتل ،نفاق املال ومساعدة من حيتاج للمساعدةإو  ،للوالدين وللفقراء

 ؟ بالكيل واإليفاء ،بالوعد باإليفاء يأمرو  ،وعن االعتداء على مال اليتيم

 ؟ مباذا عندهم يأمرالطيبة فاهلل سبحانه وتعاىل  األخالقذا كان الشيطان يأمر هبذه إو 

 :نبياء وحكمتهم اليت جاءوا هبا من عند اهللليست هذه هي وصايا كل األأ

َوَقَضى َربَُّك َأال  تَ ْعب د وْا ِإال  ِإي اه   #وال  ﴿ال  جَتَْعل َمَع الّلِه ِإهَلا  آَخَر فَ تَ ْقع َد َمْذم وما  خم ْذ  
َا َفاَل تَ ق ل هل  َما أ فٍّ َوالَ  َا َأْو ِكاَلمه  ل َغن  ِعنَدَك اْلِكبَ َر َأَحد مه  َا َوق ل َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانا  ِإم ا يَ ب ْ َهْرمه   تَ ن ْ

 #اَح الذُّلِّ ِمَن الر مْحَِة َوق ل ر بِّ اْرمَحْه َما َكَما َرب  َياين َصِغريا  َواْخِفْض هَل َما َجنَ  #هل  َما قَ ْوال  َكرميا  
َوآِت َذا اْلق ْرىَب َحق ه   #ر بُّك ْم أَْعَلم  مبَا يف ن  ف وِسك ْم ِإن َتك ون وْا َصاحِلِنَي فَِإن ه  َكاَن ِلأَلو اِبنَي َغف ورا  

ْر تَ ْبِذيرا  َواْلِمْسِكنَي َواْبَن الس ِبي رِيَن َكان وْا ِإْخَواَن الش َياِطنِي وََكاَن الش ْيطَان   #ِل َواَل ت  َبذِّ ِإن  اْلم َبذِّ
َوالَ  #َوِإم ا ت  ْعِرَضن  َعن ْه م  اْبِتَغاء َرمْحٍَة مِّن ر بَِّك تَ ْرج وَها فَ ق ل هل  ْم قَ ْوال  م ْيس ورا   #لَِربِِّه َكف ورا  

ِإن  َرب َك يَ ْبس ط   #َدَك َمْغل وَلة  ِإىَل ع ن ِقَك َواَل تَ ْبس ْطَها ك ل  اْلَبْسِط فَ تَ ْقع َد َمل وما  حم ْس ورا  جَتَْعْل يَ 
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ن  َواَل تَ ْقت  ل وْا َأْوالدَك ْم َخْشَيَة ِإْمالٍق حن ْ  #الرِّْزَق ِلَمن َيَشاء  َويَ ْقِدر  إِن ه  َكاَن ِبِعَباِدِه َخِبريا  َبِصريا  
َله ْم َكاَن ِخْطءا  َكِبريا    #َواَل تَ ْقَرب وْا الزَِّّن ِإن ه  َكاَن فَاِحَشة  َوَساء َسِبيال   #نَ ْرز ق  ه ْم َوِإي اك م إن  قَ ت ْ

ِه س ْلطَانا  َفاَل ي ْسِرف َواَل تَ ْقت  ل وْا الن  ْفَس ال يِت َحر َم الّله  ِإال  بِاحَلقِّ َوَمن ق ِتَل َمْظل وما  فَ َقْد َجَعْلَنا ِلَولِيِّ 
ل َغ َأش د ه  َوَأْوف واْ  #يفِّ اْلَقْتِل ِإن ه  َكاَن َمْنص ورا   َواَل تَ ْقَرب وْا َماَل اْلَيِتيِم ِإال  بِال يِت ِهَي َأْحَسن  َحىت  يَ ب ْ

َوزِن وْا بِالِقْسطَاِس اْلم ْسَتِقيِم َذِلَك َخي ٌْر  َوَأْوف وا اْلَكْيَل ِإذا ِكْلت مْ  #بِاْلَعْهِد ِإن  اْلَعْهَد َكاَن َمْسؤ وال  
َوالَ تَ ْقف  َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم ِإن  الس ْمَع َواْلَبَصَر َواْلف َؤاَد ك لُّ أ ول ِئَك َكاَن َعْنه   #َوَأْحَسن  تَْأِويال  

ل َغ اجْلَِباَل ط وال   َواَل مَتِْش يف اأَلْرِض َمَرحا  ِإن َك َلن خَتْرِقَ  #َمْسؤ وال   ك لُّ َذِلَك    #اأَلْرَض َوَلن تَ ب ْ
َذِلَك مم ا أَْوَحى إِلَْيَك َربَُّك ِمَن احلِْْكَمِة َواَل جَتَْعْل َمَع الّلِه ِإهَلا   #َكاَن َسيٍّئ ه  ِعْنَد َربَِّك َمْكر وها  

 [.31 - 22: اإلسراء] آَخَر فَ ت  ْلَقى يف َجَهن َم َمل وما  م ْدح ورا ﴾

كل مملكة منقسمة على » :ن يهملوا قول عيسىأعار وخزي  يُّ أعلى املسيحيني و  عارٌ 
ينقسم على ذاته  فإن كان الشيطان أيضا   98. وبيت منقسم على بيت يسقط. ذاهتا خترب

نه من عند أجاء يف القرآن ليعلموا  يقايسون به ما جيعلونه مقياسا   وال ،«فكيف تثبت مملكته
 .اهلل

هل تؤمنون ببعض كتابكم  !؟ عراض عنهفلماذا اإل ،Xيس هذا هو قياس عيسى لأ
 ؟ وتكفرون ببعض

الطيبة  باألخالقىل التحلي إىل اخلري و إفيه من احلكمة والدعوة  انظروا للقرآن وتدبروا ما
خالق الذميمة، هل ىل األإىل الشر و إفكيف يكون من الشيطان السفيه الذي يدعو  ،الكرمية

 ؟هل مملكة الشيطان منقسمة على نفسها ؟ منقسم على نفسه الشيطان 

نتم غري قادرين على أفهل  .ن متيزوا احلق من الباطلأ Xليس هكذا علمكم عيسى أ
 ؟ الذميمة األخالقخالق الطيبة وبني بني األ ،بني اخلري والشر ،التمييز بني احلكمة والسفه

فمرة تدعو للخري ومرة  ،على نفسهاالشيطان ومملكته منقسمة  نّ أنتم تعتقدون أ وهل
 ؟ الذميمة لألخالقالكرمية ومرة  لألخالقللشر؟ مرة 
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فإن كان  98. وبيت منقسم على بيت يسقط. كل مملكة منقسمة على ذاهتا خترب»

 .«ينقسم على ذاته فكيف تثبت مملكته الشيطان أيضا  

ن وهو حه كنائسهم اآلتطر  ما نّ أىل إن يلتفت أنصح كل مسيحي َياف سوء العاقبة أكما 
وهم  ،ريوسآقد خالفه فيما سبق كثري من املسيحيني ومنهم  ،الهوت مطلق Xعيسى  نّ أ

يعتقدون هبذه  يزال كثري من املسيحيني كشهود يهوا ال وكان وال ،من كبار علماء املسيحيني
ب التوحيد بنص نت بطالهنا يف كتاوقد بي   .والعقل اإلجنيلالعقيدة الباطلة السفيهة اليت يردها 

 .(9) وبالدليل العقلي الواضح البنيِّ  ،واللبس التأويليقبل  جنيلي الإ

 :مسألة الصلب وإجنيل يهوذا

 وفيما يتعلق مبسألة الصلب، إالَم يدعو السيد أمحد احلسن املسيحيني ؟ /8س

ا نت بطالهنوقد بي   ،ض للصلب باطلةعيسى تعرّ  نّ أىل مسألة إ املسيحيون ليلتفت :اجلواب
اهلل  نّ أ فإما .(2) ن جيز عنه الصلب وعذابهأوطلبه من اهلل  ،فيه Xقوال عيسى أجنيل و من اإل

اهلل مل  نّ أما إو  .وهذا هو الصحيح ،ورفعه ونزل شبيه له Xقد استجاب دعاء عيسى 
 .Xبدعاء عيسى  أيعب اهلل ال نّ أ :ومعىن قوهلم هذا ،Xيستجب دعاء عيسى 

                                                           

عيسى سالم "فصل اخلطاب من اإلجنيل: )يف كتاب التوحيد ما يلي Xوأما النص فقال  (.2)و ( 9)انظر امللحقني  .9
وأما ذلك اليوم وتلك » :عيسى يقول عن نفسه إنه جيهل الساعة اليت تكون فيها القيامة الصغرى": اهلل عليه جيهل الساعة

، واجلهل نقص بينما الالهوت املطلق كامل « يعلم هبما أحد وال املالئكة الذين يف السماء وال االبن إال اآلبالساعة فال
إذن، . فاجلهل يعرتي املخلوق لوجود الظلمة يف صفحة وجوده ،مطلق ال يعرتيه نقص أو جهل؛ ألنه نور ال ظلمة فيه

هوتا  مطلقا ، بل عبد خملوق من ظلمة ونور، وليس نورا  ال عيسى ليس ال نّ أنور وظلمة وهذا يثبت املطلوب  Xعيسى 
 (...ويف هذا فصل اخلطاب وبيان وموعظة ألويل األلباب .ظلمة فيه تعاىل اهلل علوا  كبريا  

 «.. مث تقدم قليال  وخر على وجهه وكان يصلي قائال  يا أبتاه إن أمكن فلتعرب عين هذه الكأس.. » :وهذه بعض أقواله .2
وقال يا أبا اآلب كل * مث تقدم قليال  وخر على األرض وكان يصلي لكي تعرب عنه الساعة إن أمكن .. » .22: مىتاجنيل 

* وانفصل عنهم حنو رمية حجر وجثا على ركبتيه وصلى  ..» .94: مرقس «..شئ مستطاع لك فاجز عين هذه الكأس 
ز عين هذه الكأس   .22: لوقا «..قائال  يا أبتاه إن شئت أن جت 
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ن يطلب أال فما معىن إو  ،دراك وقلة املعرفةسفه وضعف اإلبال Xيتهمون عيسى  يضا  أو 
 ،ن يشتكيأن يصرب على عذاب الصلب دون أ ذا كان قادرا  إن جيز اهلل عنه الصلب أعيسى 

 .(9) هليمسألة الصلب مهمة يف مسرية الدين اإل نّ أوهو يعلم 

 ،نتها اجلمعية التارَيية الدوليةاليت بي   (2) (جنيل يهوذاإ)ىل الوثيقة التارَيية إفليلتفتوا  :يضا  أو 
ىل بداية القرن الثالث إوتارَيها يعود  ،ثر عليها يف مصرثرية اليت ع  حدى املخطوطات األإوهي 

عيسى مل يصلب بل  نّ أويف هذه الوثيقة  . سالم وقبل بعث حممدي قبل اإلأ ،امليالدي
 .خر شبيه لهآلب شخص ص  

موجودة عند  -بغض النظر عن املصداق  - مسألة الشبيه عموما   نّ أيهمنا هو  وما
 (يوجد دخان من غري نار ال) :وكما يقول املثل ،لف وسبعمئة عامأكثر من أاملسيحيني قبل 

 .(3) وائل ويف عقائدهمثر ملا ظهر عند املسيحيني األأ لألمرفلو مل يكن 

تت هذه أن يأمن  :نفسهم عنه هوألوا أه له املسيحيون ويسن يتنبّ أفالسؤال الذي البد 
؟ هل هي جمرد  لب هو شبيه لهمن ص   نّ أو  ،عيسى مل يصلب الفرقة من املسيحيني القدماء بأنّ 

هذه الفرقة  نّ إ :القول ؟ هل ميكن مثال   م تارَيية نقليةأفكار ؟ وهل هذه املسألة فكرية أ
ي ن يكون هناك نقل تارَيألب هو شبيه له دون من ص   نّ أمل يصلب و  Xعيسى  نّ أاعتقدوا 

 !!!؟ وصلهم عن طريق بعض من عاشوا زمن الصلب

و هذا أمن كتبوا هذا االجنيل  نّ إ :يهتم لقول الكنيسة اليوم ن الأمسيحي حر  نصح كل  أ
لو سألتموهم يف ذلك  يضا  أهذه الفرقة  نّ أل ؛وائل هم فرقة مهرطقةالنص من املسيحيني األ

                                                           

 (.4)مهية الصلب والفداء انظر امللحق رقم أيت مزيد توضيح عن مسألة الشبيه يف املوضوع القادم، وخبصوص أسي .9
 (.3)انظر ملحق رقم  .2
موجود  هذا االجنيل نّ أب" جنيل يهوذا هل يؤثر اكتشافه على املسيحيةإ"يعرتف القمص عبد املسيح بسيط يف كتابه  .3

: يف ذكر الفرقة املسيحية املعتقدة مبا فيه يقوليضه به لكن يهمين اآلن اعرتافه بقدم الوثيقة، وهو رغم تعر م،  982سنة 
كان أول من ذكر هذه الفرقة وعقائدها من آباء الكنيسة األوىل، وكتب عن تأليفهم إلجنيل يهوذا، هو القديس إيريناؤس )

 للقديس بوليكاربوس الذي كان بدوره تلميذا   تلميذا  م، وهذا الرجل كان 982سنة  "فرنسا حاليا  "أسقف ليون بالغال 
والتاريخ الذي يقدمه القمص يعين أّن ما يعتقد به بعض املسيحيني مما هو وارد يف إجنيل . (للقديس يوحنا تلميذ املسيح

 .(2)م، انظر امللحق رقم  325يهوذا كان قبل بزوغ اإلسالم وقبل جممع نيقية املعقود سنة 
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تباعه عن الكنيسة اليوم أريوس و آ سألناولو  ،ةهنا هرطقإ :الزمان عن عقائد الكنيسة اليوم لقالوا

هنا مهرطقة، فشتم الكنيسة كل من َيالفها من املسيحيني باهلرطقة كما يفعلون اليوم إ :لقالوا
تقوله  ما نّ أوهي  ،ن بوضوحت اآلَيفي احلقيقة اليت جتلّ  يؤخر وال يقدم وال مع شهود يهوا ال

وفرقة  ،ىل اليومإيزال خمتلف فيه  بل وال ،وائليني األمر خمتلف فيه بني املسيحأالكنيسة اليوم 
 .شهود يهوا املسيحية خري شاهد على هذا االختالف اليوم

وقد مت حتليلها من  ،هناك وثيقة تارَيية نّ أ -فيما َيص الصلب  -ن قيقة الثابتة اآلواحل
القرن الثالث  هنا تعود لبدايةأوثبت  ،الطرق العلمية وبأحدث باآلثارجهات عاملية خمتصة 

فهل سيكتفي املسيحيون  ،عنه عيسى مل يصلب بل هناك شبيه صلب بدال   نّ أوفيها  ،امليالدي
 !!!؟ هذه الوثيقة تعود لفرقة مسيحية قدمية مهرطقة نّ أ: بتصريح الكنيسة

 ملاذا ال :ي خمالفأن يقول هلم أميكن  ليس مثال  أ! ؟ هل هذا الرد من الكنيسة رد علمي
بحث موضوع ن ي  أن وبعد ظهور هذه احلقائق ليس الصحيح اآلأ! ؟ من يهرطق نتمأتكونون 

 ؟ عمىعن التعصب والتقليد األ الصلب مبوضوعية وبعلمية وبعيدا  

 بوضوح يبنيِّ ( قتها الكنيسة مع النص القبطيوحبسب ترمجة حق  )جنيل يهوذا إوهذا نص من 
 :عنه لب بدال  ه به وص  بِّ بل هناك من ش   ،عيسى مل يصلب نّ أ

 :املشهد الثالث -جنيل يهوذا إ

؟ أجاب يسوع وقال  يا سيد، أميكن أن يكون نسلي حتت سيطرة احلكام: وقال يهوذا»
لكنك ستحزن كثريا  عندما تري امللكوت وكل ..[  سطرين مفقودين ...]تعاَل، أنه أنا : "له

 ".أجياله

؟ ألنك أنت الذي أبعدتين عن  اما اخلري الذي تسلمته أن: "وعندما مسع ذلك قال له يهوذا
 . ذلك اجليل

 -ملعونا  من األجيال األخرى  وستكون ستكون أنت الثالث عشر: "أجاب يسوع وقال
 «إىل اجليل املقدس[ 47]ويف األيام األخرية سيلعنون صعودك . ولكنك ستأيت لتسود عليهم
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»But you will exceed all of them. For you will sacrifice the man 

that clothes me«. 

 .ولكنك ستفوقهم مجيعاَ ألنك ستضحي باإلنسان الذي يرتديين»

  .قرنك حاال  ويرتفع 

 .ويضرم عقابك اإلهلي

 .ويظهر جنمك ساطعا  

 .«[57[ ]...]وقلبك 

 :ويف النص املتقدم

 .عنه ويضحي بنفسه صلب بدال  ه بعيسى وي  شب  يهوذا ي  : وال  أ

 .خر الزمان ليسودآيت يف أيهوذا سي نّ إ: ثانيا  

تقدم هو غري كالنص امل  (جنيل يهوذاإ)املذكور يف بعض نصوص  (يهوذا)ن يكون أفالبد 
واقرتبوا من يهوذا وقالوا » :جنيل يهوذاإم عيسى كما يف هناية الذي سل   (9)يهوذا االسخريوطي 

                                                           

على يهوذا االسخريوطي،  فيهاملذكور " يهوذا"جنيل يهوذا هو محلهم إىل الطعن بإما دعا علماء الكنيسة  نّ أ هجدير ذكر .9
هو الذى كتبه ويهوذا كان قد  يكيف يكون يهوذا اإلسخريوطكيف يكون يهوذا هو كاتبه ؟    -237: )قال االنبا بيشوي

سلسلة ( سبقت الصلب عن الساعات األخرية اليت ؟ خاصة أنه كتب ؟ فمىت كتبه انتحر بعد أن سلم السيد املسيح
" رجيينا يف روماجامعة عميد كلية الالهوت يف "دي وليامز توماس العامل الكاثوليكي وشبيه به قول  .حماضرات تبسيط اإلميان

 . (وثيقة ترسم يهوذا االسخريوطي يف ضوء إجيايب.. : )عن إجنيل يهوذا
ة علمية وإيهام للناس؛ ألن إجنيل يهوذا ليس فيه تصريح بأّن املدح املذكور فيه أو إنه خيان: وأقل ما يقال عن هكذا فهم

فاليقني خبيانة هذا اللعني يستدعي وفق . اخلائن، إمنا هذا فهم علماء الكنيسة ليس إال" يهوذا االسخريوطي"أّن كاتبه هو 
والبحث عن شخص آخر امسه يهوذا كان موجودا   يف هذه الوثيقة عليه،" يهوذا"اإلنصاف واألمانة العلمية عدم محل اسم 

بعد أن استجاب اهلل دعاءه وأبعد عنه كأس الصلب الذي  Xيف وقت الصلب، بل كان هو املصلوب بدال  عن عيسى 
 .  طلب تنحيته عنه كما هو صريح إجنيل مىت ومرقس ولوقا، وقد تقدمت النصوص
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؟ أنت تلميذ يسوع، فأجاهبم يهوذا كما أرادوا منه واستلم بعض املال  ماذا تفعل هنا: له

 .املشهد الثالث -جنيل يهوذا إ «وأسلمه هلم

و أي اسم املهدي أ ،(9) محدأو أتعين بالعريب احلمد  كلمة يهوذا   نّ أىل إومع االلتفات 
ه بعيسى بّ خر الذي ش  املراد بيهوذا اآل نّ أيتوضح  ،خر الزمانآو املعزي املوعود به يف أاملنقذ 

خر الزمان هو املنقذ آنه سيعود ويسود يف أب Xعنه والذي خاطبه عيسى  لب بدال  وص  
 .(2) جنيل والقرآن ووصية رسول اهلل حممد ة واإلاملذكور يف التورا( محدأ)واملعزي واملهدي 

 من هو الشبيه املصلوب ؟

من يطالع قضية الصلب والفداء يف أقوال علماء األديان يرى التخبط فيها واضحا ،  /1س
 فهل ميكن بيان القول الفصل فيها من خالل ما يعتقدون به من نصوص ؟

 :؟ قال مسي القائم يءش ألي :Xهلل ا يب عبدقلت أل.. ) :هو تفسري هذه الرواية ماو 
 ؟ (يقوم بعدما ميوت، إنه يقوم بأمر عظيم يقوم بأمر اهلل سبحانه ألنه

 أنّ  تتضمن اليت خباراأل من روي ما وأما) :قال الشيخ الطوسي يف كتاب الغيبة: اجلواب
 :رواه ما حنو يعيش، مث يقتل أو يعيش مث ميوت الزمان صاحب

 سعيد أيب عن احلضرمي، قاسم بن اهلل عبد عن سعدان، بن ىموس عن شاذان، بن الفضل
 ما بعد يقوم ألنه: قال القائم؟ مسييء ش ألي: X اهلل عبد أليب قلت: قال، اخلراساين

 .سبحانه اهلل بأمر يقوم عظيم بأمر يقوم إنه ميوت،

                                                           

وأهنا مبعىن محد، وسيأيت مزيد من التوضيح  "يَهوذا ابن يعقوب"لمة ك  هشرحو قاموس الكتاب املقدس  تقدم بيان ما يف .9
 .يف معرفة الشبيه وامسه والنصوص املثبتة هلذه احلقيقة املخفية واليت ختبط يف بياهنا اجلميع يف النقطة الالحقة

، للسيد أمحد احلسن، وكذا للمزيد راجع كتاب وصي ورسول اإلمام املهدي يف التوراة واإلجنيل والقرآن، ورسالة اهلداية .2
  .اجملهولة لدى علماء األديان هليةاليت كشفت الكثري من احلقائق اإل باقي كتبه

 html.4459t/org.mehdyoon-al.vb://http: وهذا رابط حتميلها
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 بن علي عن يزيد، بن يعقوب عن أبيه، عن احلمريي، جعفر بن اهلل عبد بن حممد وروى
 يف أمرنا مثل: يقول X جعفر أبا مسعت: قال، بصري أيب عن عثمان، بن محاد عن احلكم،
 .بعثه مث عام مائة اهلل أماته احلمار صاحب مثل اهلل كتاب

 الربيع، بن القاسم عن حممد، بن إسحاق عن الكويف، حممد بن جعفر عن أبيه، عن وعنه،
 كتاب يف هل X اهلل عبد أبا تسأل: قال، األمحر مسجد مؤذن عن خطاب، بن علي عن
 .بعثه مث( عام مائة) اهلل أماته احلمار صاحب آية نعم،: فقال ؟ X للقائم مثل اهلل

 عبد بن محاد عن الفضيل، بن حممد عن جنران، أيب ابن عن شاذان، بن الفضل وروى
 وقد هذا يكون أّن: الناس قال قام إذا X القائم إنّ : X اهلل عبد أبو قال: قال، الكرمي
 .(طويل دهر منذ عظامه بليت

 أن شاكلها وما األخبار هذه يف فالوجه: )فقال ،ق الشيخ الطوسي رمحه اهلل عليهامث علّ 
 صاحب أظهر كما اهلل يظهره مث عظامه، بلي أنه الناس أكثر ويعتقد ذكره، مبوت :نقول

 بأخبار يرجع ال نهأ على األخبار، هذا تأويل يف قريب وجه وهذا. احلقيقي موته بعد احلمار
 األخبار وعضده إليه، الصحيح االعتبار وساق عليه، العقول تدلّ  عما علما   توجب ال آحاد

 بعد لناهاتأوّ  وإمنا معلوم، هو مبا والتمسك هذه يف التوقف الواجب بل قدمناها، اليت املتواترة
: كتاب الغيبة للطوسي( ينافيها ما األخبار هذه ويعارض نظائرها يف يفعل ما على صحتها تسليم

 .423ص

هنا روى يف عصره بأحاديث ونظائرها اليت كانت ت  الشيخ الطوسي فهم من ظاهر هذه األ
ه اهلل يف الدنيا مرة ين حييها بأليإمث يعود  ،يدخل للدنيا وَيرج منها مقتوال   هناك شخصا   نّ أتعين 

 .(صاملهدي، املنقذ، املخلِّ )ل حممد آخرى فيكون هو القائم من أ

 أنّ  تتضمن اليت خباراأل من روي ما وأما) :قال الشيخ الطوسي رمحه اهلل يف تقدمي الروايات
 (.يعيش مث يقتل أو يعيش مث ميوت الزمان صاحب
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مام املهدي حممد بن خبار هو اإلاملقصود هبذه األالقائم  نّ أالشيخ الطوسي فهم  نّ أومبا 
ىل إفقد جلأ  ،حاديثا الظاهر وبقية األق بني هذنه ليس لديه فهم يوفّ أومبا ، Xاحلسن 

 .خريا  أف يف معناها ىل التوقّ إو  ،خرىأحيصل منها اليقني تارة  حاد الآىل كوهنا إو  ،التأويل تارة

ن تقبله أميكن  وال تأويله مل يكن موفقا   نّ أمع ، حوال جزاه اهلل خريا  وهو يف كل األ
 نّ أملوت جمرد ظهوره بعد موت ذكره مع ا يام القائم منفكيف يكون ق ،حبالاملتقدمة  النصوص

يف  بعد موته صرحيا   وإحياءهب له هو صاحب احلمار الذي ذكر اهلل موته رِ املثل الذي ض  
 :القرآن

 َمْوهِتَا بَ ْعدَ  الّله   َه َِذهِ  حي ْيِ ي َأّن َ  قَالَ  ع ر وِشَها َعَلى َخاِويَةٌ  َوِهيَ  قَ ْريَةٍ  َعَلى َمر   َكال ِذي َأوْ ﴿
 َعامٍ  ِمَئةَ  ل ِبْثتَ  َبل قَالَ  يَ ْومٍ  بَ ْعضَ  أَوْ  يَ ْوما   لَِبْثت   قَالَ  لَِبْثتَ  َكمْ  قَالَ  بَ َعثَه   مث    َعامٍ  ِمَئةَ  الّله   َأَماَته  فَ 

 الِعظَامِ  ِإىَل  رْ َوانظ   لِّلن اسِ  آيَة   َولَِنْجَعَلكَ  مِحَارِكَ  ِإىَل  َوانظ رْ  يَ َتَسن هْ  ملَْ  َوَشرَاِبكَ  طََعاِمكَ  ِإىَل  فَانظ رْ 
َ  فَ َلم ا حلَْما   َنْكس وَها مث    ن نِشز َها َكْيفَ  : البقرة] ﴾َقِديرٌ  َشْيءٍ  ك لِّ  َعَلى الّلهَ  َأن   َأْعَلم   قَالَ  َله   تَ بَ ني 
251]. 

مام املهدي حممد بن احلسن ميت يف زمن الظهور كما إلا نّ أهم الذين يعتقدون ب نْ مث مَ 
 ،فالشيعة يعتقدون حبياته!! ؟ (عظامه بلي أنه الناس أكثر ويعتقد) :ح الشيخ الطوسيصرّ 

 !!!فكيف يعتقدون مبوته ؟ صال  يعتقدون بوجوده أ والسنة ال

 نّ أهو  روي عنهم  يتعارض مع ما حاديث املتقدمة الذي الالفهم الصحيح لأل نّ إ
يتعّقل بعض الناس  فاللب نه هو نفسه الشبيه الذي ص  إاملهدي القائم الذي يظهر يقول للناس 

مره منذ دهر ألب ومات على الصليب وانتهى الشبيه قد ص   نّ إ: وبالتايل يقولون له ،مرهذا األ
 .(طويل دهر منذ عظامه بليت وقد هذا يكون أّن: الناس قال قام إذا X القائم إنّ )طويل 

 يقولون ردا  ف، شيئا  ذا قام يقول هلم إنه أي ، أوليس قبل هذا( قام إذا)ىل وقت قوهلم إ انتبه
 (.طويل دهر منذ عظامه بليت وقد هذا يكون أّن) :عليه
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روي  مكن مجع ظاهرها مع ماأحاديث طاملا أو رد األ ىل التأويلإملاذا يصار  :نقول ،ناآل
خرى تنص على هذا الفهم أ ونصوصا  هناك روايات  نّ أذا وجدنا إ خصوصا   !؟ عنهم 

 .يتأللظاهر وتؤيده كما سي

شارت أحاديث عن ظاهرها وما وسبب راجح لصرف هذه األ يوجد داعٍ  نه ال، إقةاحلقي
ن يولد ويدخل فيها مرة أتل قبل ىل الدنيا وق  إنه نزل أهناك صفة للقائم، هي  نّ أليه وهو إ
 (.املهدي أو املنقذ أو املخلص)خرى ويكون هو القائم أ

، و دليل على دعوى القائم نفسهفه ،مر وبيانه يشبه الرمز السري أو كلمة السروهذا األ
ن يستخرج منها  أرقام واحلروف ومبتناول اجلميع ولكن من ميكنه فالنصوص موجودة كوجود األ

قواهلم لن أ نّ ؛ ألىل الرمزإكل من عداه لن يصلوا ! ؟ كلمة السر الصحيحة غري صاحبها
ا القائم فيأيت هبذا الرمز م، أقلأ كثر والأ تتعدى االحتماالت والتخرصات املليئة باملتناقضات ال

 .أو كلمة السر ويفتح هبا السر ليتعرف عليه من يريد املعرفة ببساطة وجالء ووضوح

ن ، ولكن ال بأس أ(9)( اجلزء الرابع -املتشاهبات )نت مسألة املصلوب والشبيه يف ولقد بي  
 .خرىأنها هنا بصورة بيّ أ

  :في القرآن :أول  
 َصَلب وه   َوَما قَ تَ ل وه   َوَما الّلهِ  َرس ولَ  َمْرميََ  اْبنَ  ِعيَسى اْلَمِسيحَ  قَ تَ ْلَنا ن اإِ  َوقَ ْوهلِِمْ ﴿: قال تعاىل

 قَ تَ ل وه   َوَما الظ نِّ  ات َِّباعَ  ِإال   ِعْلمٍ  ِمنْ  بِهِ  هَل م َما مِّْنه   َشكٍّ  َلِفي ِفيهِ  اْختَ َلف واْ  ال ِذينَ  َوِإن   هَل مْ  ش بِّهَ  َوَلِكن
 .[957: النساء] ﴾يَِقينا  

ه به بِّ بل هناك شخص ش   ،مل يقتل ومل يصلب Xعيسى  نّ إحبسب القرآن ف ،ذنإ
هل هناك من : عاله جتيب جبواب واضح على سؤال مهم هوأ اآلية: يضا  أو  .لب مكانهوص  

 ؟ لديه علم بسر قضية الصلب وما جرى فيها

                                                           

، أوضح فيه ما تشابه يف مسائل العقيدة، ويف اجلزء الرابع Xكتاب املتشاهبات بأجزاء أربعة للسيد أمحد احلسن   .9
 (.5)امللحق رقم : املصلوب، انظر تعرض إىل مسألة الشبيه
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بال  -سالم عون اإلمن يد وخصوصا   -جواب هذا السؤال جيعل خترصات الناس  نّ إحيث 

 ات َِّباعَ  ِإال   ِعْلمٍ  ِمنْ  بِهِ  هَل م َما مِّْنه   َشكٍّ  لَِفي ِفيهِ  اْختَ َلف واْ  ال ِذينَ  َوِإن  ﴿:فاجلواب من القرآن ،قيمة
هي قضية حمصور علمها باهلل سبحانه ومن اتصلوا باهلل وهم حججه على  ،ذنإ. ﴾الظ نِّ 
 تعاىل يف ذا شاء سبحانه كما بني  إمهم باحلقائق املخفية والغيب علِّ فهم وي  عرِّ نه ي  أباعتبار  ،خلقه
 فَِإن ه   ر س ولٍ  ِمن اْرَتَضى َمنِ  ِإال   # َأَحدا   َغْيِبهِ  َعَلى ي ْظِهر   َفاَل  اْلَغْيبِ  امِل  ع﴿َ : قال تعاىل ،القرآن
مْ  رَِسااَلتِ  أَبْ َلغ وا َقدْ  َأن لِيَ ْعَلمَ  # َرَصدا   َخْلِفهِ  َوِمنْ  َيَدْيهِ  بَ نْيِ  ِمن َيْسل ك    َلَدْيِهمْ  مبَا َوَأَحاطَ  َرهبِِّ

 .[28 - 22: اجلن] ﴾َعَددا   َشْيءٍ  ك ل   َوَأْحَصى

رضه هم أعلم بعضه لرسله، ومجيع خلفاء اهلل يف الغيب الذي يعلمه اهلل ي   نّ أواآلية واضحة 
  واألئمة أو حممد ، قبل حممد  واملرسلوننبياء ىل خلقه سواء األإرسل اهلل سبحانه 

 .يشاء من الغيب طلعهم على مااهلل ي   نّ أب مشمولونذن إفكلهم  ،من بعده

يط ونَ  َوالَ  َخْلَفه مْ  َوَما أَْيِديِهمْ  بَ نْيَ  َما يَ ْعَلم  ﴿: وقال تعاىل  ،﴾َشاء مبَا ِإال   ِعْلِمهِ  مِّنْ  ِبَشْيءٍ  حيِ 
 ،هو الواقع خلف ظهورهم (خلفهم ما)وال  ،يقبضون عليه بأيديهم ليس ما (يديهمأبني  ما)و

حداث أي أ( خلفهم ما) و ،ي املستقبلأ( يديهمأبني )بل املراد  ،متاز بعلمه سبحانهاوإال ملا 
 ي يعلم علم الغيب الذي الأ ﴾َخْلَفه مْ  َوَما أَْيِديِهمْ  بَ نْيَ  َما يَ ْعَلم  ﴿ :فاملراد بقوله تعاىل ،املاضي

 َوالَ ﴿ :كثر بقولهأوبتكملة اآلية يتضح املراد  ،ستقبل واملاضيحداث املأيعرفه الناس من 
يط ونَ  أنه  تعاىل مث بني   ،يديهم وخلفهمأي من علم الغيب الذي بني أ ﴾ِعْلِمهِ  مِّنْ  ِبَشْيءٍ  حيِ 

 .﴾َشاء مبَا ِإال  ﴿م بعض علم الغيب من ي ريد من خلقه مبا ي ريد سبحانه ي عل

 اْلَمِسيحَ  قَ تَ ْلَنا ِإن ا َوقَ ْوهلِِمْ ﴿الذي قتل وصلب ليس عيسى  نّ أقرر القرآن ي :النتيجة مما تقدم
 .﴾هَل مْ  ش بِّهَ  َوَلِكن َصَلب وه   َوَما قَ تَ ل وه   َوَما الّلهِ  َرس ولَ  َمْرميََ  اْبنَ  ِعيَسى



 Xإصدارات أنصار اإلمام املهدي .................................... ........11

يعلمها  ال ،حييط بتشبيهه بعيسى وكيف حدثت احلادثة حتديد الشخص املصلوب وما نّ إ
كثر أ من َيوضون فيها سيتخبطون جبهل ال نّ إو  ،وغريهم (9)ونصارى ومسلمني  الناس يهودا  

 .﴾الظ نِّ  ات َِّباعَ  ِإال   ِعْلمٍ  ِمنْ  ِبهِ  هَل م َما مِّْنه   َشكٍّ  َلِفي ِفيهِ  اْختَ َلف واْ  ال ِذينَ  َوِإن  ﴿قل أ وال

 .رضهأه يف حداث املستقبل واملاضي وي طلع على بعضها خلفاءأاهلل يعلم الغيب و  نّ إ

املسيحيني ليس عند املسلمني فقط بل حىت عند  -حييط هبا سر  حادثة الصلب وما ،ذنإ
مر أملن يطلعه اهلل عليه وهذا  إالىل حقيقته إيتيسر الوصول  وال -مر وسيأيت الكالم هبذا األ

ألنه ليه إىل هذا السر بسالسة ويسر دال على حجية من مر إوبالتايل فاملرور  ،َيص حجج اهلل
 .باهلل سبحانه ال من كان متصال  إيأيت هبا  و كلمة املرور اليت الأقد جاء بكلمة السر 

 :في اإلنجيل :ثانيا  
 .يكون هو املصلوب يصلب وال عيسى يطلب أن ال -9

                                                           

جنيل يهوذا، إفيكفي يف بيان اختالفهم وعدم اتضاح احلقيقة هلم وجود فرق منهم تؤمن مبا يف  ،ىل املسيحينيإبالنسبة  .9
  (.3)وهم مسيحيون وال تستطيع الكنيسة احلالية سلبهم هويتهم، للمزيد انظر ملحق رقم 

  :عاملني من علماء املسلمني بنقل قول وأما بالنسبة إىل املسلمني، فأكتفي
واختلف أهل التأويل ف ي صفة التشبيه الذي ش بِّه لليهود ف ي أمر .. : )ذ يقولإ( هـ 392: ت)السين للطربي  :ولاأل

ملا أحاطت اليهود به وبأصحابه، أحاطوا هبم، وهم ال يثبتون معرفة عيسى بعينه، وذلك أهنم مجيعا  : عيسى، فقال بعضهم
لوا يف صورة عيسى، فأشكل على الذين كانوا يريدون قتل عيسى، عيسى من غريه منهم، وخرج إليهم بعض من كان ح وّ 

بل سأل عيسى من كان معه يف البيت أن ي  ْلَق ى على : وقال آخرون ..يف البيت مع عيسى، فقتلوه وهم حيسبونه عيسى
 .جامع البيان( Xلك الرجل ور فع عيسى ابن مرمي بعضهم شبهه، فانتدب لذلك رجل فأ لقي عليه شبه، فَ ق تل ذ

واختلفوا يف كيفية التشبيه الذي شبه لليهود يف أمر عيسى فقال : )حيث يقول( هـ 422ت )للشيخ الطوسي : والثاين
 .385 - 382ص 3ج: التبيان: انظر ، مث نقل أقوال املفسرين يف ذلك،(... وهب بن منبه

إذن جمهولة لدى علماء املسلمني، متاما  كمجهوليتها لدى علماء الكنيسة، فهم فشخصية املصلوب وجمريات ما حصل 
وإن كانوا اليوم يتبىن أغلبهم القول بأّن عيسى هو من صلب، إال أّن املسيحني األوائل كان لديهم قول آخر، كما أهنم 

خص آخر كما بينها السيد عاجزون يف نفس الوقت عن التوفيق بني ذلك وبني نصوص إجنيلية توضح أّن املصلوب ش
 .  أمحد احلسن يف كتابه هذا بأروع بيان



 11 .....................................................احلواري الثالث عشر
ْمَكَن فَ ْلتَ ْعب  ْر يَا أَبَ َتاه ، ِإْن أَ :"َوَخر  َعَلى َوْجِهِه، وََكاَن ي َصلِّي قَاِئال   مث   تَ َقد َم قَِليال   31 ...»

 .22 األصحاح - مىت« ... َعينِّ هِذِه اْلَكْأس  

 .مث   تَ َقد َم قَِليال  َوَخر  َعَلى اأَلْرِض، وََكاَن ي َصلِّي ِلَكْي تَ ْعب  َر َعْنه  الس اَعة  ِإْن أَْمَكنَ  35... »
، ك لُّ َشْيٍء :"َوقَالَ  32  األصحاح - مرقس «.. ْز َعينِّ هِذِه اْلَكْأسَ ، َفَأجِ م ْسَتطَاٌع َلكَ يَا أَبَا اآلب 
94. 

يَا أَبَ َتاه ، ِإْن :"قَاِئال   42 َوَجثَا َعَلى ر ْكَبتَ ْيِه َوَصل ى حَنَْو َرْمَيِة َحَجرٍ َوانْ َفَصَل َعن ْه ْم  49 ...»
يَز َعينِّ هِذِه اْلَكْأسَ   .22األصحاح  - لوقا «... ِشْئَت َأْن جتِ 

 نّ أ وهل؟  يصلب ويدفع عنه الصلب ن الأعيسى ودعاءه وتوسله فكيف يرد اهلل طلب 
 !؟ يصلب مثال   Xيوجد عند اهلل بديل عن عيسى  م ال، أهؤ دعان جياب أيستحق  عيسى ال

وبالتايل فهم  ،هو الالهوت املطلق نفسه Xعيسى  نّ أاملسيحيني يعتقدون  نّ أىل إ ضافةإ
يوقعهم يف تناقض ينفي الهوته املطلق كما  ال املتقدم تعليال   Xعيسى  حيتاجون تعليل طلب

 .وهذا بعيد املنال ،يعتقدون هم فيه

فقد نقضوا الهوته  ،دفع عنه الصلب جلهله حبتمية احلدثن ي  أنه طلب إ: فهم لو قالوا
وبالتايل  ،ظلمة فيه ال نورا  نه نور وظلمة وليس أ فتبني   ،هنم وصفوه باجلهل وهو ظلمةأل ؛املطلق

فقد  ،ن يدفع عنه الصلب مع علمه حبتمية احلدثأنه طلب إ: ن قالواإو . ه املطلقانتقض الهوت
وقوهلم هذا ينفي الهوته ! ؟ ال فما معىن طلبه هذا مع علمه حبتمية احلدثإو  ،اهتموه بالسفه

 .  نبياءدون ذلك وهو حكمة األ املطلق بل وينفي عنه ما

 .إسرائيلنه ملك بين إن يقول أيقبل  املصلوب ال -2

نه ملك بين أالذي جاء يبلغ الناس ب Xيقبل لو كان هو نفسه عيسى  فلماذا ال
خر غري آلب شخص لقي عليه القبض وص  أ  الذي  نّ أ على ليس هذا يدل بوضوحأ! سرائيل؟إ

 .سرائيلإنه ملك بين إن يقول أهلذا هو مل يقبل  ،سرائيلإملك بين  Xعيسى 
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أنت : قائال  أأنت َمِلك اليهود فقال له يسوع فوقف يسوع أمام الوايل فسأله الوايل ...»
 .27صحاح األ - إجنيل مىت «...تقول 

صحاح األ -إجنيل مرقس «..فسأله بيالطس أنت ملك اليهود فأجاب وقال له أنت تقول ..»
95. 

. مث دخل بيالطس أيضا  إىل دار الوالية ودعا يسوع، وقال له أنت ملك اليهود 33 ..»
أجابه بيالطس ألعلي أنا  35. ذاتك تقول هذا أم آخرون قالوا لك عينأجابه يسوع أمن  34

أجاب يسوع مملكيت ليست من  32. ماذا فعلت. أمتك ورؤساء الكهنة أسلموك إيل. يهودي
. لو كانت مملكيت من هذا العامل لكان خدامي جياهدون لكي ال أ َسل م إىل اليهود. هذا العامل

أجاب يسوع أنت . فقال له بيالطس أفأنت إذا َمِلك 37. ولكن اآلن ليست مملكيت من هنا
 - إجنيل يوحنا «..هلذا قد ولدت أنا، وهلذا قد أتيت إىل العامل ألشهد للحق . تقول إين ملك

 .98صحاح األ

يدل على أنه ليس ابنها، وإال فهل يليق بابن  .Xخماطبة املصلوب ملرمي أم عيسى  -3
أن َياطبها املصلوب هبذه الكلمة إذا مل يكن هو  نعم، يصح(. يا امرأة)أن َياطب أمه 

، وخماطبته هلا هبذه الكلمة ليوضح أهنا ليست أمه وأنه ليس عيسى Xنفسه عيسى 
X (9). 

. اجملدلية ومرمي واقفات عند صليب يسوع أمه وأخت أمه مرمي زوجة كلوبا وكانت 25»
 مث 27. ابنك ذا هو امرأة يا ألمه قال واقفا   حيبه كان الذي والتلميذ أمه يسوع رأى فلما 22
 .91صحاح األ -جنيل يوحنا إ «أمك ذا هو للتلميذ قال

جزه عن هذا  له عبنيِّ ن يضع نفسه مكان عيسى للصلب وعيسى ي  أبطرس يعرض  -4
 .مراأل

                                                           

بالرغم من وضوح هذا، لكن علماء الكنيسة مرة أخرى يلجأون اىل مسألة االقانيم ليربروا خماطبة عيسى ألمه بيا امرأة،  .9
صوص حتويل املاء مخر ا ال ، ألن ما ميارسه خب"يا امرأة"بل " يا أماه"مل يقل : )يقول القمص تادرس يعقوب يف تفسريه

ا منها، وإمنا بعمل الهوته ، وكأّن هذه العقيدة الباطلة مشاعة يعلقون عليها أوهامهم مىت (يصدر بكونه إنسان ا أخذ جسد 
 !!ما شاءوا 
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 ولكين 32. كاحلنطة يغربلكم لكي ذا الشيطان طلبكم وقال الرب لسمعان مسعان هو»
 إين رب يا له فقال 33. إخوتك ثبت رجعت مىت وأنت. نكإميا يفىن لكيال أجلك من طلبت
 يصيح ال بطرس يا لك أقول فقال 34. املوت وإىل السجن إىل حىت معك أمضي أن مستعد
 .22صحاح األ -جنيل لوقا إ «تعرفين أنك مرات ثالث تنكر أن قبل اليوم الديك

ال تقدر اآلن أن  أجابه يسوع حيث أذهب. قال له مسعان بطرس يا سيد إىل أين تذهب»
إين أضع . قال له بطرس يا سيد ملاذا ال أقدر أن أتبعك اآلن 37. تتبعين ولكنك ستتبعين أخريا

احلق احلق أقول لك ال يصيح الديك حىت . أجابه يسوع أتضع نفسك عين 38. نفسي عنك
 .93صحاح األ -يوحنا  إجنيل «تنكرين ثالث مرات

ن أيني ر و بأخرى على احلواأعيسى عرض بصورة  نّ أهم جنيل نفيف النصني املتقدمني من اإل
نه أفضل احلواريني أ لبطرس وهو بنيِّ ي   Xعيسى  نّ أقل جند يف النصوص و على األ، أيفدوه

 إين. اآلن أتبعك أن أقدر ال ملاذا سيد يا بطرس له قال» :Xن يفدي عيسى أغري قادر 
 الديك يصيح ال لك أقول احلق احلق ؟ عين نفسك أتضع يسوع أجابه 38. عنك نفسي أضع
 .«مرات ثالث تنكرين حىت

 ،ن يفديهأطلب من بطرس  Xعيسى  نّ أ بوضوح بنيِّ جنيل يوحنا ي  إهذا النص من  ،ذنإ
جاب على هذا السؤال أعيسى  نّ أوجند  ،«عين؟ نفسك أتضع»نه ناقش عرض بطرس أأو 
 ثالث تنكرين حىت الديك يصيح ال لك أقول احلق احلق»: مربطرس غري قادر على هذا األ بأنّ 

فما الذي جعل بطرس يعرض هذا العرض لو مل يكن  ،من فراغ وهذه املناقشة مل تأتِ . «مرات
 !؟ مر هلمقد طرح هذا األ Xعيسى 

ال إو  ،كيف ميكن فهمه بغري مسألة التشبيه  ،«عنك نفسي أضع إين»كالم بطرس   :يضا  أو 
ه به قبل هذا لكي يأخذه شب  مل ي   ذاإليصلب  Xفكيف يضع بطرس نفسه مكان عيسى 

ولن  ،وليس بطرس Xفالقوم يطلبون عيسى  ،نفسه Xنه عيسى أاليهود ويصلبوه على 
 .شبه بهمل ي   يأخذوا بطرس ما
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، ناأصلب أ  ن أو البد ، أبطرس ن تفديين ياأيصح  نه الأمل يكن  Xرد عيسى  :يضا  أو 
ذا إ: لؤ ىل التساإوهذا ينقلنا  ،مرا األبطرس غري قادر على هذ نك ياأخر غري آي جواب أو أ

 ،لوا الصلبويتحمّ  Xنفسهم مكان عيسى أن يضعوا أعاجزين عن  واحلواريونكان بطرس 
ع عنه دفَ ن ي  أبوضوح  Xن طلب عيسى أحد يؤدي هذه املهمة بعد أيوجد عند اهلل  فهل ال

 !؟ الصلب كما تقدم

اْلَكْأس  ال يِت أَْعطَاين اآلب  َأاَل ! َفَك يف اْلِغْمدِ اْجَعْل َسي ْ " :فَ َقاَل َيس وع  لِب ْطر سَ  99 » -5
 .98 األصحاح - يوحنا «"َأْشَرب  َها؟

لة الصلب أوهو كالم شخص قابل مبس ،ثناء القبض عليهأهذا الكالم صدر من املصلوب 
غري مقبول وغري وارد  رٌ أمالرتدد يف شرب كأس الصلب  نّ أبل ويعترب  ،شكال عنده معهاإ وال
 ال ،«!!!؟ شرهباأ أال اآلب أعطاين اليت الكاس»ن يفكر فيه أميكن  وال ،مطروح بالنسبة له وال

ن يصدر هذا الكالم من أر فكيف ميكن تصوّ  ،«شرهباأ أال»ل بتعجب ءيسأل فقط بل يتسا
يا أبا اآلب كل شئ » :لقاء القبض على املصلوب يقولإنفس الشخص الذي كان قبل 

 !؟ 94 األصحاح - مرقس «هذه الكأسمستطاع لك فاجز عين 

لب شخص لقي عليه القبض وص  أ  فالشخص الذي  ،فهما شخصان خمتلفان متاما   ،ذنإ
 .بصلَ ي   ن الأالذي طلب  Xخر غري عيسى آ

 .جنيل يهوذاإموجود يف  ما -2

نه أميكن القدح به على  فال ،سالمقبل اإل ىل ماإثر عليه ويعود تارَيه ثري ع  أجنيل إوهو 
واستنساخ  ،وائلبني املسيحيني األ جنيل مسيحي وكان متداوال  إوبالتايل فهو  ،من مسلمني قملفّ 

وائل دال على اختالفهم يف هوية املصلوب يف تلك إجنيل يهوذا بني بعض املسيحيني األوتداول 
 .الفرتة

بل وحيدد اسم املصلوب ، Xاملصلوب ليس عيسى  نّ أ بنيِّ جنيل يهوذا ي  إوهذا نص من 
 .ته وصفة ذريتهوصفا
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 :املشهد الثالث -جنيل يهوذا إ

؟ أجاب يسوع وقال  يا سيد، أميكن أن يكون نسلي حتت سيطرة احلكام: وقال يهوذا»
لكنك ستحزن كثريا  عندما تري امللكوت وكل ..[ سطرين مفقودين ...]تعاَل، أنه أنا : "له

 ".أجياله

أنت الذي أبعدتين عن  ؟ ألنك مته أناما اخلري الذي تسل: "وعندما مسع ذلك قال له يهوذا
 .ذلك اجليل

 -ستكون ملعونا  من األجيال األخرى و  ستكون أنت الثالث عشر: "أجاب يسوع وقال
 «إىل اجليل املقدس[ 47]ويف األيام األخرية سيلعنون صعودك . ولكنك ستأيت لتسود عليهم

»But you will exceed all of them. For you will sacrifice the man 

that clothes me«. 

 .ألنك ستضحي باإلنسان الذي يرتديين ولكنك ستفوقهم مجيعا  »

 .رتفع قرنك حاال  وي

 .ويضرم عقابك اإلهلي

 .ويظهر جنمك ساطعا  

 .«[57[ ]...]وقلبك 

 ولكنك ستفوقهم مجيعا  »املصلوب ليس عيسى  نّ أ بوضوح بنيِّ النص ي   نّ أىل إ ضافةإو 
 نّ أكيد أو  .نه يهوذاأفإنه يطرح اسم املصلوب على  ،«ألنك ستضحي باإلنسان الذي يرتديين

يهوذا االسخريوطي اخلائن الذي ذهب لعلماء اليهود وجاء بالشرطة يهوذا يف هذا النص ليس 
جنيل يهوذا هو إصلب بدل عيسى كما يف نص فيهوذا الذي ي   ،الدينية للقبض على املصلوب

ميكن  جنيل يهوذا بصفة الإبل ويصفه عيسى يف  ،نسان صاحل ويضحي بنفسه ألجل عيسىإ
كما  -احلواريني  نّ أحيث  ؛ن الثالث عشرنه سيكو هبا يهوذا االسخريوطي وهي أن يتصف أ
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وبعد خيانة يهوذا االسخريوطي جاءوا ببديل عنه ليكمل العدد  ،اثنا عشر فقط -اتفق اجلميع 
وهذا جيعل يهوذا املخاطب هنا غري يهوذا االسخريوطي  ،ثالثة عشر بدا  أومل يكونوا  ،اثنا عشر

 :هي جنيل يهوذاإىل عبارات جاءت يف إضافة إهذا  .حتما  

باملنقذ الذي يأيت يف  مر منحصرا  لعبارة جتعل األوهذه ا: «ولكنك ستأيت لتسود عليهم»
ألنه باختصار ؛ خر الزمانآيأيت يف  فيهوذا االسخريوطي ال ،خر الزمان ليمأل األرض بالعدلآ

 .شخص طاحل ولد ومات يف ذلك الزمان

؟ أجاب يسوع وقال  كاميا سيد، أميكن أن يكون نسلي حتت سيطرة احل: وقال يهوذا»
لكنك ستحزن كثريا  عندما تري امللكوت وكل ..[ سطرين مفقودين ...]تعاَل، أنه أنا : "له

؟ ألنك أنت الذي  ما اخلري الذي تسلمته أنا: "وعندما مسع ذلك قال له يهوذا ".أجياله
 .«أبعدتين عن ذلك اجليل

فهل هناك معىن  ،ون اجلميعاحلكام حيكم :«أميكن أن يكون نسلي حتت سيطرة احلكام»
هذا الكالم لن  نّ إ! ؟ احلكام ذا كانوا حتت سيطرةإن يسأل شخص عن نسله أوحكمة يف 

ل عنهم هم خلفاء اهلل يف أهؤالء النسل الذين يس نّ أوهي  ،ال يف حالة واحدةإيكون له معىن 
نهم م سيمكّ ، أن كانوا سيكونون حتت سيطرة احلكام الطواغيتإل أوبالتايل فهو يس ،رضهأ

خلفاء اهلل يف  يضا  أبل نسله  ،ن يسود هو فقطأليس املتوقع ( يهوذا) ،ذنإ. الناس من احلكم
ن يكونوا أهلي ، هل ميكن رغم تنصيبهم اإلرضه من نسلهأل عن خلفاء اهلل يف أرضه، وهو يسأ

حتت سلطة وسيطرة احلكام الطواغيت كما كان حال كثري من خلفاء اهلل الذين سبقوهم  
حاكمية اهلل على  جراءإالناس ستمكنهم من  نّ ، أم أوموسى وعيسى نفسه  Xإبراهيمك
 ؟ رضاأل

، يهوذا هنا ليس هو االسخريوطي نّ أم مور حتتّ أويف هذا السؤال وجواب عيسى عليه عدة 
كان السائل  معىن للسؤال لو فال ،رضهأليس من خلفاء اهلل يف  صال  أ فيهوذا االسخريوطي

معىن  فال ،ويهوذا االسخريوطي ليس له نسل بل مات بعد حادثة الصلب. طييهوذا االسخريو 
 .للسؤال لو كان هو
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كيف ليهوذا االسخريوطي الطاحل : «لكنك ستحزن كثريا  عندما تري امللكوت وكل أجياله»

جاء من  شخصا  إهليا  ن يرى امللكوت لو كان يهوذا هنا أميكن  ،نعم ؟ ن يرى امللكوتأ
ذن إفهو ، Xعن عيسى  ىل امللكوت بعد انتهاء مهمته يف الصلب بدال  إئد امللكوت وهو عا

 .ليس يهوذا االسخريوطي

؟ ألنك أنت الذي أبعدتين  ما اخلري الذي تسلمته أنا: "وعندما مسع ذلك قال له يهوذا»
 هذا الكالم ال نّ أاحلقيقة !!! ؟ ي جيل أ بعد عنه يهوذا االسخريوطيأ: «عن ذلك اجليل

هلي إن يكون يهوذا هنا ليس يهوذا االسخريوطي بل هو شخص أال يف حالة واحدة، إيستقيم 
بل جاء ألداء مهمة ويعود من حيث  ،ملكويت جاء يف زمن وجيل عيسى وهو ليس زمانه وجيله

 .جاء

ن يقول لعيسى أهلذا صح  ،ن يدفع عنه الصلبأ Xجاء بسبب دعاء عيسى  :يضا  أو 
X «لك اجليلألنك أنت الذي أبعدتين عن ذ». 

جنيل يهوذا كالنص املتقدم ليس يهوذا االسخريوطي إيهوذا املذكور يف بعض نصوص  ،ذنإ
: واقرتبوا من يهوذا وقالوا له» :جنيل يهوذاإمه لعلماء اليهود كما يف هناية الذي خان عيسى وسلّ 

ل وأسلمه ؟ أنت تلميذ يسوع، فأجاهبم يهوذا كما أرادوا منه واستلم بعض املا ماذا تفعل هنا
 .املشهد الثالث -إجنيل يهوذا  «هلم

بل ويكون  ،رضهأنسان صاحل ومن خلفاء اهلل يف إجنيل يهوذا إبل يهوذا هذا كما وصفه 
نه نزل أي ، أمن زمانه هو مل يكن من جيل عيسى وال :يضا  أو . رضهأبعض ذريته خلفاء اهلل يف 

يهوذا هذا هو الذي  نّ إنص يقول ال نّ إف ،ىل كل هذاإضافة إو  .من امللكوت يف وقت عيسى
 .خر الزمانآويسود يف  رض عدال   األسيمأل

من عيسى تنطبق على املنقذ  لب بدال  كل هذه الصفات اليت جاءت ليهوذا الذي ص    ،ناآل
يكون هذا  نْ لنرى مَ  (يهوذا)عن معىن كلمة  خريا  أفإذا سألنا  ،خر الزمانآالذي يأيت يف 
وهذا املعىن تؤكده التوراة حيث  ،محدأو أبالعربية تعين احلمد كلمة يهوذا   نّ أالشخص؟ جند 
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 ابنا   وولدت أيضا   وحبلت 35»صحاح التاسع والعشرون األ -التكوين  سفر :جاء يف التوراة
 .«الوالدة عن توقفت مث. يهوذا امسه دعت لذلك. الرب أمحد املرة هذه وقالت

 ،خر الزمانآو املعزي املوعود به يف أ و املنقذأاسم املهدي محد وهو ، يهوذا تعين أذنإ
 . جنيل والقرآن ووصية رسول اهلل حممداملذكور يف التوراة واإل

لقاء القبض عليه إاملصلوب وصفت مواقفه وروي عنه كالم بعد  :جنيليف التوراة واإل ،يضا  أو 
ي حيث نه غري يهوذا االسخريوطأو  ،متام الرضا مبا جيري له نه شخص حكيم وراضٍ أتدل على 

ن أميكن  وال ،تصدر منه احلكمة يهوذا االسخريوطي شخص استحوذ عليه الشيطان فال نّ إ
 .الذي كفر به Xعن عيسى  ورابط اجلأش وهو يساق ليصلب بدال   هادئا  يكون 

مثل شاة  ...»: صحاح الثامن هذا النصاأل -ويف أعمال الرسل ، سفر إشعيا -يف التوراة 
 .«...صامت أمام الذي جيزره هكذا مل يفتح فاه  سيق إىل الذبح، ومثل خروف

نه ذهب بكل هدوء ورباطة أالنص كما هو الواقع الذي حصل يدل على  نّ أىل إضافة إو 
م ومل م ومل يتظلّ نه مل يتكلّ أخر يدل عليه النص وهو آمر أفهناك  ،ىل العذاب والصلبإجأش 

فال  حقه وبني  عظهم و و  ،لماء والناسَبك َت الع Xعيسى  نّ أيف حني  ،نه رسولأ حقه و بنيِّ ي  
 .ا  نه ذهب إىل الذبح صامتأَيصِدق  عليه 

 ،نه سيذهب للفردوس ألنه دافع عنهألبا معه بذين ص  لحد الأر بشِّ املصلوب ي   :جنيلويف اإل
ومبا ! ن يكون هو يهوذا االسخريويطي؟أفهل ميكن مع هذه احلكمة وهذا التبشري من املصلوب 

عن عيسى الذي   ىل الصلب بدال  إالسخريوطي لو كان قد بدل اهلل شكله وسيق ر يهوذا ابشِّ ي  
ر هبا بشِّ فأي فردوس ي   ،نه ظامل وسيعاقبأ ليس لو كانت هذه حاله فهو يعلم يقينا  ، أكفر به

 !؟ من يدافع عنه

وكان واحد من املذنبني املعلقني جيدف عليه قائال  إن كنت أنت املسيح فخلص نفسك »
. هذا احلكم بعينه حتت أنت فأجاب اآلخر وانتهره قائال أوال أنت ختاف اهلل إذ 42. وإيانا
 42. حمله يف ليس شيئا   يفعل فلم هذا وأما. فعلنا ما استحقاق ننال ألننا أما حنن فبعدل 49
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 إنك لك أقول احلق يسوع له فقال 43. ملكوتك يف جئت مىت رب يا اذكرين ليسوع قال مث

 .23 :لوقا إجنيل «الفردوس يف معي تكون اليوم

 :يضا  أ ويف إجنيل لوقا

 مج ْج َمَة َصَلب وه  ه َناَك َمَع اْلم ْذنِبَ نْيِ، َواِحدا   َوَلم ا َمَضْوا ِبِه ِإىَل اْلَمْوِضِع ال ِذي ي ْدَعى 33»
ْم، ألَن  ه ْم اَل يَ ْعَلم وَن َماَذا أَبَ َتاه ، اْغِفْر هَل   يَا: فَ َقاَل َيس وع   34. َعْن مَيِيِنِه َواآلَخَر َعْن َيَسارِهِ 

 .23: إجنيل لوقا «يَ ْفَعل ونَ 

روي من احلكمة واملواقف الرصينة الثابتة للمصلوب ويف  تقدم وما ن يصدر ماأميكن  ال
و شيطاين كافر والعياذ باهلل كيهوذا االسخريوطي كما حيلو لبعضهم أصعب الظروف من سفيه أ

لعيسى  ي دليل فقط ليضعوا شبيها  أهكذا بدون  ،االسخريوطينه يهوذا أتصوير الشبيه على 
 .(9) لب مكانهص  

                                                           

أهنم وذلك .. : )"وما قتلوه وما صلبوه لكن شبه هلم"يف بيان  ذ يقولإلبدر الدين العيين  :ولأنقل نصني، األوللمثال  .9
يهوذا، وصلبوه مكانه، وهم : ملا نصبوا له خشبة ليصلبوا عليها، ألقى اهلل تعاىل شبه عيسى على الذي دهلم عليه، وامسه

 .35ص 92ج :عمدة القاري يف شرح صحيح البخاري( .. يظنون أنه عيسى، ورفع اهلل عيسى إىل السماء
يستنتج من نصوص مجيع األناجيل أن املقبوض عليه قد اختار ): للمفسر الشيعي ناصر مكارم الشريازي، إذ يقول: الثاين

ومل يتفوه إال بالقليل دفاعا عن نفسه ويستبعد كثريا أن  -آنذاك  -احلاكم الرومي لبيت املقدس " بيالطيس"الصمت أمام 
حة والبالغة يقع عيسى املسيح يف خطر كهذا وال يدافع عن نفسه مبا يستحقه الدفاع عن النفس، وهو املعروف بالفصا

الذي خان ووشى " يهوذا األسخربوطي"  ك -ال حيتمل يف هذا اجملال أن يكون شخص آخر أ. والشجاعة والشهامة
وأنه هلول املوقف قد استوىل عليه اخلوف والرعب،  قد وقع هو بدل املسيح يف األسر - بعيسى املسيح وكان يشبهه كثريا  

 .521ص 3ج: األمثلتفسري ( ..اجلالدين بشئفعجز عن الدفاع عن نفسه أو التحدث أمام 
حصل  من املسل م به أن إلقاء القبض على املسيح.. : )وجييب مركز األحباث العقائدية التابع للسيستاين عن الشبيه فيقول

ش بِّه  صلب الذي ألقي القبض عليه مث املسيح وهو يهوذا االسخريوطي والقرآن الكرمي يثبت أن احلواريني نتيجة خيانة أحد
َوَما قَ تَ ل وه  َوَما َصَلب وه  َوَلِكن ش بَِّه " :املسيح هو بدال  عن وصلب أن اهلل تعاىل عاقب يهوذا اخلائن وشبهه باملسيح أي هلم،
وبذلك يتضح الغموض اإلجنيلي والتناقض العجيب يف بيان كيفية هناية يهوذا حيث اختلفت األناجيل  .957: النساء" هَل م

حىت يف موته أصال ، فلنا احلق أن نقول خائن مثل يهوذا   بل مه وعدم ذلك، وكذلك اختلفوا يف كيفية موتهيف توبته وند
املسيحيون آنئٍذ ولو بعد حني كيف تركوه وتركوا أخباره وتركوا معرفة مصريه الذي ينبغي االهتمام به  كيف تغافل عنه

 .(ا ؟وجزائه وخزيه يف الدنيا ليزداد الناس إميانا  واطمئنان
 faq/com.aqaed.www://http/2252/ مركز االحباث العقائدية التابع للسيستاين
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الشرطة  يهوذا االسخريوطي جاء ودل   نّ أىل إجيب االلتفات  ،تقدم ىل كل ماإ وإضافة
فكيف يكون يهوذا االسخريوطي  ،لقوا القبض على الشبيه املصلوبأالدينية على املصلوب و 

 ؟ مثال   شخصانهل يهوذا االسخريوطي شبيه وهو نفسه الشبيه، م على الجاء مع الشرطة ودهل  

تكون هبذا املستوى من السذاجة  وال ،كثر تعقال  أن تكون األطروحات أاملفروض 
فيه يهوذا االسخريوطي وهو مع الشرطة  يقف موقفا  يعقل لشخص أن فكيف  ،والتناقض

 ،املكان بشخصني وصورتنيفهو موجود يف نفس  ؟ وهو نفسه الشبيه ،ويدهلم على الشبيه
عجب كيف يقبله بعضهم وهو هبذا أو  ،هذا املستوى من الطرح ما!!  وحبالتني متناقضتني متاما  

 !!املستوى من التناقض

املصلوب يهوذا  نّ أمن ( بدون دليل)يقوله بعض املسلمني  تقدم ينفي ما ما نّ أىل إضافة إ
بل  ،ه بصورة عيسىبِّ ه املصلوب شاب صاحل ش  الشبي نّ أنت نه يوجد روايات بي  إف ،االسخريوطي

 .(9) باخلصوص Xنه من ذرية علي أوروي عن النيب 

 :النتيجة مما تقدم

 ،عيسى مل يصلب نّ أتدل على  نصوصا  ناجيل اليت يعرتف هبا املسيحيون يف التوراة واأل نّ إ
املصلوب  نّ أ على ل دليال  مبفرده فهي مبجموعها متثّ  ن مل يكن كل من هذه النصوص كافٍ إو 

 .Xغري عيسى 

 .يصلب أن الفعيسى يطلب من اهلل 

 .سرائيلإعيسى ملك بين  نّ إسرائيل مع أنه ملك بين إن يقول بلسانه أواملصلوب يرفض 

 (.يا امرأة) Xم عيسى أواملصلوب َياطب مرمي 

 له قال»ن يكون هو الشبيه أي يطلب ، أن يضع نفسه مكان عيسىأوبطرس يعرض 
ألنه يعلم ؛ وعيسى يرفض ،«عنك نفسي أضع إين. اآلن أتبعك أن أقدر ال ملاذا سيد يا بطرس

                                                           

 .يت بعد قليل بيان الروايات من كتب الشيعة والسنةأسي.9
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، وهي نه سيتربأ من املصلوب ثالث مراتأمارة عجزه أمر ويعطيه بطرس عاجز عن هذا األ نّ أ
 .Xكيد براءة من عيسى أ

ن يأيت اجلنود ويلقوا القبض على املصلوب مع كالم أقبل  Xمبقارنة كالم عيسى و 
فهما يقفان موقفان  ،هنما شخصان خمتلفان متاما  أنعرف  ،لقاء القبض عليهإثناء أاملصلوب 

ال  «اشرهبا أال اآلب أعطاين اليت الكاس»فالشخص الذي يقول  ،زاء القبول بالصلبأخمتلفان 
يا أبا اآلب كل شئ مستطاع لك فاجز عين »ن يكون هو نفسه من قال قبل ساعات أميكن 

 .«هذه الكأس

 :يهوذاجنيل إومن 

 .Xه بعيسى بِّ املصلوب ليس عيسى نفسه بل شبيه ش  

 .نه الثالث عشرأف بصِ املصلوب و  

 .خر الزمان ليسودآيت يف أنه سيأف بصِ املصلوب و  

 .ولكن ليس يهوذا االسخريوطي ،(محد كما تبني  أ)املصلوب امسه يهوذا 

 .Xاملصلوب نزل من امللكوت وليس من جيل عيسى 

 .رضهأ م خلفاء هلل يفاملصلوب له ذرية وه

ن أميكن  املصلوب ال نّ أ جنيل يهوذا نصوص واضحة تبنيِّ إجنيل و يف التوراة واإل :يضا  أ
 .املصلوب يهوذا االسخريوطي نّ إوفيها رد على من يقول  ،يكون يهوذا االسخريوطي

 :في الروايات: ثالثا  
 :يف كتب الشيعة -9

وعد أصحابه ليلة  Xعيسى  إنّ ) :قال، Xعلي بن إبراهيم عن أيب جعفر تفسري يف 
مث خرج عليهم من عني  فأدخلهم بيتا   رفعه اهلل إليه فاجتمعوا عند املساء، وهم اثنا عشر رجال  
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ساعة ومطهري من اليهود إن اهلل رافعي إليه ال :يف زاوية البيت وهو ينفض رأسه من املاء، فقال
أنا يا روح  :قال شاب منهم ؟ عليه شبحي فيقتل ويصلب ويكون معي يف درجيت ىفأيكم يلق

من ليلتهم  Xإن اليهود جاءت يف طلب عيسى : Xمث قال ... فأنت ه َو ذا  :اهلل قال
 .923ص 9ج :تفسري القمي (فقتل وصلب Xوأخذوا الشاب الذي ألقي عليه شبح عيسى … 

 ،لبوص   لقي عليه الشبهأ  خر غري يهوذا االسخريوطي هو من آهناك  نّ أ بنيِّ وهذه الرواية ت  
ويل العزم من أ  مام ومن إرضه ونيب و أوعيسى خليفة من خلفاء اهلل يف  ،وهو بدرجة عيسى

فأيكم يلقي عليه )رضه أقل خليفة من خلفاء اهلل يف إذن على األفهذا الشبيه املصلوب  ،الرسل
 .(شبحي فيقتل ويصلب ويكون معي يف درجيت

يف الوقت الذي كان فيه يهوذا عند  هناك اثنا عشر حضروا مع عيسى نّ إ: يضا  أوفيها 
فمن يكون الثاين عشر غري املصلوب الذي دخل وخرج دون  ،علماء اليهود لتسليم عيسى هلم

مثل شاة سيق إىل الذبح، »: Xحد يف البداية غري عيسى أو حىت يراه ، أانتباها  ن يلفت أ
 .«ومثل خروف صامت أمام الذي جيزره هكذا مل يفتح فاه

 : فيما تقدمن وقد تبني  إن مل يكن هبذا الوضوح يف اإلجنيل املوجود اآلوجود و مر موهذا األ

 ولكين 32. كاحلنطة يغربلكم لكي ذا الشيطان طلبكم وقال الرب لسمعان مسعان هو»
 إين رب يا له فقال 33. إخوتك ثبت رجعت مىت وأنت. إميانك يفىن لكيال أجلك من طلبت
 يصيح ال بطرس يا لك أقول فقال 34. املوت وإىل نالسج إىل حىت معك أمضي أن مستعد
 .22أصحاح  -إجنيل لوقا  «تعرفين أنك مرات ثالث تنكر أن قبل اليوم الديك

 أن اآلن تقدر ال أذهب حيث يسوع أجابه. تذهب أين إىل سيد يا بطرس مسعان له قال»
 أضع إين. اآلن أتبعك نأ أقدر ال ملاذا سيد يا بطرس له قال 37. أخريا ستتبعين ولكنك تتبعين
 حىت الديك يصيح ال لك أقول احلق احلق. عين نفسك أتضع يسوع أجابه 38. عنك نفسي
 .93أصحاح  -إجنيل يوحنا  «مرات ثالث تنكرين

الذين رفضوه وقتلوه كفار والذين  نّ أو  ،الشبيه خليفة من خلفاء اهلل  بأنّ بنيِّ ي   وروي ما
 :خيارأمؤمنون سيقبلونه عند عودته ويدافعون عنه 
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 َعَلى أَد لُّك مْ  َهلْ  َآَمن وا ال ِذينَ  أَي َُّها يَا﴿ :قوله يف: )X جعفر أيب عن ،اجلارود أيب عن

، واألوالد واألنفس األموال فيها لبذلنا هي ما نعلم لو: فقالوا ﴾أَلِيمٍ  َعَذابٍ  مِّنْ  ت نِجيك م جِتَاَرةٍ 
 :قوله إىل ﴾َوأَنف ِسك مْ  بَِأْمَواِلك مْ  الل هِ  َسِبيلِ  يف  َوجت َاِهد ونَ  هِ َوَرس ولِ  بِالل هِ  ت  ْؤِمن ونَ ﴿: اهلل فقال

بُّونَ َها َوأ ْخَرى # اْلَعِظيم   اْلَفْوز   َذِلكَ ﴿ . القائم بفتح الدنيا يف يعين ﴾َقرِيبٌ  َوفَ ْتحٌ  الل هِ  مِّنَ  َنْصرٌ  حتِ 
 َفَآَمَنت﴿: قوله إىل ﴾الل هِ  أَنَصارَ  ك ونوا ن واَآمَ  ال ِذينَ  أَي َُّها يَا﴿: قوله. مكة فتح: قال وأيضا  
  Xعيسى شبيه قتلت اليت هي كفرت اليت: قال ﴾ط ائَِفةٌ  وََكَفَرت ِإْسرَائِيلَ  َبيِن  مِّن ط ائَِفةٌ 

 قتلته اليت الطائفة فقتلت، يقتل ال حىت عيسى شبيه (9) [قبلت] اليت هي آمنت واليت، وصلبته
 بن علي - القمي تفسري( ﴾ظَاِهرِينَ  َفَأْصَبح وا َعد وِِّهمْ  َعَلى َآَمن وا ال ِذينَ  ي ْدنَاَفأَ ﴿: قوله وهو وصلبته

 .322 - 325ص 2ج :القمي إبراهيم

 اليت هي آمنت واليت)رضه أميان هبم غري خلفاء اهلل يف َمْن هم الذين جيب على الناس اإل
املصلوب خليفة من خلفاء  نّ أ بوضوح بنيِّ فالرواية ت   ،ذنإ! ؟ (يقتل ال حىت عيسى شبيه لتبق

 .ىل هذا العاملإميان به ونصرته عند جميئه وجيب على الناس اإل ،رضهأاهلل يف 

أجاب يسوع مملكيت ليست » :وقاله الشبيه املصلوب بوضوح تام ،جنيلهذا موجود يف اإلو 
 أ َسل م إىل لو كانت مملكيت من هذا العامل لكان خدامي جياهدون لكي ال. من هذا العامل

 .98 صحاحاأل -إجنيل يوحنا  «ولكن اآلن ليست مملكيت من هنا. اليهود

ىل هذا العامل اجلسماين يف جيله وزمانه سيكون هناك من إنه عند جميئه أ بنيِّ نه ي  إي أ
لكان خدامي جياهدون لكي ال أ َسل م إىل »صلب ىل يهود زمانه وي  إم سل  ي   يدافعون عنه لكي ال

 ال حىت عيسى شبيه لتبق اليت هي آمنت واليت)، «ولكن اآلن ليست مملكيت من هنا. اليهود
 .(يقتل

 : الشبيه املصلوب من ذرية رسول اهلل نّ أوروي 

                                                           

 -ه   9428لسنة  9لبنان، ط -ويف طبعة مؤسسة األعلمي، بريوت  .ثبتناهأوالصحيح ما ( قلبت: )يف املصدر .9
 .، كما اثبتناه(قبلت)، بلفظ 729 – 722م، ص 2227
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 جالدة أعطه اللهم: )Xيب طالب أوهو يدعو لعلي بن  قال رسول اهلل حممد 
 الطيبة وذريته رتتهع وعلى عليه خليفيت إنك اللهم ،X عيسى شبيه نسله يف واجعل موسى،
 .944ص: الغيبة للنعماين( والنجس الرجس عنها أذهبت اليت املطهرة

 :يف كتب السنة -2

بل هو شاب كان مع  ،لب ليس يهوذا االسخريوطيالذي ص   نّ أروى السنة يف تفاسريهم 
 :احلواريني

 أن عيسى خرج على أصحابه ملا أراد اهلل رفعه،: روى سعيد بن جبري عن ابن عباس]
أنا، : ؟ فقام شاب، فقال أيكم ي لقى عليه شبهي، فيقتل مكاين، ويكون معي يف درجيت: فقال
أنا، : اجلس، مث أعاد، فقال الشاب: اجلس، مث أعاد القول، فقام الشاب، فقال عيسى: فقال
نعم أنت ذاك، فألقي عليه شبه عيسى، ورفع عيسى، وجاء اليهود، فأخذوا الرجل، : فقال

ابن  -زاد املسري يف علم التفسري  [وهبذا القول قال وهب بن منبه، وقتادة، والسدي. لبوهفقتلوه، مث ص
 .اجلوزي

ِسيَح ﴿: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ثنا يزيد، قال: حدثنا بشر بن معاذ، قال]
َ
إن ا قَ تَ ْلنا امل

 ﴾وكاَن الل ه  َعزِيزا  َحِكيما  ﴿: إىل قوله...  ﴾ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ َرس وَل الل ِه َوما قَ تَ ل وه  َوما َصَلب وه  
. أولئك أعداء اهلل اليهود اشتهروا بقتل عيسى بن مرمي رسول اهلل، وزعموا أهنم قتلوه وصلبوه

أيكم ي قذف عليه شبهي فإنه مقتول؟ فقال : وذ كر لنا أن نيّب اهلل عيسى بن مرمي قال ألصحابه
 .ذلك الرجل، ومنع اهلل نبيه ورفعه إليه فق تل. أنا يا نيّب اهلل: رجل من أصحابه

: أخربنا معمر، عن قتادة يف قوله: أخربنا عبد الرزاق، قال: حدثنا احلسن بن حيىي، قال
أ لِقي شبهه على رجل من احلواريني فق تل، وكان : قال ﴾َوما قَ تَ ل وه  َوما َصَلب وه  َوَلِكْن ش بَِّه هَل مْ ﴿

: ؟ فقال رجل أيكم ألِقي شبِهي عليه وله اجلنة: فقالعيسى بن مرمي َعَرض ذلك عليهم، 
 .عليّ 

ثنا شبل، عن ابن أيب جنيح، عن القاسم بن أيب : ثنا أبو حذيفة، قال: حدثين املثىن، قال
: ؟ فقال رجل من أصحابه أيكم ي لقي عليه شبِهي في قتل مكاين: أن عيسى ابن مرمي قال: بزّة
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َوما قَ تَ ل وه  َوما َصَلب وه  َوَلِكْن ش بَِّه ﴿: ه، فقتلوه، فذلك قولهفأ لقي عليه شبه. أنا يا رسول اهلل

 .﴾هَل مْ 
بلغنا أن عيسى ابن : قال ابن جريج: ثين حجاج، قال: ثنا احلسني، قال: حدثنا القاسم، قال
أنا يا نيّب : ؟ فقال رجل من أصحابه أيكم يَنتدب فيلقى عليه شبهي فيقتل: مرمي قال ألصحابه

 .قي عليه شبه فق تل، ورفع هلل نبيه إليهفأل. هلل

ثنا عيسى، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد : ثنا أبو عاصم، قال: حدثنا حممد بن عمرو، قال
 .صلبوا رجال  غري عيسى حيسبونه إياه: قال ﴾ش بَِّه هَل مْ ﴿: يف قوله

َوَلِكْن ﴿: هدثنا شبل، عن ابن أيب جنيح، عن جما: ثنا أبو حذيفة، قال: حدثين املثىن، قال
 .فذكر مثله ﴾ش بَِّه هَل مْ 

: ثين حجاج، عن ابن جريج، عن جماهد، قال: ثنا احلسني، قال: حدثنا القاسم، قال
جامع البيان يف تفسري  [حيا   Xصلبوا رجال  شبهوه بعيسى حيسبونه إياه، ورفع اهلل إليه عيسى 

 .ابن جرير الطربي -القرآن 

ائيل ما قَ تَ ل وا عيَسٰى، وما َصَلبوه، ولكْن ش بِّه هَل ْم، واختلفِت مث أخرب سبحانه أن  بين إسر ]
كان َيِسيح  يف اأَلْرِض ويدعو إىل   X الرَُّواة  يف هذه القص ة، والذي ال ي َشكُّ فيه أن  عيَسىٰ 

، وكان عيَسٰى قد الل ه، وكاَنْت بنو إسرائيل َتْطل ب ه، وَمِلك ه ْم يف ذلك الز َماِن جيَعل  عليه اجَلَعاِئلَ 
ٱنضَوٰى إليه احلواريُّون َيِسري وَن معه؛ حيث  سار، فَلم ا كان يف بعض األوقات، ش ِعَر بأْمر 
عيَسٰى، فَ ر ِوَي أن  رجال  من اليهود ج ِعَل له ج ْعٌل، فما زال يَ ن ْق ر  عنه؛ حىت دل  عَلٰى مكانه، 

 هبم، دخلوا بَ ْيتا  مبرأى ِمْن بين إسرائيل، فر ِوَي فلما أَحس  عيَسٰى وأصحاب ه  بتالح ِق الط البني
مثانيَة َعَشَر، وح ِصر وا لَْيال ، فر ِوَي أن  عيَسٰى فرق احلواريِّني عن : أهنم َعدُّوهم ثالثَة َعَشَر، ور ِويَ 

َشب ْه ه  على نَ ْفسه تلك الليلَة، ووج ههم إىل اآلفاِق، وبقي ه َو ورج ٌل معه، فَ ر ِفَع عيَسٰى، وأ ْلِقَي 
 .الثعاليب -اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن  [الرج ِل، َفص ِلَب ذلك الرج ل  
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فاجتمعت اليهود على قتله فأخربه اهلل بأنه يرفعه إىل السماء ويطهره من صحبة اليهود، ]
؟ فقال رجل  أيكم يرضى أن يلقى عليه شبهي فيقتل ويصلب ويدخل اجلنة: فقال ألصحابه

 .النسفي -تفسري مدارك التنزيل وحقائق التأويل [فألقى اهلل عليه شبهه فقتل وصلب أنا،: منهم

امتثل وايل بيت املقدس ذلك وذهب هو وطائفة من اليهود إىل املنزل الذي فيه  ......]
وكان  وهو يف مجاعة من أصحابه اثين عشر أو ثالثة عشر وقال سبعة عشر نفرا   Xعيسى 

فلما أحس هبم وأنه ال حمالة من . ر ليلة السبت فحصروه هنالكذلك يوم اجلمعة بعد العص
أيكم يلقى عليه شبهي وهو رفيقي يف اجلنة ؟  :دخلوهم عليه أو خروجه إليهم قال ألصحابه

فأعادها ثانية وثالثة وكل ذلك ال ينتدب  ،فانتدب لذلك شاب منهم فكأنه استصغره عن ذلك
 عليه شبه عيسى حىت كأنه هو وفتحت روزنه من أنت هو وألقى اهلل: فقال ،إال ذلك الشاب

سنة من النوم فرفع إىل السماء وهو كذلك كما قال اهلل  Xسقف البيت وأخذت عيسى 
فلما رفع خرج أولئك النفر فلما  ،اآلية ﴾متوفيك ورافعك إيل إذ قال اهلل يا عيسى إين﴿: تعاىل

صلبوه ووضعوا الشوك على رأسه رأى أولئك ذلك الشاب ظنوا أنه عيسى فأخذوه يف الليل و 
 .تفسري ابن كثري [وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه هلم أي رأوا شبهه فظنوه إياه .....

املصلوب ليس عيسى وال  نّ أجنيل والقرآن والعقل والروايات النتيجة من التوراة واإل ،ذنإ
ىل إوتشري ، X وعلي نه من ذرية رسول اهلل إووجدنا روايات تقول  ،يهوذا االسخريوطي

 ؟ فماذا نفعل ،نه خليفة من خلفاء اهللأ

 غري واليت تعارض ما وهامنا املبنية على اهلوى الأهل نبقى جنادل ونرد هذه الروايات ومنرر 
املصلوب يهوذا  نّ إونقول  ،يضا  أوتعارض العقل  ،جنيل والرواياتنقل يف التوراة واإل

القول منا ما اتفقت عليه الكتب السماوية  :نقول مأ!!! ؟ هنا عنزة وإن طارتاالسخريوطي، وأ
املصلوب ليس عيسى  نّ أوهو  ل حممد آجنيل والقرآن ونص عليه رسول اهلل و التوراة واإل
X ، ل ، واملصلوب من آرضهأواملصلوب خليفة من خلفاء اهلل يف  ،نسان صاحلإواملصلوب

جنيل والقرآن لتوراة واإلوكل هذه احلقائق من النصوص من ا. Xومن ذرية علي  حممد 
 .معارض معترب هلا ، والل حممد آقوال حممد و أو 
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ناه من لب وشخصّ ص   شبيها  هناك  نّ أو  ،عيسى مل يصلب ومل يقتل نّ أثبتنا أن أبعد  ،ناآل

الناس  نّ أرواه الطوسي وهو  ىل ماإنعود  ،ل حممد آقوال حممد و أجنيل والقرآن و التوراة واإل
ون ؤ فيبد، نه هوألون الشخص الذي يواجههم و يتقبّ  و ال، ألتشبيه والصلبلة األون مسيتعقّ  ال

 قال قام إذا X القائم إنّ ): X اهلل عبد يبأباإلشكال كما روى الطوسي رمحه اهلل عن 
 .(طويل دهر منذ عظامه ليتب   وقد هذا يكون أّنّ : الناس

رض إىل األ الشبيه املصلوب شخص نزل نّ أكيف : خرىأشكاهلم بصورة إأو لنكتب 
 !!؟ وبعد ذلك يولد كطفل ويكرب حىت يكون هو القائم أو املهدي ،تلبصورة معجزة وق  

 نّ أىل إو التفاهتم أصحاب هذا االعرتاض يطرحونه نتيجة عدم معرفتهم أ نّ ، إواحلقيقة
 :مر يثبته العقل والنقلوهذا األ ،لقت قبل هذا العامل اجلسماينرواح خ  األ

مة متقوّ  ألهنا؛ على مقاما  لقت قبل الروح األخ   دّن مقاما  الروح األ نّ أيقبل  ال: فالعقل
ولكن  ،وليس هذا موضع مناقشة وبيان كيفية صدور اخللق من احلقيقة املطلقةعلى، بوجود األ

ميكن  قرب للحقيقة املطلقة الأو املخلوق األفالصادر من احلقيقة املطلقة : بأس ببيان بسيط ال
بعد عن احلقيقة ، وهلذا فاملخلوق الذي بعده يكون أغري ول الو نفسه األال لكان هإو  ،تكراره

ي كما قال ، أول يف خلق الثاينط املخلوق األوبالتايل يتوسّ  ،ي دونه مقاما  أول املطلقة من األ
 ِمنَ  ك نتَ  أَمْ  َأْسَتْكبَ ْرتَ  بَِيَدي   َخَلْقت   ِلَما َتْسج دَ  َأن َمنَ َعكَ  َما ِإبِْليس   يَا قَالَ ﴿(: بيدي)تعاىل 
املخلوق الثاين  يضا  أو  ،ول بالنسبة للثاين يد اهللوهكذا يكون املخلوق األ .[75: ص] ﴾اْلَعاِلنيَ 

 :يد كثرية كما قال تعاىلأبل  اثنتنيواحدة وال  يدا  هنا ليست أي ، أبالنسبة للثالث يكون يد اهلل
َناَها َوالس َماء﴿  .[47: الذاريات] ﴾نَ َلم وِسع و  َوِإن ا بِأَْيدٍ  بَ نَ ي ْ

 وال ،دّن مقاما  األ Xدم آلق قبل روح خ   على مقاما  األ روح حممد  نّ إفالعقل يقول 
 دم خلق قبل حممد يف هذا العامل اجلسماين فالآما كون أ. يوجد دليل عقلي يرد هذه احلقيقة

ني عاملتالزم بني خلق اجلسد وخلق الروح ومها يف  نه الإحيث ؛ Xيعين سبق روح آدم 
 .خمتلفني
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 َأن َمنَ َعكَ  َما ِإْبِليس   يَا قَالَ ﴿: قال تعاىل ،والقرآن يؤيد هذا الدليل املوافق للحكمة والعقل
ن تكون له أوتعاىل اهلل  .[75: ص] ﴾اْلَعاِلنيَ  ِمنَ  ك نتَ  أَمْ  َأْسَتْكبَ ْرتَ  بَِيَدي   َخَلْقت   ِلَما َتْسج دَ 

 ،رادته وقدرته على اخللق يف هذا املقامإقوته و  لتْ مثّ ي بيد خملوقة أ(: خلقت بيدي)منا إو  ،يد
هذا الروح سبق  ،ذنإ. Xطت يف خلق آدم و توسّ أو الروح املخلوق خلقت آدم أوهذه اليد 

له سبحانه  ن يكون يدا  ومن شاء اهلل له أ ، وهذه اليد أو الروح املخلوق هو حممد Xآدم 
َناَها َماءَوالس  ﴿يريد من اخللق ويف اخللق  لتنفيذ ما  .[47: الذاريات] ﴾َلم وِسع ونَ  َوِإن ا بِأَْيدٍ  بَ نَ ي ْ

 النُّذ رِ  مِّنَ  نَِذيرٌ  َهَذا﴿ املقربونوائل وهم خلق اهلل األ ،اهلل اليت َيلق هبا ييدأهم  فهؤالء
هنم ؛ ألXصحاب املقام العايل غري املكلفني بالسجود آلدم أوهم  .[52: النجم] ﴾اأْل وىَل 

 ِمنَ  ك نتَ  أَمْ  َأْسَتْكبَ ْرتَ  بَِيَدي   َخَلْقت   ِلَما َتْسج دَ  َأن َمنَ َعكَ  َما إِبِْليس   يَا قَالَ ﴿منه  على مقاما  أ
فني بالسجود وهلذا فهم غري مكل   ،دمآرواح الذين خلقوا أي األ: العالون .[75: ص] ﴾اْلَعاِلنيَ 

 .منه على مقاما  أهنم فوقه و ؛ ألآلدم

دم آلقت قبل خلق خ   وآل حممد  روح حممد  نّ أضح ففيه بيان وا: ما النقلأ
 :و هذا العامل اجلسماين بأمد بعيدأجسام األوقبل  ،واخللق مجيعا  

 :من القرآن

اآلية يف مقام الرد  .[89: الزخرف] ﴾اْلَعاِبِدينَ  َأو ل   َفأَنَا َوَلدٌ  لِلر مْحَنِ  َكانَ  ِإن ق لْ ﴿: وقال تعاىل
 نّ أة باعتبار هنا تنفي هذه البنوّ أ: وملخص الرد هو ،ابن اهلل Xعيسى  نّ إعلى من يقولون 

هو السبق بالعبادة  وتسوق هلذا السبق بيانا   ،ق عيسى وجودا  بَ ول وسَ املخلوق األ  حممدا  
لقت قبل روح خ   روح حممد  نّ أثبات إفاآلية واضحة يف : والنتيجة ،﴾اْلَعاِبِدينَ  َأو ل   َفأَنَا﴿

ول العابدين أنه أن يوصف بأ وإال ملا صح   ،رواح كل اخللقأوقبل بل  Xدم آو  Xعيسى 
 .أو احلدثييف مقام السبق الزمين 

 :ومن الروايات من طرق السنة والشيعة

 جساداأل قبل رواحاأل خلق وتعاىل تبارك اهلل نّ إ) :Xاهلل  عبد أبو قال: قال املفضل عن
 بعدهم ئمةواأل واحلسني واحلسن وفاطمة وعلي حممد رواحأ شرفهاأو  عالهاأ فجعل، عام بألفي
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جممع النورين ...( نورهم  فغشيها واجلبال رضواأل السموات على فعرضها، عليهم اهلل صلوات
 .272ص: للمرندي

إن اهلل آخى بني األرواح يف األظلة قبل أن َيلق األبدان بألفي عام، ): Xقال الصادق 
لذي آخى بينهما يف األظلة، ومل يورث األخ من فلو قد قام قائمنا أهل البيت لور ث األخ ا

 .241ص 2ج: حبار األنوار( الوالدة

 بن حيىي بن إبراهيم بن احلسني بن اهلل عبد بن الرمحن عبد بن حممد بن أمحد حدثنا)
 بكر أبو حدثنا: قال، اجلرجاين إبراهيم بن حممد بكر أبو حدثنا: قال املقرئ املروزي عجالن

 املبارك، بن اهلل عبد عن، املدين علي بن احلسن حدثنا: قال، الواسطي حيىي بن الصمد عبد
 طالب أيب بن علي عن جده، عن أبيه، عن الصادق، حممد بن جعفر عن الثوري، سفيان عن

قبل أن خلق السماوات واألرض والعرش  إّن اهلل تبارك وتعاىل خلق نور حممد ): قال، 
ر، وقبل أن خلق آدم ونوحا  وإبراهيم وإمساعيل وإسحاق والكرسي واللوح والقلم واجلنة والنا

ووهبنا له " :ويعقوب وموسى وعيسى وداود وسليمان، وكل من قال اهلل عز وجل يف قوله
، وقبل أن خلق األنبياء كلهم "وهديناهم إىل صراط مستقيم – إىل قوله – إسحاق ويعقوب

 .......(جل معه اثين عشر حجابا  بأربعمائة ألف وأربع وعشرين ألف سنة وخلق اهلل عز و 
 .482ص: اخلصال للصدوق

يا : إذ أقبل إليه رجل فقال كنا جلوسا  مع رسول اهلل) :عن أيب سعيد اخلدري، قال
فمن هم ، ﴾َأْسَتْكبَ ْرَت أَْم ك نَت ِمَن اْلَعاِلنيَ ﴿: رسول اهلل أخربين عن قول اهلل عز وجل إلبليس

أنا وعلي وفاطمة واحلسن : ن املالئكة ؟ فقال رسول اهلليا رسول اهلل الذين هم أعلى م
واحلسني، كنا يف سرادق العرش نسبح اهلل وتسبح املالئكة بتسبيحنا قبل أن َيلق اهلل عز وجل 
آدم بألفي عام، فلما خلق اهلل عز وجل آدم أمر املالئكة أن يسجدوا له ومل يأمرنا بالسجود، 

َأْسَتْكبَ ْرَت أَْم ﴿: نه أىب أن يسجد، فقال اهلل تبارك وتعاىلفسجدت املالئكة كلهم إال إبليس فإ
، أي من هؤالء اخلمس املكتوب أمساؤهم يف سرادق العرش، فنحن باب اهلل ﴾ك نَت ِمَن اْلَعاِلنيَ 

الذي يؤتى منه، بنا يهتدي املهتدون، فمن أحبنا أحبه اهلل وأسكنه جنته، ومن أبغضنا أبغضه 
 .2ص 25ج: حبار األنوار( حيبنا إال من طاب مولده اهلل وأسكنه ناره، وال
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مسعت رسول اهلل) :روى الصدوق رمحه اهلل يف كتاب املعراج عن رجاله إىل ابن عباس، قال
يا علي، إّن اهلل تبارك وتعاىل كان وال شيء معه، فخلقين : ويقول Xوهو َياطب عليا   

ملني نسبح اهلل ونقدسه وحنمده وهنّلله، وخلقك روحني من نور جالله، فكنا أمام عرش رب العا
وذلك قبل أن َيلق السماوات واألرضني، فلما أراد أن َيلق آدم خلقين وإياك من طينة واحدة 
من طينة عليني وعجننا بذلك النور وغمسنا يف مجيع األنوار وأهنار اجلنة، مث خلق آدم واستودع 

من ظهره فاستنطقهم وقررهم بالربوبية،  صلبه تلك الطينة والنور، فلما خلقه استخرج ذريته
فأول خلق إقرارا بالربوبية أنا وأنت والنبيون على قدر منازهلم وقرهبم من اهلل عز وجل، فقال اهلل 

صدقتما و أقررمتا يا حممد ويا علي وسبقتما خلقي إىل طاعيت، وكذلك كنتما يف : تبارك وتعال
ألئمة من ذريتكما وشيعتكما وكذلك سابق علمي فيكما، فأنتما صفويت من خلقي، وا

 .3ص 25ج: حبار األنوار.......( خلقتكم 

: حدثنا حممد بن مهام، قال: أخربنا أبو حممد، قال: أخربنا احلسني بن عبيد اهلل، قال)
حدثنا حممد بن : حدثين حممد بن خالد الربقي، قال: حدثنا علي بن احلسني اهلمداين، قال

، X، عن أمري املؤمنني ، عن آبائه Xعن أيب عبد اهلل سنان، عن املفضل بن عمر، 
يا أمري : كان ذات يوم جالسا  بالرحبة والناس حوله جمتمعون، فقام إليه رجل فقال: قال

 ،مه فض اهلل فاك: فقال له!  املؤمنني، إنك باملكان الذي أنزلك اهلل به، وأبوك يعذب بالنار
أيب يف كل مذنب على وجه األرض لشفعه اهلل تعاىل والذي بعث حممدا  باحلق نبيا ، لو شفع 
والذي بعث حممدا  باحلق نبيا ، إّن نور أيب : مث قال!  فيهم، أيب يعذب بالنار وابنه قسيم النار

ونوري ونور فاطمة ونوَري  نور حممد : طالب يوم القيامة ليطفئ أنوار اخللق إال مخسة أنوار
ألن نوره من نورنا الذي خلقه اهلل عز وجل من قبل  احلسن واحلسني ومن ولده من األئمة،

: ، كنز الفوائد للكراجكي974ص: ، مائة منقبة البن شاذان القمي325ص: أمايل الطوسي( خلق آدم بألفي عام
 .82ص

كان اهلل وال شيء معه، فأول ما خلق ): ، قالXعن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 
والعرش والكرسي والسماوات واألرض واللوح والقلم واجلنة قبل خلق املاء  نور حبيبه حممد 

والنار واملالئكة وآدم وحواء بأربعة وعشرين وأربعمائة ألف عام، فلما خلق اهلل تعاىل نور نبينا 
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بقي ألف عام بني يدي اهلل عز وجل واقفا  يسبحه وحيمده، واحلق تبارك وتعاىل ينظر  حممد
األنوار سكن نور حممد حتت العرش ثالثة وسبعني ألف عام، مث ، فلما تكاملت .........إليه 

انتقل نوره إىل اجلنة فبقي سبعني ألف عام، مث انتقل إىل سدرة املنتهى فبقي سبعني ألف عام، 
مث انتقل نوره إىل السماء السابعة، مث إىل السماء السادسة، مث إىل السماء اخلامسة، مث إىل 

ماء الثالثة، مث إىل السماء الثانية، مث إىل السماء الدنيا، فبقي نوره يف السماء الرابعة، مث إىل الس
 .39 - 27ص 95ج: حبار األنوار........(   Xالسماء الدنيا إىل أن أراد اهلل تعاىل أن َيلق آدم

أول شيء خلق اهلل تعاىل ما هو؟ :  قلت لرسول اهلل): روى جابر بن عبد اهلل، قال
بر خلقه اهلل، مث خلق منه كل خري، مث أقامه بني يديه يف مقام القرب ما نور نبيك يا جا: فقال

شاء اهلل مث جعله أقساما ، فخلق العرش من قسم والكرسي من قسم، ومحلة العرش وخزنة 
الكرسي من قسم، وأقام القسم الرابع يف مقام احلب ما شاء اهلل، مث جعله أقساما  فخلق القلم 

وأقام القسم الرابع يف مقام اخلوف ما شاء اهلل مث . اجلنة من قسممن قسم، واللوح من قسم و 
جعله أجراء فخلق املالئكة من جزء والشمس من جزء والقمر والكواكب من جزء، وأقام 
القسم الرابع يف مقام الرجاء ما شاء اهلل، مث جعله أجزاء فخلق العقل من جزء والعلم واحللم من 

وأقام القسم الرابع يف مقام احلياء ما شاء اهلل، مث نظر إليه  جزء والعصمة والتوفيق من جزء،
بعني اهليبة فرشح ذلك النور وقطرت منه مائة ألف وأربعة وعشرون ألف قطرة فخلق اهلل من  
كل قطرة روح نيب ورسول، مث تنفست أرواح األنبياء فخلق اهلل من أنفاسها أرواح األولياء 

 .22ص 25ج: رحبار األنوا( والشهداء والصاحلني

فأقبل علي بن أيب  كنا عند رسول اهلل ): عن حممد بن سنان عن ابن عباس، قال
يا : فقلنا: مرحبا  مبن خلقه اهلل قبل أبيه بأربعني ألف سنة، قال:  فقال له النيب Xطالب 

نعم، إّن اهلل خلقين وعليا  من نور واحد قبل خلق : رسول اهلل أكان االبن قبل األب ؟ فقال
، مث جعلنا عن ميني  Xدم هبذه املدة مث قسمه نصفني، مث خلق األشياء من نوري ونور عليآ

العرش فسّبحنا فسّبحت املالئكة، فهّللنا فهّللوا، وكرّبنا فكرّبوا، فكل من سّبح اهلل وكرّبه فإن 
 .24ص 25ج: حبار األنوار( Xذلك من تعليم علي 
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أنه X أبيه، عن جده، عن أمري املؤمنني  عبد اهلل بن املبارك عن جعفر بن حممد، عن
قبل املخلوقات بأربعة عشر ألف سنة، وخلق معه اثين عشر  إّن اهلل خلق نور حممد ) :قال

 .29ص 25ج: حبار األنوار(  حجابا  واملراد باحلجب األئمة

" باملناق" أخرج أبو احلسن علي بن حممد املعروف بابن املغازيل الواسطي الشافعي يف كتابه
كنت أنا وعلي نورا  بني : يقول مسعت حبييب حممد): بسنده عن سلمان الفارسي، قال

يدي اهلل عز وجل ي سبِّح اهلل ذلك النور ويقدسه قبل أن َيلق اهلل آدم بأربعة عشر ألف عام، 
فلما خلق آدم أودع ذلك النور يف صلبه فلم يزل أنا وعلي شيء واحد حىت افرتقنا يف صلب 

: ،واحلديث عن سلمان انظره أيضا  يف47ص 9ج: ينابيع املودة( لب، ففي النبوة ويف علي اإلمامةعبد املط
، مناقب 222ص 2ج:، فضائل الصحابة البن حنبل87ص: ، مناقب ابن املغازيل27ص 42ج: تاريخ مدينة دمشق

 .945ص: اخلوارزمي

 مسعت رسول اهلل): أخرج ابن املغازيل أيضا ، عن سامل بن أيب اجلعد، عن أيب ذر، قال
كنت أنا وعلي نورا  عن ميني العرش بني يدي اهلل عز وجل يسبح اهلل ذلك النور ويقدسه : يقول

شيء واحد حىت افرتقنا يف  يقبل أن َيلق اهلل آدم بأربعة عشر ألف عام، فلم يزل أنا وعل
 .47ص 9ج: ينابيع املودة( صلب عبد املطلب، فجزء أنا وجزء علي

كنت أنا وعلي نورا  بني يدي اهلل : يقول مسعت رسول اهلل ): عباس، قالوروى ابن  
من قبل أن َيلق آدم بأربعة عشر ألف عام، فلما خلق اهلل آدم سلك ذلك النور يف صلبه ومل 
يزل اهلل ينقله من صلب إىل صلب حىت أقره يف صلب عبد املطلب، مث أخرجه من عبد املطلب 

ب عبد اهلل، وقسما  يف صلب أيب طالب، فعلي مين وأنا منه فقّسمه قسمني؛ قسما  يف صل
نظم درر السمطني ( حلمه حلمي ودمه دمي، فمن أحبه حبق أحبه ومن أبغضه فيبغضين أبغضه

 .33ص: ، وأخرجه أيضا  يف كتابه معارج الوصول إىل معرفة آل الرسول71ص: للزرندي احلنفي

 عروبة، عن قتادة، قال وأخربنا عمر بن أخربنا عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد بن أيب)
كنت : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: عاصم الكاليب، أخربنا أبو هالل، عن قتادة، قال

 .941ص 9ج: الطبقات الكربى( أول الناس يف اخللق وآخرهم يف البعث
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عن  حدثنا أبو مهام الوليد بن شجاع بن الوليد البغدادي، أخربنا الوليد بن مسلم،)

قالوا يا رسول اهلل صلى : األوزاعي، عن حيىي بن أيب كثري، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة، قال
هذا حديث حسن . وآدم بني الروح واجلسد: اهلل عليه وسلم مىت وجبت لك النبوة ؟ قال

 .245ص 5ج: سنن الرتمذي( صحيح

نا عثمان بن سعيد ث: حدثنا أبو النضر الفقيه وأمحد بن حممد بن سلمة العنزي، قاال)
الدارمي وحممد بن سنان العويف، ثنا إبراهيم بن طهمان، عن بديل بن ميسرة، عن عبد اهلل بن 

. وآدم بني الروح واجلسد: قلت لرسول اهلل مىت كنت نبيا  ؟ قال: شقيق، عن ميسرة الفخر، قال
 .228ص 2ج: املستدرك للحاكم( هذا حديث صحيح اإلسناد ومل َيرجاه

رواحهم موجودة يف زمن بعث أ ل حممد آو  حممدا   نّ أ من القرآن والروايات ني  تب ،ناآل
أو يف  ،بدنا  جسمانيا  حدهم أن َيلق لروح ، فهل هناك مانع أن يولد عيسىأعيسى بل قبل 

مر بإرادة اهلل ويكون هذا األ Xاحلقيقة هو يظهر يف العامل اجلسماين بصورة تشبه عيسى 
يف هذا العامل  حملمد  - وهو روح -ل كما روي ظهور جربائيل قوته على األوحبوله وق

النقل والعقل  ن دل  أن بعد هل هناك مانع عقلي اآل: قول، أ(9) اجلسماين بصورة دحية الكليب
 ؟ مرعلى هذا األ

                                                           

ومرمي ، (7: 92 -تكوين : انظر)ظهور الروح أو املالك يف جسد أمر ثابت يف العهدين القدمي واجلديد كظهوره هلاجر .9
ال ميكننا أن نراها إال املخلوقات الروحية كاملالئكة : )تفسري ظهور املالك ليعقوب ويعقوب، يقول انطونيوس فكري عند

 .9أصحاح -تفسري لوقا  (إذا أخذت شكال  حمسوسا  نراه هبا، وذلك حني يريد اهلل ويسمح بذلك
 :بصورة دحية الكليب فهو أمر معروف جدا  عند مجيع املسلمني، وسأكتفي بأمثلة خمتصرة Xوأما مسألة ظهور جربئيل 

يف صورة  Xومعه جربئيل  إن أبا ذر أتى رسول اهلل ): قال ،Xعن أيب عبد اهلل  ،عن حممد بن حيىي اخلثعمي
 2ج: الشيخ الكليين - الكايف( ..فلما رآمها انصرف عنهما ومل يقطع كالمهما  ،دحية الكليب وقد استخاله رسول اهلل

 .587ص
مة فال تعد وال حتصى فقد وأما الروايات يف رؤية املالئكة بصورة إنسان يف األمم السابقة ويف هذه األ) :قال الشيخ املفيد

 .288ص :أوائل املقاالت( ..روى رؤية بعض الصحابة جربئيل بصورة دحية الكليب 
وإنا ... عن أيب هريرة وأيب ذر  ،عن أيب زرعة ،عن أيب فروة ،عن جرير ،أخربنا حممد بن قدامة): روى النسائي يف سننهو 

وإنه جلربيل نزل يف صورة دحية ....  بل رجل أحسن الناس وجها  جللوس ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف جملسه إذ أق
 .923 – 929ص 8ج: سنن النسائي( الكليب
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هل لديه بديل تؤيده النصوص والعقل واحلكمة كما يعقل،  هذا ال :مث من يرفض ويقول
 !! غري م جمرد عناد وجدل واتباع هوى لرفض احلق الأ؟  هو احلال فيما تقدم

مع وجود اجلهل  خصوصا   ،ل احلقيقة كما هي رمبا يكون فيه شيء من الصعوبةتقبّ  نّ إ
للحق ولسماع كالم اهلل  اإلنصاتوالشيطان وجنودهم الذين يعملون جاهدين ملنع الناس من 

ام الدليل إلظهار احلقيقة على الناس قولكن عندما ي   ،واخلضوع للدليل والتعرف على احلقيقة
 .وال عقالء ناسا  أ  وإال فلن يكونوا  ،نعم هذه هي احلقيقة لقد رأيناها بوضوح يقولوان أالعقالء 

* * * 

                                                                                                                                                                          

 3ج( يف صورة دحية الكليب كان جربيل يأيت النيب : )وأخرج األلباين يف السلسلة الصحيحة، عن ابن عمر قال
 .وإسناده صحيح على شرط مسلم: "وقال عنه ،999حتت رقم  924ص

، وهي ةلى التشكيل والظهور بأشكال خمتلفهل من املالئكة صحابة ؟ املالئكة أجسام نورانية قادرة ع: )حجر قال ابن
تتشكل بأشكال حسنة، شأهنا الطاعة وأحوال جربيل مع النيب صلى اهلل عليه وسلم حني تبليغه الوحي وظهوره يف صورة 

 .1ص 9ج: اإلصابة (دحية الكليب تؤيد رجحان هذا التعريف للمالئكة على غريه



 املالحق
 ( )رقم  ( ) ملحق

 هو اهلل سبحانه الواحد األحد وكل من سواه خلقه
انفصل عنه أو  ابنا  ا إن هلل سبحانه اهلل سبحانه وتعاىل رد يف القرآن الكرمي على الذين قالو 

 و ِلَد منه أو َصَدَر عنه مبعىن أنه الهوت مطلق صدر عن الهوت مطلق، أو الذين يقولون إنّ 
حقيقة هذا  نّ إاإلنسان املخلوق ميكن أن يرتقي حىت يكون موصوال  بالالهوت املطلق، أي 

وهبذا حسب تفكريهم يكون  اإلنسان تكون الالهوت املطلق؛ ألنه احتد بالالهوت املطلق،
الالهوت املطلق قد نزل يف الناسوت وباجلسد، أو بني الناس يف إنسان منهم وهذا اإلنسان 

 .يكون ابن اهلل

اه العلماء غري العاملني باطل، ولكن اهلل واحلقيقة مع أّن هذا الطرح العقائدي الذي تبنّ 
التنظري هلذا االعتقاد، فتجده تعاىل مهم حىت يف تفاصيل سبحانه وتعاىل ولرمحته خاطبهم وكلّ 

 .يفصل هلم ويبني هلم مواضع اخللل يف عقيدهتم

َوَخَلَق ك ل   َأّن  َيك ون  لَه  َوَلٌد وملَْ َتك ْن لَه  َصاِحَبةٌ َبِديع  الس َماَواِت َواأْلَْرِض ﴿: قال تعاىل
 .[929: األنعام] ﴾َشْيٍء َوه َو ِبك لِّ َشْيٍء َعِليمٌ 

مهم اهلل به ال ميكنهم وهذا النقض التام الذي كلّ : ﴾َيك ون  َله  َوَلٌد وملَْ َتك ْن َله  َصاِحَبةٌ  َأّن  ﴿
إنكم تقولون بوجود ولد له سبحانه وتعاىل، وهذا : ه بأي شكل أو صورة؛ حيث إّن معناهردّ 

إنه صدر  :، فإن قلتم(أي أنه كامل مطلق وغين مطلق ال يفتقر لغريه)الولد هو الهوت مطلق 
وبغض النظر عن أّن  -مطابق لألب متاما   االبنمنه وحده سبحانه وتعاىل، فهذا يعين أن 

حكمة من هذا الصدور، مع عدم  معىن وأيُّ  فأيُّ  -احلقيقة البسيطة املطلقة يستحيل تعددها 
األب غري حكيم ليصدر  إنّ  :فهل تقولون! وجود أي متايز أو اختالف أو تغاير ميكن تصوره ؟

 !له سبحانه أو لغريه من صدوره ؟ أو ليلد ابنا  له ال فائدة
                                                           

 .Xبقلمه هي  تعليقاتمحد احلسن يف كتاب التوحيد، وما فيه من أهذا امللحق هو نص ما ذكره السيد  .9
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األقانيم  نّ أح النصارى اليوم كما يصرّ   -وإن قلتم بوجود االختالف أو التمايز أو التغاير 
صادرا  عن  االبن ليكون ﴾.....َصاِحَبٌة ..... ﴿م وجود الهوت ثان فهذا حيتّ  -متمايزة 

در عنهما معا ، فهل أنتم تقولون بوجود الالهوت الثاين االثنني فال يطابق أحدمها؛ ألنه ص
 !!!؟؟ (9)الذي سبق االبن ( الصاحبة)

قبله ( الصاحبة)فالبد أن تقولوا بوجود الالهوت الثاين  االبنفاعلموا أنكم إن قلتم بوجود 
دون وجود الالهوت ( الالهوت املطلق الذي صدر عنه) االبنوإال فكيف تقولون بوجود 

ابتداء  ( الصاحبة)ابتداء  معه سبحانه وتعاىل، ووجود اإلله املطلق الثاين ( الصاحبة)لثاين املطلق ا
َأّن  ﴿الالهوت املطلق حقيقة بسيطة مطلقة وال ميكن أن تتعدد  معه سبحانه وتعاىل حمال؛ ألنّ 

 .﴾َيك ون  َله  َوَلٌد وملَْ َتك ْن لَه  َصاِحَبةٌ 

ه  ِمْن َوَلٍد َوَما َكاَن َمَعه  ِمْن إَِلٍه ِإذا  َلَذَهَب ك لُّ إَِلٍه مبَا َخَلَق َوَلَعال َما اخت ََذ الل  ﴿: وقال تعاىل
 .[19: ؤمنونامل] ﴾بَ ْعض ه ْم َعَلى بَ ْعٍض س ْبَحاَن الل ِه َعم ا َيِصف ونَ 

لتم هبذه الصورة، فق( أو األصول الثالثة)أي إن رتبتم ما تومهتوه من وجود األقانيم الثالثة 
، مث صدر عنهما (االبن)، والالهوت املطلق الثاين الصاحبة (اهلل سبحانه وتعاىل)بوجود األب 

الروح القدس، فالكالم يكون يف وجود الالهوت الثاين ( االقنوم الثالث)الالهوت املطلق الثالث 
 د ؟ما أم ال ؟ أي أّن كليهما واحابتداء  مع اهلل سبحانه وتعاىل، فهل يوجد متايز بينه

فمن َيتار أّن كليهما واحد يعود عليه النقض السابق؛ ألن الصادر عنهما مطابق لكل 
واحد منهما، ومن َيتار التمايز بينهما ستنتقض عنده ألوهية الثاين ألوهية  مطلقة؛ لورود النقص 

َحاَن الل ِه َوَلَعال بَ ْعض ه ْم َعَلى بَ ْعٍض س بْ ..... ﴿عليه، فالتمايز ال يكون إال بالكمال املطلق 
 .﴾َعم ا َيِصف ونَ 

                                                           

ن احلقيقة البسيطة املطلقة ال ميكن أن ينفصل عنها شيء مغاير هلا أو متميز عنها، أطري وعقلي وهو وهذا أيضا  أمر ف .9
هنا حقيقة مركبة وليست أء أو أصول أو أقانيم كما يسموهنا متمايزة؛ ألن هذا يعين وال ميكن أن يكون فيها أقسام أو أجزا

بسيطة، والرتكيب داللة االفتقار وينفي عنها الغىن، وبالتايل لينفصل شيء ما متميز عن احلقيقة البسيطة املطلقة البد من 
 .طلقة واحدة وال ميكن أن تتعددوجود حقيقة بسيطة مطلقة أخرى، وهذا أمر حمال؛ ألن احلقيقة البسيطة امل
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والعلماء غري العاملني ألهنم نكسوا فطرهتم وانقلبوا رأسا  على عقب، قالوا إن هلل ولدا  
 ﴾َوَلَد الل ه  َوِإن  ه ْم َلَكاِذب ونَ  #َأال ِإن  ه ْم ِمْن ِإْفِكِهْم لَيَ ق ول وَن ﴿سبحانه وتعاىل عما يصفون 

 .[952 - 959: الصافات]

أهنم عادوا إىل فطرة اهلل وتفكروا يف آالء اهلل ألنقذوا أنفسهم من هذا اهلالك املبني فلو 
، قال ﴾ِإن  ه ْم َلَكاِذب ونَ ﴿وجتنبوا الكالم فيما ال يعلمون، وكالم اإلنسان فيما ال يعلم كذب 

ْن ِعْلٍم َوال آِلبَائِِهْم َكب  َرْت َكِلَمة  خَتْر ج  َما هَل ْم بِِه مِ  #َوي  ْنِذَر ال ِذيَن قَال وا اخت ََذ الل ه  َوَلدا  ﴿: تعاىل
 [.5 - 4: الكهف] ﴾ِمْن أَف َْواِهِهْم ِإْن يَ ق ول وَن ِإال  َكِذبا  

نقض اهلل سبحانه وتعاىل عليهم مبدأ تعدد الالهوت املطلق من أساسه كيفما كان : وأيضا  
 :االعتقاد به

دا  س ْبَحانَه  ه َو اْلَغيِنُّ َله  َما يف الس َماَواِت َوَما يف اأْلَْرِض ِإْن قَال وا اخت ََذ الل ه  َولَ ﴿: قال تعاىل
 .[28: يونس] ﴾ِعْندَك ْم ِمْن س ْلطَاٍن هِبََذا أَتَ ق ول وَن َعَلى الل ِه َما ال تَ ْعَلم ونَ 

ض على كل من قال بتعدد ومبدأ هذا النق: ﴾قَال وا اخت ََذ الل ه  َوَلدا  س ْبَحانَه  ه َو اْلَغيِنُّ ﴿
هو أّن اهلل  -سواء بالبنوة أم بصورة أخرى يتومهها من ضل عن سواء السبيل -الالهوت املطلق 

: الشمس] ﴾َفَأهْلََمَها ف ج وَرَها َوتَ ْقَواَها﴿قد أودع يف فطرة اإلنسان ما مييز به بني احلكمة والسفه 

تعدد الالهوت مع عدم وجود مائز هو فكل من استعمل هذا امليزان سيحكم بأن القول ب .[8
س ْبَحانَه  ﴿وبالتايل ال يبقى إال القول بالتمايز، وهذا ي نقض بكلمة واحدة . سفه وال حكمة فيه

فالتمايز يف الالهوت ال يكون إال يف الكمال، فيتعني فقر ونقص غريه فينتقض قول  ﴾ه َو اْلَغيِنُّ 
 .إن غريه الهوت مطلق

اإلنسان، فإن اهلل خلق اإلنسان وأودع فيه الفطرة اليت تؤهله إىل  رتقاءاأما بالنسبة ملسألة 
لن يكون  ارتقىحىت يكون أمساء اهلل وصورة اهلل وجتلي اهلل واهلل يف اخللق، ولكنه مهما  االرتقاء

ا َيَكاد  َزيْ ت  هَ ﴿الهوتا  مطلقا  وال غنيا  مطلقا ، بل يبقى خملوقا  وفقريا  إىل اهلل سبحانه وتعاىل 
يكاد ال أنه  .[35: النور] ﴾ي ِضيء  َوَلْو ملَْ مَتَْسْسه  نَاٌر ن وٌر َعَلى ن وٍر يَ ْهِدي الل ه  لِن ورِِه َمْن َيَشاء  
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َما  ﴿يضيء من نفسه فيكون الهوتا  مطلقا ، فكل من سواه خلقه وفقراء إليه سبحانه وتعاىل 
َا يَ ق ول  َله  ك ْن فَ َيك ون  َكاَن لِل ِه َأْن يَ ت ِخَذ ِمْن َوَلٍد س ْبَحانَ   .[35: مرمي] ﴾ه  ِإَذا َقَضى أَْمرا  فَِإمن 

 .ويف هذا النقض املتقدم الذي جاء يف القرآن الكرمي كفاية ملن ألقى السمع وهو شهيد

أما قوهلم إنه واحد أحد مع قوهلم باألقانيم الثالثة املتمايزة املستقلة بذاهتا اليت يرسل بعضها 
اخل، فهو قول .... اعتقادهم وقوهلم بوجود عالقة بينها كعالقة البنوة واألبوة بعضا  حسب 

، وإال كيف جتتمع الوحدة األحدية مع تعدده وجتزئته ومتايز أجزائه وإن مل (9)يعلمون أنه سفيه 
 .يسموها أجزاء

 :ذا البيان إن كانوا يعقلون، وهوولو أعرضنا عن كل ما تقدم فبيان باطلهم يكفيه ه

اهلل نور ال ظلمة فيه، وكل عوامل اخللق هي نور خمتلط بالظلمة وموجودات ظهرت  إنّ 
بتجلي نوره سبحانه يف الظلمات، ولذا فال ميكن اعتبار أن اهلل قد حل يف خملوق أو ظهر يف 

؛ ألن معىن هذا أهنا ال  -كما يدعون بعيسى وروح القدس   -خملوق ظهورا  تاما  يف عوامل اخللق 
فىن وال يبقى إال نور ال ظلمة فيه، أي ال يبقى خلق بل فقط اهلل سبحانه وهو نور ال تبقى بل ت

ظلمة فيه، ولذا قلنا وكررنا إن حممدا  َيفق بني الالهوت واألنا واإلنسانية، وأكدت هذا لكي ال 
واألمر  حيل يف عوامل اخللق تعاىل اهلل علوا  كبريا ، -وهو نور ال ظلمة فيه  -يتوهم متوهم أن اهلل 

بنّي واضح فمعىن ظهور النور الذي ال ظلمة فيه يف عوامل اخللق ظهورا  تاما  هو فناؤها واندثارها 
وال يبقى هلا اسم وال رسم وال معىن، بل ال يبقى إال اهلل النور الذي ال ظلمة فيه تعاىل اهلل علوا   

 . كبريا  

* * * 

 
 
 

                                                           

 .إن الثالوث غري معقول وال يدرك بالعقل، ولكن جيب اإلميان به: وهلذا جتدهم دائما  يقولون.9



 (2)رقم  ( ) ملحق

يف  الالهوت املطلق حيلُّ  م بعضهم أهنا تعين أنّ اليت توه   إلجنيلبعض الكلمات يف التوراة وا
 عوامل اخللق بإنسان وبيان حقيقتها

 :الكلمة
 :، قال شنودة الثالث(ا األرثذوكسباب)يف كتاب الهوت املسيح لشنودة الثالث 

 (.الكلمة)هو اللوجوس  -الهوته من حيث مركزه يف الثالوث القدوس : الفصل األول

احلديث  ، وهنا«وكان الكلمة اهلل. يف البدء كان الكلمة والكلمة عند اهلل»( 9 :9يو) )
 (.عن الهوته واضح متاما  

عبد وليس الهوتا  مطلقا ، وسيأيت فصل  Xعيسى  أنّ  (2)نت يف هذا الكتاب قد بي   :الرد
ريه وفهمه ، وبالتايل هذا النص وغريه ال يصح تفس(3)اخلطاب ومن آية حمكمة ثابتة من اإلجنيل 

أو  Xعيسى  هو الهوت مطلق حيث ثبت كما تقدم أنّ  Xعيسى  ف على أنّ بتكلّ 
وما كان هذا حاله فهو  ،ال ميكن أن يكون نورا  ال ظلمة فيه، بل هو نور وظلمة Xيسوع 

 .خملوق حمتاج فقري إىل الالهوت املطلق سبحانه

 :تفسري هذا النص

بحانه ال بداية له ليقال يف البدء، بل الذي يف الالهوت املطلق س: «يف البدء كان الكلمة»
 . بوضوح أنه خملوقبنيِّ خملوق وهذه اآلية ت  ( Xعيسى )فيسوع  ،إذن .البدء هو املخلوق

 املراد هنا املخلوق األول أو العقل األول فيتم نقاش هذا األمر، هل أنّ  إنّ  :ميكن أن يقال ،نعم
كلمة من كلمات اهلل ( Xعيسى )يسوع  هو الكلمة األوىل ؟ أم أنّ ( Xعيسى )يسوع 

 املتأخرة عن الكلمة األوىل ؟

                                                           

 .Xهي بقلمه  تعليقاتهذا امللحق هو نص ما ذكره السيد أمحد احلسن يف كتاب التوحيد، وما فيه من  .9
 .(املعلِّق)، يقصد به كتاب التوحيد .2
 .93: مرقس «بن إال اآلبا ذلك اليوم وتلك الساعة فال يعلم هبما أحد وال املالئكة الذين يف السماء وال االوأم» .3
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بة والقول برتكيبها أو ما يلزم من قوله الالهوت املطلق حقيقة غري مركّ : «والكلمة عند اهلل»
الكلمة هي الالهوت املطلق  أنّ ( والكلمة عند اهلل)املراد بقوله  تركيبها باطل، فاالعتقاد بأنّ 

أي هو هي وهي  -الكلمة هي اهلل  بأنّ  (9)أما االعتقاد . هوت املطلق مركبالال نفسه يعين أنّ 
مع أنه غري مركب جيعل هذا القول سفيها  وخاليا  من أي حكمة، فال معىن  -هو بال متايز 

 .الشيء عند نفسه للقول بأنّ 

فيه وهنا املتشابه الذي وقع فيه شنودة كما وقع  ،هنا موضع الشبهة: «وكان الكلمة اهلل»
الكلمة هو خملوق وال ميكن أن يكون هو نفسه   أنّ من كان قبله، واحلقيقة بعد أن تبني  

أي  (اهلل يف اخللق)اهلل هنا ليس هو الالهوت املطلق، بل املراد  فلم يبَق إال أنّ  ،الالهوت املطلق
صورتنا  وقال اهلل نعمل اإلنسان على  22»صورة اهلل كما ورد يف التوراة أو العهد القدمي، 

 «على صورة اهلل خلقه. فخلق اهلل اإلنسان على صورته»، ولصحاح األاأل -سفر التكوين  «كشبهنا
 .ولصحاح األاأل -سفر التكوين 

 :عمانوئيل أو اهلل معنا
لذلك هو ذا السيد يصعد عليهم مياه النهر القوية والكثرية ملك أشور وكل جمده فيصعد »

يبلغ العنق . يفيض ويعرب. ويندفق إىل يهوذا 8. شطوطه فوق مجيع جماريه وجيري فوق مجيع
هيجوا أيها الشعوب وانكسروا  1. ويكون بسط جناحيه ملء عرض بالدك يا عمانوئيل

تشاوروا مشورة  92. احتزموا وانكسروا. احتزموا وانكسروا. وأصغي يا مجيع أقاصي األرض
 9ج: العهد القدمي واجلديد -صحاح الثامن األ إشعيا :التوراة «ألن اهلل معنا. تكلموا كلمة فال تقوم. فتبطل

 .نعم، فاهلل مع الشعب املؤمن املوايل خلليفة اهلل يف كل زمان .جممع الكنائس الشرقية -

هو ذا العذراء حتبل وتلد ابنا  23. وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنيب القائل»
 -2ج: العهد القدمي واجلديد -صحاح األول األ: إجنيل مىت «ناويدعون امسه عمانوئيل الذي تفسريه اهلل مع

 .جممع الكنائس الشرقية

                                                           

يف احلقيقة هم ال يعتقدون هبذا، بل يعتقدون بالتمايز ولكن لكثرة ختبطهم وأقواهلم واختالفاهتم يف حماولة ترقيع اخللل  .9
 .ما قالوا وما حيتمل أن يقولوا يف عقيدة الالهوت عندهم اضطررت أن أرد على
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ل اهلل، وإذا كان هو يد اهلل ووجه اهلل فهو اهلل يف اخللق، ولكنه خليفة اهلل يف أرضه هو ممثّ 
 .وهو ليس نورا  ال ظلمة فيه بل هو نور وظلمة ،ليس الهوتا  مطلقا  بل هو خملوق فقري حمتاج

ل كل ما أضيف إىل العهد اجلديد من رسائل وأعمال لن يتمكن العلماء غري بِ ىت لو ق  وح
هنم يتبعون ما تشابه عليهم معناه ويأولونه أإنسانا  هو الهوت مطلق، إال  العاملني من إثبات أنّ 

مبا يوافق أهواءهم، وإال فهو معارض يف نفس هذه الرسائل واألعمال مبا ال يقبل الشك وحمكم 
بل ومعارض بالعهد القدمي الذي يؤمنون به  ،خملوق عبدٌ  Xأو يسوع  Xعيسى   أنّ وبنيِّ 

وال ادعى ( يسوع) Xعون اإلميان هبم، ومل يدِع عيسى وبأقوال كل األنبياء السابقني الذين يدّ 
اء بعد مئات السنني وثبت يف جممع نيقية األمر طارئ وج له األوائل أنه الهوت مطلق، بل إنّ 

 .(9)م  325عام 

                                                           

، عقد اجملمع بناء على 325مايو 22وبدأ جممع نيقية جلساته يف  قسطنطني األولحضر افتتاح اجملمع اإلمرباطور ].9
ممثلة  كنيسة اإلسكندريةوأتباعه من جهة وبني   آريوسلدراسة اخلالفات بني  قسطنطني األولتعليمات من اإلمرباطور 

ي نفس طبيعة الرب أم طبيعة وأتباعه من جهة أخرى، حول طبيعة يسوع هل ه (بابا اإلسكندرية)الكسندروس األول ب
ألوهية يسوع فاعتقد بأنه كان هناك وقت مل يكن يسوع موجودا  فيه، واعتربه رفيعا بني خملوقات اهلل  آريوسأنكر . البشر

على أن  (بابا اإلسكندرية)الكسندروس األول بينما أكد . من ص ْنِع اهلل أيضا الروح القدسكما اعترب أن   ،وِمْن ص ْنِعهِ 
باالقرتاع الذي كان حتت سلطة  (بابا اإلسكندرية)ألول الكسندروس اطبيعة املسيح هي من نفس طبيعة اهلل و تغلب رأي 

من القساوسة بإصرار التوقيع من مث مت نفيهم إىل الريا  واثنان آريوساإلمرباطور قسطنطني املؤيد لبابا اإلسكندرية ورفض 
 .و مسي مذهبه ببدعة آريوس ووصم أتباعه إىل اليوم بلقب أعداء املسيحية آريوسوحرقت كتب ( البلقان حاليا  )

عالقة الكنيسة بالسلطة بالتشكل  ونتج عن جممع نيقية أول أشكال قانون االعتقاد بألوهية املسيح ألوهية مطلقة وبدأت
وبعد ثالثة قرون من تطور الفكر الكنيسي واختالطة باألفكار واألديان احمليطة يف كل . دينيا   بعد أن كانت كيانا  

االجتاهات ومنها الوثنية الرومانية الديانة السابقة لقسطنطني أصبحت الكنيسة املدعومة من اإلمرباطور الروماين هي املرجع 
 (.يدخل يف نطاق اإلميان من عدمه لطة يف حتديد منوالس

هذا الكالم تقريبا  مطابق لكل ما ورد عن الكنيسة وتارَييا  عن هذا اجملمع بتصرف طبعا ، فال أعتقد أن باحثا  منصفا  
يحيني سيغفل عن إسناد قسطنطني إللكسندروس وتثبيت عقيدته الوثنية يف املسيحية، فبعد أن كان نصف القساوسة املس

يؤيدون آريوس جعلهم اخلوف من بطش قسطنطني يرتاجعون، ومن ال يعلم من هو قسطنطني وكيف كان جبارا ويبطش 
مبن خالفه، ولو كان أقرب الناس منه فلرياجع تاريخ هذا الطاغية الذي نشر املسيحية احملرفة يف أوربا، والذي مل يتواَن عن 

بينما جتد قساوسة اليوم يغضون النظر عن تاريخ قسطنطني الدموي ويصورون . قتل أرحامه وأقرب الناس منه أن خالفوه
قسطنطني بأنه محل وديع عقد اجملمع وأعطى احلرية للجميع من وافقه ومن خالفه، ورغم أن نفي واضطهاد آريوس وحترمي 
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ريوس واالعتقاد بأن املسيح اعتقاده بعد اجملمع كاف للتعرف على الغاية واهلدف من عقد هذا اجملمع ومها القضاء على آ
 .جمرد خملوق ونشر االعتقاد الوثين باملسيح وإنه هو اهلل

 :وهذا هو ما أقر يف جممع نيقية
 :ترمجة النص اليوناين)

والالمرئّية، وبرٍب واحٍد يسوع املسيح، ابن اهلل، مولود  نؤمن بإلٍه واحد، آٍب قادر على كل شيء، صانع كل األشياء املرئّية
مساٍو لآلب يف  وحيد، أي من جوهر اآلب، إله من إله، نور من نور، إلٌه حق من إلٍه حق، مولود غري خملوق،اآلب ال

الذي بواسطتِه كل  تأن س، تأمل  وقام يف اليوم الثالث ومن أجل خالصنا نزَل وجتس د، اجلوهر، الذي من أجلنا حنن البشر
صعَد إىل السماوات، آٍت ليدين األحياء واألموات [ و]يف األرض  اليت وتلكاألشياء و ِجَدت، تلك اليت يف السماء 
" قبل أن يكون مولودا  مل يكن: "، و"يكن مل( الكلمة)كان هناك وقٌت فيِه : "وبالروح القدس، أما أولئَك الذين يقولون
 أو أنه   )!" خملوق"أنه )أو عن كيان ابن اهلل أنه  من شخص أو جوهٍر آخر  وبأنّه  و ِجَد ممّا هو غري موجود أو يقولون

 .الكنيسة اجلامعة حترمهم )متحوٌل أو متَغي ٌِّر، أولئكَ 
إىل  باإلضافة طبعا   -ورمبا أكثر  -وقام مجيع األساقفة احلاضرين بالتوقيع على قانون اإلميان هذا فيما عدا اثنني منهم 

 (.آريوس ومجاعته
الهوت املسيح، ويرى أنه أقل من ينكر  آريوسكان )به طبيعة املسيح ويقول بابا األرثوذكس يف مصر شنودة الثالث يف كتا

جممع نيقية املسكوّن سنة حىت بعد أن شجبها . زالت جذور األريوسية قائمة حىت اآلن وما. اآلب يف اجلوهر، وأنه خملوق
 (.للكنيسة املقدسة، ظل أريوس واألريوسيون من بعده سبب تعب وشقاق وشك م 325

وطبعا  شنودة الثالث هنا يعرض بشهود يهوه املذهب املسيحي الذي أخذ باالنتشار بشكل كبري يف العامل املسيحي 
أن الكلمة هي اهلل وغريها من وخصوصا  يف الغرب وشهود يهوه ال يقرون بكثري من ضالالت الكنيسة من أمثال الثالوث و 

البدع، ومما يدل على أن القول بالهوت املسيح هو بدعة ثبتت يف جممع نيقية هو أن نصف احلاضرين يف جممع نيقية كانوا 
جمرد خملوق كانت هي املنتشرة والسائدة يف عهد آريوس ( يسوع) Xيؤيدون آريوس أو حمايدين وإن االعتقاد بأن عيسى 

 :ه القساوسة يف كتبهم وإىل اليومب وهذا أمر يعرتف
 ......... ظروف انعقاده 9: جممع نيقية -4 : )......للمطران بيشوي -اجملامع املسكونية املسيحية جاء يف أحباث يف 

أما السبب املباشر لعقد اجملمع فقد كان بدعة أريوس، ألن اإلمرباطورية كادت تنقسم بسبب تلك البدعة  -ب
........... 

وكان . بسبب بدعة أريوس اطوريةاإلمرب  يفانعقد اجملمع املسكوين بأمر امللك قسطنطني خوفا  من االنقسام احلاد احلادث 
كان شاهد عيان وأحد أعضاء اجملمع   الذي القديس أثناسيوسأسقفا ، كما ذكر  398م يف نيقية بعدد 325انعقاده سنة 

، والباقي مل يكن للبابا ألكسندروسأسقفا  مؤيدين  22و أسقفا  مؤيدين ألريوس، 92ة كان ىف خطاب له ىف البداي
أما بنهاية اجملمع فقد ظل أسقفني فقط مؤيدين ألريوس ومها سيكوندوس وثيئوناس اللذين رفضا . دموقفهم قد حتدد بع

احلاضرين ىف  398التوقيع على إميان اجملمع مع الكهنة امللتصقني هبما، وىف أيام القديس إبيفانيوس كانت توقيعات ال  
ان ورده على إفرتاءات أريوس، وىف هذا نرى مدى هذا كان بفضل شرح القديس أثناسيوس لإلمي. نيقية الزالت موجودة
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وقد عارضه كثريون يف حينها، وبعد أن مت إقراره يف جممع نيقية وإىل اليوم هناك من 
 .املسيحيني من ال يقبل به وال يقر هبذا االحنراف العقائدي

 :اهلل ظهر يف اجلسد
ني على ما ذهبوا إليه من ضالل هذه إحدى الرسائل اليت يستدل هبا العلماء غري العامل

 .وادعاء أن الالهوت املطلق حل يف اجلسد

إىل  2بولس رسول يسوع املسيح حبسب أمر اهلل خملصنا وربنا يسوع املسيح رجائنا  9»
رسالة  «تيموثاوس االبن الصريح يف اإلميان نعمة ورمحة وسالم من اهلل أبينا واملسيح يسوع ربنا

 .جممع الكنائس الشرقية - 2ج: العهد القدمي واجلديد -ول صحاح األاأل ثاوستيمو  األوىلبولس الرسول 

وباإلمجاع عظيم هو سر التقوى اهلل ظهر يف اجلسد تربر يف الروح تراءى ملالئكة كرز  92»
العهد  -الثالث  صحاحاأل تيموثاوس األوىلرسالة بولس الرسول  «به بني األمم أومن به يف العامل رفع يف اجملد

 .جممع الكنائس الشرقية - 2ج: قدمي واجلديدال

غري صفة الربوبية وهي صفة ال  Xاألصحاح األول من الرسالة مل يعِط عيسى : أوال  
و الناس وأوىل هبذه الصفة من األب الذي مربّ  فهم  ،إشكال أن يتصف هبا نيب ورسول

 .ى نسبة ألسرته ربا  سمّ يتصف هبا وي  

                                                                                                                                                                          

ومل يكن الوصول لقرار اجملمع باألمر اهلني بل استدعى األمر جمهودا  رهيبا  . اجملمع يفعظمة الدفاع السكندرى 
............. 

 .........آريوس وهرطقته( 2: جممع نيقية -5
ففي وقت من األوقات عزل اإلمرباطور البابا الروماين . امل كله تقريبا  أن يصري أريوسيا  لوال أثناسيوسمر وقت كاد فيه الع

وعني آخر مكانه ليوقع على قانون اإلميان األريوسي، وملا عاد البابا من سجنه إىل كرسيه وّقع على قانون اإلميان األريوسي 
املرحلة الىت مل يبَق فيها سوى أثناسيوس وأساقفته يف مصر وحدهم هم  هذه هي. كان قد رفض التوقيع عليه من قبل  الذي

لكن ىف (. 25: 91أش" )مبارك شعىب مصر: "لذلك ليس غريبا  أن يقول اشعياء النيب. املتمسكون باإلميان الصحيح
 .ن ساندوهي البابا أثناسيوس الذيأوقات أخرى كثرية ساند كرسى روما البابا السكندري، مثل الباباوات معاصر 

اهنارت املسيحية ىف العامل كله وخضعت أمام الطغيان األريوسي ومل يبَق سوى كرسي اإلسكندرية ممثال  ىف البابا السكندري 
اجملامع املسكونية  -اجملامع املسكونية املسيحية ..........[ وحنن علينا أن نقتفي آثار خطوات آبائنا . املنفى وأساقفته املصريني

 .املطران بيشوي -واهلرطقات 
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عيسى مأمور  اإلرسال ال يكون إال بأمر اهلل سبحانه، وأنّ  أنّ   األصحاحبني   :بل أيضا  
اهلل أعلى وأعلم  هذا يعين أنّ  ،مأمور ويأمتر بأمر اهلل Xعيسى  ،إذن .(حبسب أمر اهلل)

حيتاج لغريه ويعرتي صفحة وجوده النقص، وإال فال معىن  Xعيسى  فيثبت أنّ  ،وأقدر منه
ف للحكمة فماذا ميكن أن ينتفع الكامل املطلق فهذا خمال ،ألن يكون مأمورا  وهو كامل مطلق

 !من سواه ؟

بعد أن افتتحت مبا  -فاملفروض  ،أما ما ورد يف هذه الرسالة نفسها يف األصحاح الثالث
يه فيها أن يفهم من ظهور اهلل يف اجلسد هو متاما  كظهوره يف كل العوامل املخلوقة وجتلّ  -رأينا 

طلعة اهلل )ل عيسى مثّ  وصية هلذا القول هنا؛ ألنه يعين أنّ هناك خص ،نعم .وظهورها به سبحانه
 ،نه يد اهلل ووجه اهلل وصورة اهلل، ولكنه عبد خملوق وليس اهلل سبحانه وتعاىلأأي ( يف ساعري

 .والالشيءكالفرق بني الشيء   هناك فرق كبري بني احلقيقة والصورة متاما  

 وظهر فيها وأظهرها، وليس هذا يعين أنه حل   ى يف عوامل اخللقنت سابقا  جتلّ فاهلل كما بي  
بعضها ممكن أن يكون الهوتا  مطلقا  مهما عظم  أو أنّ  ،أو أهنا أصبحت الهوتا  مطلقا   ،هبا

نوره؛ ألنه يبقى خملوقا  ويبقى نورا  خمتلطا  بالظلمة، فأعلى مرتبة ميكن أن يرتقيها اإلنسان هي أن 
 ﴾.....زَيْ ت  َها ي ِضيء  َوَلْو ملَْ مَتَْسْسه  نَاٌر ن وٌر َعَلى ن ورٍ  َيَكاد  ..... ﴿يكون اهلل يف اخللق 

فه اهلل ابتداء  حىت عرّ  األمر Xوهلذا اشتبه على إبراهيم  -يكاد يضيء من نفسه  ،[35:النور]
 .يضيء من نفسه ولكن أبدا  ال - (9)احلقيقة 

ال أرضي ووسعين قلب مل تسعين مسائي و : )واحلديث القدسي عن اهلل سبحانه وتعاىل
ِإن  ﴿: أي أنه يكون وجه اهلل ويد اهلل كما ورد يف القرآن ،31ص 55ج: نوارحبار األ( عبدي املؤمن

َا ي  َباِيع وَن الل َه َيد  الل ِه فَ ْوَق أَْيِديِهمْ  َويَ ب َْقى َوْجه  َربَِّك ذ و ﴿ ،[92: الفتح] ﴾ال ِذيَن ي  َباِيع وَنَك ِإمن 
 .وكما هو واضح يف نصوص التوراة واإلجنيل املتقدمة .[27: الرمحن] ﴾ْكرَامِ اجلَْالِل َواأْلِ 

 :االبن
 .(أبناء اهلل ،اآلب ،االبن ،أبوكم ،أيب: )يف التوراة واإلجنيل

                                                           

 .قرأ التفصيل يف كتاب املتشاهباتا .9
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هكذا قال رب اجلنود هم يبنون وأنا أهدم ويدعوهنم ختوم الشر والشعب الذي ....... »
 2م وتقولون ليتعظم الرب من عند ختم إسرائيل فرتى أعينك 5. غضب عليه الرب إىل األبد

وإن كنت سيدا فأين هيبيت  فإن كنت أنا أبا فأين كراميت. والعبد يكرم سيده االبن يكرم أباه
: العهد القدمي واجلديد -ول صحاح األاأل :التوراة مالخي «قال لكم رب اجلنود أيها الكهنة احملتقرون امسي

 .جممع الكنائس الشرقية - 9ج

ويف تلك الساعة هتلل يسوع بالروح وقال أمحدك أيها اآلب رب السماء واألرض  29»
نعم أيها اآلب ألن هكذا صارت . ألنك أخفيت هذه عن احلكماء والفهماء وأعلنتها لألطفال

وليس أحد يعرف . والتفت إىل تالميذه وقال كل شيء قد دفع إيل من أيب 22. املسرة أمامك
والتفت إىل  23. وال من هو اآلب إال االبن ومن أراد االبن أن يعلن لهمن هو االبن إال اآلب 

ألين أقول لكم إن أنبياء   24. تالميذه على انفراد وقال طوىب للعيون اليت تنظر ما تنظرونه
كثريين وملوكا أرادوا أن ينظروا ما أنتم تنظرون ومل ينظروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ومل 

 .جممع الكنائس الشرقية - 2ج: العهد القدمي واجلديد -صحاح العاشر األ :جنيل لوقاإ «يسمعوا

اسجدوا للرب . قدموا للرب جمد امسه 2. وعزا   قدموا للرب جمدا   يا أبناء اهللقدموا للرب  9»
 .ةجممع الكنائس الشرقي 9ج: العهد القدمي واجلديد -املزمور التاسع والعشرون  :التوراة مزامري «يف زينة مقدسة

ففتح فاه وعلمهم  2. فلما جلس تقدم إليه تالميذه. وملا رأى اجلموع صعد إىل اجلبل»
. ألهنم يتعزون. طوىب للحزاّن 4. ألن هلم ملكوت السموات. طوىب للمساكني بالروح 3. قائال  

 7. ألهنم يشبعون. طوىب للجياع والعطاش إىل الرب 2. ألهنم يرثون األرض. طوىب للودعاء 5
طوىب لصانعي  1. ألهنم يعاينون اهلل. طوىب لألنقياء القلب 8. ألهنم يرمحون. رمحاءطوىب لل
ألن هلم ملكوت . طوىب للمطرودين من أجل الرب 92. ألهنم أبناء اهلل يدعون. السالم

طوىب لكم إذا عريوكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلي   99. السموات
فإهنم هكذا طردوا األنبياء الذين . ألن أجركم عظيم يف السموات .افرحوا وهتللوا 92. كاذبني
 .جممع الكنائس الشرقية - 9ج: العهد القدمي واجلديد  -صحاح اخلامس األ :إجنيل مىت «قبلكم

هلا هذه الكلمات اليت جاءت يف التوراة أو اإلجنيل واشتبهت يف موارد على جاهلها وتأوّ 
ال  -ة إنسان هلل سبحانه أو ليدعوا األلوهية املطلقة إلنسان بنوّ ليدعوا  -العلماء غري العاملني 
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تعين بأي شكل من األشكال ألوهية إنسان ألوهية مطلقة، بل هي مبجموعها تنفي البنوة 
، وإذا التفت إليها اإلنسان بقلب مفتوح طالبا  معرفة احلقيقة كما أرادها (9)احلقيقية ألي إنسان 

حيمد اهلل ويثين عليه قبل أن ينطق هبذه  Xعيسى  خلقه، لرأى أنّ اهلل سبحانه وتعاىل الذي 
هذه الكلمات منطبقة على كل األنبياء  الكلمات، ولو نظر اإلنسان بعني اإلنصاف لعرف أنّ 

واملرسلني واألوصياء الذين كانوا حجج اهلل على خلقه وخلفاءه يف أرضه، فكل حجة من 
صدق عليه أنه من يعرف اهلل دون من سواه من أهل في ،حجج اهلل هو أعرف أهل زمانه باهلل

يصدق أنه ال يعرف خليفة اهلل وحجة اهلل حق معرفته إال اهلل الذي خلقه  :زمانه، وأيضا  
وليس أحد يعرف من هو االبن إال اآلب وال من هو اآلب إال االبن ومن أراد االبن أن يعلن »
 .«له

ما  ،يا علي: )Xعلي بن أيب طالب لوصيه  وهذا جتده يف قول رسول اهلل حممد 
: خمتصر بصائر الدرجات( عرف اهلل إال أنا وأنت، وما عرفين إال اهلل وأنت، وما عرفك إال اهلل وأنا

 .925ص

اخللق كلهم عيال اهلل سبحانه وتعاىل فهو يرمحهم   لعرف اإلنسان احلقيقة وهي أنّ  :وأيضا  
املخلصني من  نّ أوأكيد  ،األم بولدها الوحيدلق من كما يرحم األب أبناءه، بل هو أرحم باخل

أحب اخللق إىل اهلل سبحانه، فهم أوىل بأن يكون اهلل سبحانه  األنبياء واألوصياء واألولياء 
وتعاىل أباهم هبذا املعىن، وألهنم أطاعوه ومل يعصوه سبحانه كما يطيع ويرب االبن الصاحل أباه 

ليسوا الهوتا  مطلقا  بل عباد مكرمون؛ ألهنم شاكرون  فيصح أهنم أبناء اهلل هبذا املعىن، وهم
َلْو أَرَاَد الل ه  َأْن يَ ت ِخَذ َوَلدا  ﴿ .[22: نبياءاأل] ﴾َوقَال وا اخت ََذ الر مْحَن  َوَلدا  س ْبَحانَه  َبْل ِعَباٌد م ْكَرم ونَ ﴿

 .[4: الزمر] ﴾َواِحد  اْلَقه ار  الْصطََفى مم ا ََيْل ق  َما َيَشاء  س ْبَحانَه  ه َو الل ه  الْ 

، أي أهنم ﴾َيَكاد  َزيْ ت  َها ي ِضيء  َوَلْو ملَْ مَتَْسْسه  نَاٌر ن وٌر َعَلى ن ورٍ ﴿ وقد بني القرآن أهنم 
اهلل خلق آدم على  نّ إ: ) اهلل يف اخللق، أي جتلي اهلل وصورة اهلل كما يف احلديث عنهم

 .923ص: صدوق، التوحيد لل934ص 9ج: الكايف( صورته

                                                           

ذكر عيسى يف  ناء حقيقيني هلل وآهلة على مبىن من اعترب أنّ فهل يكونون أب ،بعضها تسمي مجاعة بأهنم أبناء اهلل ألنّ . 9
 .اإلجنيل بأنه ابن اهلل يدل على ألوهيته وبنوته احلقيقية هلل ؟ تعاىل اهلل
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 .ولصحاح األاأل -سفر التكوين  :التوراة «وقال اهلل نعمل اإلنسان على صورتنا كشبهنا 22»
النظر إليهم هو نظر إىل اهلل ومعاينتهم هي معاينة اهلل،  فإنّ  ،وليسوا اهلل سبحانه وتعاىل وبالتايل

ألهنم أبناء . نعي السالمطوىب لصا 1. ألهنم يعاينون اهلل. طوىب لألنقياء القلب»: ويف اإلجنيل
 .«اهلل يدعون

 ،[23 - 22: القيامة] ﴾ِإىَل َرب َِّها نَاِظَرةٌ  #و ج وٌه يَ ْوَمِئٍذ نَاِضرٌَة ﴿ويف القرآن جتد نفس الكالم 

من زارين يف حيايت أو :  قال النيب: )، قالXعن اإلمام الرضا  ،عن أيب الصلت اهلروي
يف اجلنة أرفع الدرجات، فمن زاره يف درجته يف  لنيب ا ةبعد موتى فقد زار اهلل تعاىل ودرج

فما معىن اخلرب  ،يا بن رسول اهلل : فقلت له: قال. اجلنة من منزله فقد زار اهلل تبارك وتعاىل
من  ،يا أبا الصلت: X؟ فقال  له إال اهلل النظر إىل وجه اهلل تعاىلإإن ثواب ال : الذي رووه

فقد كفر ولكن وجه اهلل تعاىل أنبياؤه ورسله وحججه صلوات وصف اهلل تعاىل بوجه كالوجوه 
ك لُّ َمْن ﴿: اهلل عليهم، هم الذين هبم يتوجه إىل اهلل عز وجل وإىل دينه ومعرفته، وقال اهلل تعاىل

َها فَاٍن  ِإال   ك لُّ َشْيٍء َهاِلكٌ ﴿ :، وقال عز وجل﴾ب َْقى َوْجه  َربَِّك ذ و اجلَْاَلِل َواإْلِْكرَامِ ي َ و  #َعَلي ْ
 .922ص 2ج: Xعيون أخبار الرضا  (﴾َوْجَهه  

 [.89: الزخرف] ﴾ق ْل ِإْن َكاَن لِلر مْحَِن َوَلٌد َفأَنَا َأو ل  اْلَعاِبِدينَ ﴿: قال تعاىل

أقرب شيء إىل اهلل  أي أن حممدا  : ﴾ق ْل ِإْن َكاَن لِلر مْحَِن َوَلٌد َفأَنَا َأو ل  اْلَعاِبِدينَ ﴿
خملوق خلقه اهلل سبحانه وتعاىل، وأول من عبد اهلل سبحانه وتعاىل فلو كان هلل  سبحانه، وأول

ألهنم يقولون إن أول ما صدر منه  ؛لكان حممدا  ( تعاىل اهلل عن ذلك)سبحانه وتعاىل ولد 
الذي يقول أنا أقرب اخللق إىل اهلل سبحانه  سبحانه وتعاىل الولد أو الكلمة، فمحمد 

ابن انفصل عن اهلل سبحانه وتعاىل، مل يقل أنا الهوت مطلق، بل قال أنا  وتعاىل مل يقل أنا
 .[22: نبياءاأل] ﴾َوقَال وا اخت ََذ الر مْحَن  َوَلدا  س ْبَحانَه  َبْل ِعَباٌد م ْكَرم ونَ ﴿عبد اهلل وابن عبد اهلل 

قيقة فمن يبحث عن احلقيقة البد له من حتري الدقة واإلخالص يف البحث ليصل إىل احل
 #َلَقْد ِجْئت ْم َشْيئا  ِإّدا   #َوقَال وا اخت ََذ الر مْحَن  َوَلدا  ﴿وينجي نفسه من سخط اهلل سبحانه وتعاىل 
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َوَما  #َأْن َدَعْوا لِلر مْحَِن َوَلدا   #َتَكاد  الس َماَوات  يَ تَ َفط ْرَن ِمْنه  َوتَ ْنَشقُّ اأْلَْرض  َوختَِرُّ اجْلَِبال  َهّدا  
 [.12 - 88: مرمي] ﴾ْنَبِغي لِلر مْحَِن َأْن يَ ت ِخَذ َوَلدا  ي َ 

 :بعنوان، وهذه نصوص من كتاب التوحيد أيضا  Xالسيد أمحد احلسن انتهى كالم 
 :، أنقلها تتميما  للفائدة"غري مركب تثبت أن اهلل واحد أحد نصوص التوراة واإلجنيل"

هلا لتوافق نصوص اشتبه  معىن لتأوّ نة، فالوهذه النصوص واضحة حمكمة بيّ : )X يقول
  .خاطئا   ضلوا خلق اهلل بتفسريها بأهوائهم تفسريا  أعلى العلماء غري العاملني معناها ف

 (:العهد القدمي)بعض النصوص يف التوراة   -9
لى األرض ِمْن فَاْعلِم اليَ ْوَم َوَردِّْد يف قَلِبَك َأن  الر ب  ه َو اإِلله  يف الس َماِء ِمْن فَ ْوق  َوعَ »
أَنَا أَنَا ه َو » .4: 2تثنية  «الر بُّ ِإهل َنا َربٌّ َواِحدٌ : امسْع يَا ِإْسرَائِيل  » .31: 4تثنية  «لْيَس ِسَواه  . َأْسَفل  

بُّ أَنَا الر  » .2: 44إشعياء  «إِٰلَه َغرْيِي أَنَا ٱأَلو ل  َوأَنَا ٱآلِخر  َوالَ » .31: 32تثنية  «َولَْيَس إِٰلٌه َمِعي
لَْيَس أَنَا أَ » .24: 44إشعياء  «َمْن َمِعي؟. بَاِسٌط األرض .َصاِنٌع كل  َشْيٍء نَاِشٌر الس َماَواِت َوْحِدي

َلِّصٌ  الر بُّ َواَل إَِلَه آَخَر َغرْيِي أَلَْيَس إَِلٌه َواِحٌد » .9: 45إشعياء  «لَْيَس سَوايَ . ؟ إَِلٌه بَارٌّ َوخم 
اَل . ِمْن بَ ْيِت ٱْلع ب وِدي ةِ  ٱل ِذي َأْخَرَجَك ِمْن أَْرِض ِمْصرَ  ِإهٰل كَ  نَا ٱلر بُّ أَ » .92: 2مالخي  «َخَلَقَنا؟

 .3و 2: 22خروج  «َيك ْن َلَك آهِلٌَة أ ْخَرى أََماِمي
 (:العهد اجلديد)بعض النصوص من اإلجنيل   -2

َواْلَمْجد  ال ِذي ِمَن اإِلَلِه » .23: 92مرقس «ه  بِاحلَْقِّ ق  ْلَت ألَن ه  الل ه  َواِحٌد َولَْيَس آَخر  ِسَوا»
 .44: 5يوحنا  «؟ اْلَواِحِد َلْست ْم َتْطل ب ونَه  

 :نصوص من الرسائل اليت أرفقوها مع اإلجنيل
َوَلِكن  اهلَل » .4: 8كورنثوس   9 «َوَأْن لَْيَس إَِلٌه آَخر  ِإال  َواِحدا  » .32: 3رومية  «أَلن  اهلَل َواِحدٌ »
. أَْنَت ت  ْؤِمن  َأن  الل َه َواِحدٌ » .5: 3تيموثاوس  9 «ألَن ه  ي وَجد  إَِلٌه َواِحدٌ » .22: 3غالطية  «َواِحدٌ 

 (.91: 2يعقوب  «َحَسنا  تَ ْفَعل  



 (3)رقم  ( )ملحق 

 (إجنيل يهوذا)

يف أوائل السبعينيات من القرن املاضي اكتشف بعض الفالحني املصريني يف إحدى قرى 
مكتوبا  باللغة " اجنيل يهوذا"كم جنوب القاهرة خمطوطة   322افظة املنيا على بعد تقريبا  حم

القبطية على ورق الربدي، وتنقلت املخطوطة بعد ذلك بني أيادي خمتلفة لتجار آثار حىت 
 ". إجنيل يهوذا"وصلت إىل يد العلماء، الذين أخذوا يف جتميعها فكانت 

وأفرج عن هذه  2225القبطية إىل اللغة اإلجنليزية يف هناية عام  متت ترمجة الوثيقة من اللغة
حيث أعلنت صحيفة الواشنطن تاميز يف عدده ا الصادر  ،م2222إبريل من عام  2الرتمجة يف 

أزاحت النقاب عن  National Geographicأن اجلمعية اجلغرافية الدولية  2222إبريل  7يف 
 .ل اليت يعود تارَيها إىل بداية القرن الثالث امليالديإحدى املخطوطات األثرية أو األناجي

ومن أجل توثيق وصيانة وترمجة املخطوطة قامت اجلمعية اجلغرافية الوطنية ناشيونال 
بالتعاون مع مؤسسة ماسينياس  he National Geographic Societyجيوغرافيك سوسييت 

ومعهد ويت للكشوف التارَيية  Maecenas Foundation for Ancient Artللفنون العتيقة 
Waitt Institute for Historical Discovery  بالتعاقد مع العامل السويسري رودلف كاسر

وهو أحد أكرب العلماء يف الدراسات القبطية ليقوم باستعادة وكتابة ونسخ وترمجة النص املوجود 
  .يف املخطوطة

خطوطة وتأكيد عمرها باستخدام أحدث وبالفعل قامت اللجان العلمية واخلرباء بتوثيق امل
 :أنظمة ووسائل وأدوات التدقيق

 :اختبار الكاربون لتحديد عمر ورق البردي

( 94كاربون )مت أخذ عينات من ورق الربدي وإخضاعها الختبارات من الكاربون املشع 
 342و 222تكسون، وأكدت النتائج أّن تاريخ املخطوطة هو ما بني  -جبامعة أريزونا 

                                                           

 (.املعلق. )علماء مسييحني فيه أقوالجنيل يهوذا والتحقق منه وبعض إخمتصر عن اكتشاف  توثيقهذا امللحق حيوي  .9
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مدير خمتربات حتديد العمر بأريزونا،  Tim Jullيالد، كما صرح بذلك تيم جول للم
 .Greg Hodingsواختصاصي البحوث العلمية جريج هودجنس 

 :تحليل الحبر

قامت مؤسسة مككرون أسوشييتس املتخصصة يف التحاليل الشرعية للحرب بإجراء اختبار 
ابة اإلجنيل وذلك بواسطة املايكروسكوب نفاذية احلرب على عينات من احلرب املستخدم يف كت

وأعلنت املؤسسة يف تقريرها عن  ransmission electron microscopy temاإللكرتوين 
تطابق عناصر ومكونات احلرب مع العناصر اليت كانت تستخدم لصناعة احلرب املعروف يف 

 يت بواسطة مطياف رامانوكشفت التحاليل األخرى اليت أجر . القرنني الثالث والرابع امليالديني
Raman spectroscopy  أّن احلرب املستخدم احتوى أيضا  على مكّون معدين أصفر يشبه املادة

 .املستخدمة يف أحبار القرن الثالث امليالدي

 :اختبار التصوير الطيفي

مت إخضاع عينات من الوثيقة الختبارات الصور ذات األطياف املتعددة واليت أجريت يف 
الطيف املتعدد جبامعة بريغهام يونج بسويسرا، وكشفت الفحوصات اليت أجريت على خمتربات 

أن الربدي استجاب لتلك االختبارات بنفس الطريقة " إجنيل يهوذا"نبات الربدي املكتوب عليه 
كما تبني من نتائج االختبارات األخرى املادية أو النصية أن . اليت يستجيب هبا الربدي القدمي

 .ة هي وثيقة أصلية مصرية يعود تارَيها إىل القرن الثالث أو الرابع امليالديهذه الوثيق

 :تحليل السياق النصي والدللي لنجيل يهوذا

املؤرخ رودولف كاسر األستاذ السابق جبامعة جنيف : وهم)قام ثالثة من كبار العلماء 
م، ومارفن  9145عام  ورئيس جلنة ترمجة املخطوطات اليت مت العثور عليها بنجع محادي مبصر

كاليفورنيا، وستيفن إمييل   -ماير العامل املتخصص يف دراسات اإلجنيل جبامعة تشامبان أورانج 
بتحليل ( جبامعة منسرت بأملانيا" املسيحية املصرية"األستاذ املتخصص يف الدراسات القبطية 

ن املفاهيم الالهوتية السياق النصي والداليل إلجنيل يهوذا، وقد اتفق هؤالء العلماء على أ
والرتاكيب اللغوية هي مماثلة لتلك اليت تضمنتها خمطوطات جنع محادي، وذلك أن تلك 
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اجملموعة الكبرية من املخطوطات والنصوص اليت مت اكتشافها بنجع محادي يعود تارَيها إىل 
 . نفس الفرتة والتاريخ الذي كتب فيه إجنيل يهوذا

 :نسخ المخطوطة تحليل بليوغرافيا الخط وطريقة

أستاذ الدراسات القبطية جبامعة منسرت بأملانيا بتحليل بليوغرافيا اخلط  أمييلقام ستيفن 
إن الطريقة اليت كتبت هبا : "وطريقة نسخ خمطوطة إجنيل يهوذا وقدم التقومي التايل للوثيقة

 ". خمطوطة إجنيل يهوذا تذكرين جدا  بكتابات وخمطوطات جنع محادي

ا الكالم وهو يشري إىل املخطوطات القدمية والشهرية اليت مت العثور عليها يف وقد صرح هبذ
أيضا  بأن أي مزور يف العصر احلديث لن يتمكن من  أمييلكما ذكر . منطقة جنع محادي

لكي يقوم مزور بتقليد أو تزوير مثل هذه الوثيقة فإنه يلزمه : "استنساخ أو تزوير وثيقة كهذه
، "مادة الربدي احلقيقية وليس ببساطة أي بردي ولكن الربدي القدميليس فقط احلصول على 

وعليه أيضا  أن يعرف كيف يقلد طريقة الكتابة واخلط القبطي القدمي املستخدم : "وأضاف
علما  بأن عدد العلماء املتخصصني يف الدراسات القبطية هم عدد . خالل تلك الفرتة القدمية

 ". قليل ونادر

وعليه أيضا  أن يقوم بتأليف نص باللغة القبطية على أن يكون : "قائال   يلميأوأضاف 
علما  بأن عدد العلماء . صحيحا  من حيث اللغة واألسلوب القبطي وأن يكون مقنعا  أيضا  

املتخصصني الذين ميكنهم القيام بذلك هو أقل من من عدد العلماء الذين ميكنهم قراءة اللغة 
 ".القبطية

 :(9) لماء مسيحيني عن إجنيل يهوذاوهذه بعض تصرحيات ع

يهوذا من  إجنيل) :، يقولتريي غارسيا، نائب الرئيس التنفيذي للجمعية اجلغرافية الوطنية
مذكورة يف  االكتشافات التارَيية الدينية خالل الستون السنة املاضية ملخطوطة قدمية غري أهم

ات صحتها، مبا يف ذلك إشعاعيا، وقد مت أجراء جمموعة من االختبارات إلثب. الكتاب املقدس
                                                           

 http://www.religioustolerance.org/gospj4.htm :انظر الرابط التايل .9
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وقال . وحتليل احلرب املستخدمة، والتصوير الطيفي املتعدد، وحتليل النص واألسلوب اللغوي
 (.لقد مت املصادقة عليها كعمل حقيقي من األدب املسيحي القدمي نوع ابوكريفا: "غارسيا

كتب عن املسيحية إلني باجلز، أستاذة يف جامعة برينستون، ومؤلفة معروفة لعدد من ال
 هذه االكتشافات تنسف أسطورة جتانس الدين املسيحي، وتظهر): يف بيان هلاتقول  ،املعرفية

 .(كيف كانت احلركات املسيحية املبكرة متنوعة ورائعة   حقا  

والذي تربع مبليون دوالر للجمعية  ،ت التارَييةافتيد ويت صاحب معهد ويت لالكتشا
 :، يقولمتاحة للجمهور خمطوطة وجعله، واحلفاظ عليه يهوذا إجنيل ةالستعاداجلغرافية الوطنية 

وبالنسبة يل  ،املسيحية املبكرة حىت حبثنا يف هذا االكتشاف األيامعرف الكثري عن أ أكنمل )
 "يهوذا إجنيل" نهإولكن من املستحيل القول  ،وميكنك السؤال عن الرتمجة والتوضيح ،رائع جدا  
 .(خمتلق أوموضوع  

عن يهوذا  ، فهي تتساءلكنج، أستاذة يف كلية الالهوت يف جامعة هارفارد. كارين ل  اأمو 
يف إجنيل يهوذا، وحتتمل أن ال يكون هو يهوذا االسخريوطي اخلائن، بل امليسر للخالص 

 (... هل هو اخلائن، أو امليسر للخالص): والذي أمر صلبه ممكنا ، تقول عن يهوذا

ة أن يفعلوا كما فعلت كارين كنج ال أقل، ويبقوا ولو احتماال  وكان األحرى بعلماء الكنيس
آخر وليس هو يهوذا اخلائن، ليدعوهم ذلك  ا  أن يكون يهوذا املصلوب يف إجنيل يهوذا شخص

إجنيل يهوذا، االحتمال للبحث وطرح املسألة علميا  بدل أن جيعلوا من ومههم مربرا  لرفض 
 .اقية واألمانة العلميةعن املصد هنٌج بعيدٌ وواضح أّن ذلك 

* * * 

 

 



 (4)ملحق رقم 

 (9)يف بيان الفداء وحجر الزاوية 

دين اهلل كله يكاد يكون مسألة واحدة فتح هبا خلق اإلنسان األرضي ذكرها تعاىل ... )
، والقرآن كله يف الفاحتة والفاحتة يف البسملة والبسملة ﴾ِإينِّ َجاِعٌل يف األَْرِض َخِليَفة  ﴿: بقوله

، وماذا كان أمري (أنا النقطة: )، قال أمري املؤمننيXيف الباء والباء يف النقطة والنقطة علي 
 !غري أنه خليفة اهلل يف أرضه ؟ Xاملؤمنني علي 

إذن، فالنقطة والباء والبسملة والفاحتة والقرآن والدين كله هو خليفة اهلل يف أرضه، والقرآن 
أ خذ على العباد بإطاعة خلفاء اهلل وأودعه اهلل يف حجر والدين كله هو العهد وامليثاق الذي 

هلدم حاكمية  األساس أو احلجر األسود أو حجر الزاوية أو احلجر املقتطع من حممد 
الشيطان والطاغوت، وقد ذكر هذا احلجر يف الكتب السماوية ويف الروايات، وقريش عندما 

حلجر يشري إىل أمر عظيم وهلذا اختلفوا فيمن هذا ا اختلفوا فيمن حيمل احلجر كانوا يعلمون أنّ 
هو من محل احلجر ووضعه يف مكانه لتتم آية اهلل،  حممدا   حيمله، وكانت مشيئة اهلل أنّ 

قائم احلق والعبد الذي أودعه اهلل العهد وامليثاق الذي يشري له هذا احلجر  نّ أوإشارته سبحانه 
 .الذي محل احلجر سيخرج من حممد 

ِإن  ق  َرْيشا  يف اجْلَاِهِلي ِة َهَدم وا : )قَالَ  ،Xَعْن َأيب َعْبِد الل ِه  ،يِد ْبِن َعْبِد الل ِه اأْلَْعرَجِ َعْن َسعِ 
َنه  َوأ ْلِقَي يف ر وِعِهم  الرُّْعب  َحىت  قَاَل قَاِئٌل مِ  نَ ه ْم َوبَ ي ْ يت  ن ْه ْم لََيأْ اْلبَ ْيَت فَ َلم ا أَرَاد وا بَِناَءه  ِحيَل بَ ي ْ

فَ َفَعل وا َفخ لَِّي  ،ك لُّ َرج ٍل ِمْنك ْم بَِأْطَيِب َمالِِه َواَل تَْأت وا مبَاٍل اْكَتَسْبت م وه  ِمْن َقِطيَعِة َرِحٍم َأْو َحرَامٍ 
نَ ه ْم َوبَ نْيَ بَِنائِِه فَ بَ نَ ْوه  َحىت  انْ تَ َهْوا ِإىَل َمْوِضِع احلََْجِر اأْلَْسَوِد فَ َتَشاَجر وا ِفي ِه أَي ُّه ْم َيَضع  احلََْجَر بَ ي ْ

نَ ه ْم َشرٌّ   ،َفَحك م وا َأو َل َمْن َيْدخ ل  ِمْن بَاِب اْلَمْسِجدِ  ،اأْلَْسَوَد يف َمْوِضِعِه َحىت  َكاَد َأْن َيك وَن بَ ي ْ
 َوَسِطِه مث   َأَخَذِت فَ َلم ا أَتَاه ْم أََمَر بِثَ ْوٍب فَ َبَسَط مث   َوَضَع احلََْجَر يف  ،َفَدَخَل َرس ول  الل ِه 

 4ج: الكايف( فَ َوَضَعه  يف َمْوِضِعِه َفَخص ه  الل ه  ِبهِ  اْلَقَباِئل  جِبََواِنِب الث  ْوِب فَ َرفَ ع وه  مث   تَ َناَولَه  
 .297ص

                                                           

وكتاب  يف كتاب التوحيد على سؤال، مت نقله واإلجابة عليه حرفيا  محد احلسن أالسيد أجابة هذا امللحق هو نص  .9
 .للفائدة طرح هنا خمتصرا  و ، اجلزء الرابع -اجلواب املنري عرب األثري 
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القائم وحامل اخلطيئة وحامل الراية  وهذه إشارة أنّ  ،محل احلجر األسود  فمحمد
 . ها سيخرج من حممدالسوداء اليت تشري إلي

ولذا ، هو من حيمله يف صلبه؛ ألنه مستودع يف فاطمة بنت حممد  حممد  :وأيضا  
 . يكون حامل اخلطيئة احلقيقي هو رسول اهلل حممد

أما اللون األسود الذي شاء اهلل أن يكتسي به هذا احلجر فهو يشري إىل ذنوب العباد 
ون وهم يف بيت اهلل، وهو نفسه لون رايات قائم ويذكرهم خبطاياهم لعلهم يتوبون ويستغفر 

وكالمها  ،احلق، قائم آل حممد السوداء، فالرايات السود تشري إىل احلجر واحلجر يشري إليها
 :وأيضا  . يشريان بلوهنما األسود إىل خطيئة نقض العهد وامليثاق املأخوذ على اخللق يف الذر

وحامل الراية السوداء اليت تشري إىل  -طيئة له من عناء حامل هذه اخليشريان إىل ما يتحمّ 
 .العبد الذي أوكل بكتاب العهد وامليثاق، وهو احلجر األسود وهو قائم آل حممد -اخلطيئة 

واحلجر مرتبط مبسألة الفداء املوجودة يف الدين اإلهلي وعلى طول املسرية املباركة هلذا الدين 
قد ظهر يف اإلسالم بأجلى صوره يف احلسني  فدين اهلل واحد؛ ألنه من عند واحد، والفداء

X وقبل اإلسالم جتد الفداء يف احلنيفية دين إبراهيم ،X  بإمساعيل، وجتده أيضا  بعبد اهلل
، وجتده Xبيحىي بن زكريا  X، وأيضا  جتده يف اليهودية دين موسى والد الرسول حممد 

 .يف النصرانية باملصلوب

نفسه، فإهنم  Xاملصلوب هو عيسى  ون أنّ مهّ وبغض النظر عن كون النصارى يتو 
ومعتقداهتم وإن كان فيها حتريف ولكن هذا ال يعين  ،املصلوب هو حامل اخلطيئة يعتقدون بأنّ 

فت عنه، بل كثري من رِّ أهنا مجيعا  جاءت من فراغ تام وليس هلا أي أصل يف دين اهلل سبحانه ح  
فوه ل ديين أخذه علماء الضالل غري العاملني وحر  العقائد املنحرفة يف احلقيقة هي تستند إىل أص

 .وبنوا عليه عقيدة فاسدة

لون بعض خطايا أممهم ليسريوا باألمة ككل إىل اهلل موجودة يف فقضية كون الرسل يتحمّ 
ل موسى على حتمّ  لالطالعدين اهلل ومل تأِت من فراغ، وميكنك مراجعة نصوص التوراة مثال  

X  ل خطايا املؤمنني قال حتمّ  ورسول اهلل حممد .فه قومه من اخلطاياعناء  إضافيا  ملا يقرت
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لِيَ ْغِفَر َلَك الل ه  َما تَ َقد َم ِمن َذنِبَك َوَما َتَأخ َر َوي ِتم  نِْعَمَته  َعَلْيَك َويَ ْهِدَيَك ِصرَاطا  ﴿: تعاىل
 .[2: الفتح] ﴾مُّْسَتِقيما  

وغفرها اهلل له، عن عمر بن يزيد بياع السابري  ل خطايا أمتهأنه حتمّ : وتفسريها يف الظاهر
لِيَ ْغِفَر َلَك الل ه  ما تَ َقد َم ِمْن َذْنِبَك َوما ﴿قول اهلل يف كتابه : Xأليب عبد اهلل  :قلت) :قال

 (ما كان له من ذنب وال هم بذنب ولكن اهلل محله ذنوب شيعته مث غفرها له: قال ﴾تََأخ رَ 
 .394ص 2ج: تفسري القمي

لون خطيئة نقض العهد وامليثاق عن منكري ل الرسل خلطايا أممهم ال يعين أهنم يتحمّ مّ وحت
ر العهد لون خطيئة من غفل عن تذكّ خلفاء اهلل الذين ميوتون على هذا اإلنكار، بل هم يتحمّ 

حتملهم خلطايا أممهم ال يعين أهنم  وامليثاق ونقضه مدة من الزمن يف هذه احلياة الدنيا، كما أنّ 
لون أثقاال  إضافية وعناء  أهنم يتحمّ  :عن أممهم، بل معناه صبحون أصحاب خطيئة عوضا  ي

 .إضافيا  يف تبليغ رساالهتم يف هذه الدنيا للناس

ل نتائج بإرادهتم هم؛ ألهنم هم من يطلب هذا، فاألب الرحيم بأبنائه يتحمّ  وهذا طبعا  
ومشقة ورمبا اآلالم والقتل يف سبيل  أخطائهم يف كثري من األحيان، وإن كانت تسبب له عناء  

األب يرجو صالح أبنائه يف النهاية، ورمبا   وذلك ألنّ  ؛Xاهلل، كما هو احلال يف احلسني 
كثريون ال يتذكرون العهد حىت يراق دم أبيهم ويل اهلل فيكون سببا  لتذكرهم العهد وامليثاق، 

ر عدد كبري من اخللق قد ترك احلج كّ الذي شاء اهلل أن جيعله سببا  لتذ  Xوهلذا جتد احلسني 
 .Xوأقبل حيث اخلطى إىل مكان ذحبه 

بيانه وإن كان رمبا  ل األئمة فهذا أمر قد تكفّ  ،Xأما عالقة احلجر خبطيئة آدم 
ة أرادها اهلل سبحانه، بل وعالقة احلجر خبطايا اخللق أيضا  قد خفي فيما مضى على الناس لعلّ 

عندما قب ل احلجر  -بأوضح بيان بالعمل  ا األمر رسول اهلل حممد  هذلوا بيانه وقد بني  تكفّ 
احلكيم الذي يعمل احلكمة، ال كعمر بن  ولكنه بيان ملن هلم قلوب ويعون أفعال حممد  -

نفسه  ويصرح أنّ ! قب ل احلجر ؟ نه ال يفهم ملاذا رسول اهلل حممد أاخلطاب الذي يصرح 
يفعل ذلك  ولكنه يفعله فقط ألنه رأى رسول اهلل حممدا   ،ل تقبيل احلجروحقيقته ال تتقبّ 

ه فعل حممد ألنه يدعي أنه خليفته، فهو يسفّ  الف املسلمني، وال ميكنه خمالفة حممد آأمام 
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اء إىل احلجر أن عمر ج) :مكر هذا، روى البخاري ومسلم وأمحد به جمربا  فأيّ  ويسنتّ  
صلى اهلل عليه  إين ألعلم أنك حجر ال تضر وال تنفع، ولوال أين رأيت رسول اهلل: فقبله وقال

رأيت عمر يقبل : )قال ،وروى أمحد بسنده عن سويد بن غفلة(. يقبلك ما قبلتك وسلم
صلى اهلل عليه ضر وال تنفع، ولكين رأيت أبا القاسم إين ألعلم أنك حجر ال ت: احلجر ويقول

 (. بك حفيا   وسلم

ح بأنه كاره هلذا الفعل ومنكر له ومستخف هبذا ل احلجر صرّ فعمر بن اخلطاب عندما قب  
َوِإْذ َأَخَذ َربَُّك ﴿احلجر وكونه الشاهد على العباد بالوفاء بالعهد وامليثاق املأخوذ عليهم يف الذر 

ِمن ظ ه ورِِهْم ذ رِّي  تَ ه ْم َوَأْشَهَده ْم َعَلى أَنف ِسِهْم أََلْست  ِبَربِّك ْم قَال وْا بَ َلى َشِهْدنَا أَن  ِمن َبيِن آَدمَ 
 .[972: عرافاأل] ﴾تَ ق ول واْ يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِإن ا ك ن ا َعْن َهَذا َغاِفِلنيَ 

طاب منكر للعهد وامليثاق عمر بن اخل وهذه إشارة جلية ملن هلم قلوب يفقهون هبا، بأنّ 
الشاهد، وبالتايل حياول عمر إنكار كون احلجر شاهدا   ولذا فنفسه تشمئز من احلجر ،املأخوذ

: حقيقيا ، فيخاطب عمر بن اخلطاب احلجر الشاهد واحلجر األساس واحلجر األسود بقوله
ن بعمر يف هذا الناس الذين كانوا حييطو  ، ومبا أنّ (إين ألعلم أنك حجر ال تضر وال تنفع)

ل هذا احلجر حفيا  هبذا احلجر شديد االهتمام به ويقبِّ  املوقف قد رأوا رسول اهلل حممدا  
تقديس هذا احلجر واالهتمام  Xويسجد عليه، بل هم أنفسهم قد ورثوا عن حنيفية إبراهيم 

بيل احلجر ه عمر تقبعد أن سفّ ! ل احلجر ولكن بعد ماذا ؟به، لذا تدارك عمر قوله بفعله فقبّ 
عمر بقوله  األسود بأنه حجر ال يضر وال ينفع، وبالتايل فال حكمة يف تقبيله، وبالتايل فإنّ 

للحجر  ش احلجر األسود وينفي كونه شاهدا ، وجيعل تقبيل رسول اهلل وفعله أراد أن يهمّ 
 .وسجوده عليه أمرا  مبهما  غري مفهوم خاليا  من احلكمة

وحاشاه  - ر األسود ال يضر وال ينفع لكان فعل رسول اهلل نه لو كان احلج، إواحلقيقة
له معىن وحكيما  إن مل يكن هذا  وال ميكن أن يكون فعل رسول اهلل  ،خاليا  من احلكمة -

 .احلجر يضر وينفع بإذن اهلل وحبوله وقوته سبحانه
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ل بالعهد فمشيئة اهلل أن يظهر ما يبطنه عمر من موقف جتاه احلجر أو العبد املوك ،إذن
 .وامليثاق أو قائم آل حممد، وسبحان اهلل ال يضمر اإلنسان سوءا  إال أظهره اهلل يف فلتات لسانه

بيان أمهية احلجر األسود وفضله بأقواله وأفعاله، ويكفي أن  ل رسول اهلل حممد وقد تكفّ 
عبة غري على جزء من الك ومل يسجد رسول اهلل  ،له وسجد عليهقبّ  رسول اهلل  تعرف أنّ 

استلموا الركن، فإنه ميني : )قال رسول اهلل  احلجر األسود، وبلغ عظيم هذا األمر وأمهيته أنّ 
( اهلل يف خلقه، يصافح هبا خلقه، مصافحة العبد أو الدخيل، ويشهد ملن استلمه باملوافاة

 .25ص 9ج: احملاسن

 هنج رسول اهلل   واملراد بالركن أي احلجر األسود؛ ألنه موضوع فيه، وتابع األئمة
آدم  احلجر هو حامل كتاب العهد وامليثاق، وأنّ  نوا أنّ يف بيان أمهية احلجر بأقواهلم وأفعاهلم، فبيّ 

ر عن خطيئته يف نقض العهد كفِّ قد بكى أربعني يوما  ونصب جملسا  للبكاء بقرب احلجر لي  
ة بيضاء احلجر كان درّ  نّ أو  .[995: طه] ﴾ْد َله  َعْزما  َوَلَقْد َعِهْدنَا ِإىَل آَدَم ِمن قَ ْبل  فَ َنِسَي وملَْ جنَِ ﴿

ل للسواد بسبب خطايا العباد، فهذه الكلمات واألفعال املباركة تضيء ولكنه يف األرض حتوّ 
اليت كرروها مرات أمام أصحاهبم كلها تأكيد وبيان ألمهية احلجر األسود، ولعالقة احلجر 

 .... ول مسرية اإلنسانية يف هذه األرضبل واخلطايا على ط ،باخلطيئة األوىل

دخل بيت اهلل فبدأ باحلجر وختم باحلجر، وأمر أصحابه أن يكون  ورسول اهلل حممد 
آخر عهدهم بالبيت استالم احلجر، بل ويستحب أن يستلم احلجر يف كل طواف، ومس 

جر على احل ب غفران الذنوب وحط اخلطايا، بل وسجد رسول اهلل حممد سبِّ احلجر ي  
احلجر هو أهم  األسود ووضع جبهته عليه بعد أن قب له، فماذا ميكن أن تفهم من هذا غري أنّ 

 .ما يف البيت

احلَْج  َفَكَتَب  ذََكَر َرس ول  الل ِه : )Xقَاَل أَب و َعْبِد الل ِه : قَالَ  ،َعْن َعْبِد الل ِه ْبِن ِسَنانٍ 
ْساَلِم َأن  َرس وَل الل ِه ِإىَل َمْن بَ َلَغه  ِكَتاب ه  مم ْن دَ   ي رِيد  احلَْج  ي  ْؤِذن  ه ْم ِبَذِلَك لَِيح ج  َمنْ  َخَل يف اإْلِ

فَ َلم ا انْ تَ َهى ِإىَل بَاِب اْلَمْسِجِد اْستَ ْقَبَل اْلَكْعَبَة َوذََكَر اْبن  ِسَناٍن أَن ه  بَاب  َبيِن .. .....َأطَاَق احلَْج  
َه َوأَثْ ىَن َعَلْيِه َوَصل ى َعَلى أَبِيِه ِإبْ رَاِهيَم مث   أََتى احلََْجَر فَاْستَ َلَمه ، فَ َلم ا طَاَف بِاْلبَ ْيِت َشْيَبَة َفَحِمَد الل  

َها Xَصل ى رَْكَعتَ نْيِ َخْلَف َمَقاِم ِإبْ رَاِهيَم  الل ه م  ِإينِّ َأْسأَل َك : مث   قَالَ  ،َوَدَخَل َزْمَزَم َفَشِرَب ِمن ْ
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مث    ما  نَاِفعا  َورِْزقا  َواِسعا  َوِشَفاء  ِمْن ك لِّ َداٍء َوس ْقٍم، َفَجَعَل يَ ق ول  َذِلَك َوه َو م ْستَ ْقِبل  اْلَكْعَبِة،ِعلْ 
: الكايف (لَِيك ْن آِخر  َعْهدِك ْم بِاْلَكْعَبِة اْسِتاَلَم احلََْجِر فَاْستَ َلَمه  مث   َخرََج ِإىَل الص َفا: قَاَل أِلَْصَحاِبهِ 

سجد على ( رضي اهلل عنه)رأيت رسول اهلل : )وروى البهيقي عن ابن عباس، قال .241ص 4ج
 (.احلجر

ركعيت الطواف عند  قد سنّ  رسول اهلل  والبد من االلتفات إىل أمر مهم جدا  وهو أنّ 
والذي يقف يف  Xون عند مقام إبراهيم يصلّ  واألئمة  مقام إبراهيم، وكان رسول اهلل 

 بوضوح تام بنيِّ يكون احلجر األسود بني يديه ويف قبلته، وهذا ي   Xصالته عند مقام إبراهيم 
ِإْذ قَاَل ي وس ف  ﴿انطباق هذه اآلية على قائم آل حممد أو يوسف آل حممد أو احلجر األسود 

 .[4: يوسف] ﴾َأَحَد َعَشَر َكوَْكبا  َوالش ْمَس َواْلَقَمَر رَأَيْ ت  ه ْم يل َساِجِدينَ  أِلَبِيِه يَا أَبِت ِإينِّ رَأَْيت  

نت تأويل هذه اآلية يف اإلمام املهدي نت سابقا  ما معىن هذا السجود عندما بي  وقد بي  
Xا   ،  ولكن السجود هنا عند تأويله يف القائم يكون لفاطمة والسر املستودع فيها معا ، متام

والقمر  السجود للكعبة واحلجر األسود املودع فيها، فيكون هنا الشمس حممدا   كما أنّ 
: وهم (عليها السالم)وفاطمة  Xمن ولد علي  واألحد عشر كوكبا هم األئمة  Xعليا  

، وسجودهم (احلسن واحلسني وعلي وحممد وجعفر وموسى وعلي وحممد وعلي واحلسن وحممد)
ن للقائم وإلقامة العدل وإنصاف املظلوم، وباخلصوص أخذ حق صاحبة دو هّ مبعىن أهنم مي  

 .املظلومية األوىل واألعظم منذ خلق اهلل اخللق وإىل أن تقوم الساعة

أما سجود بقية اخللق ممن فرض عليهم أن يسجدوا إىل الكعبة وبالتايل إىل احلجر األسود 
: للقائم سواء شاءوا أم أبوا، قال تعاىلفهو مبثابة إشارة واضحة وبيان أهنم بأمجعهم ميهدون 

َبال  َأملَْ تَ َر َأن  الل َه َيْسج د  َله  َمن يف الس َماَواِت َوَمن يف اأْلَْرِض َوالش ْمس  َواْلَقَمر  َوالنُّج وم  َواجلِْ ﴿
َوَمن ي ِهِن الل ه  َفَما لَه  ِمن مُّْكرٍِم ِإن   َوالش َجر  َوالد َوابُّ وََكِثرٌي مَِّن الن اِس وََكِثرٌي َحق  َعَلْيِه اْلَعَذاب  

د للوارث أو القائم شاءوا أم أبوا، فالشمس والقمر هِّ فالكل مي   .[98: احلج] ﴾الل َه يَ ْفَعل  َما َيَشاء  
حبسبه، فحركة اخللق  عليه العذاب ميهد للقائم وكلٌ  والنجوم ميهدون للقائم، وأيضا  من حق  

ة هي متهيد للقائم الذي ينصف املظلومني، وإن كان أكثر اخللق جيهلون هذا، ومسريهتم العام
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متاما  كطوافهم بالكعبة واحلجر األسود املودع فيها مع أهنم ال يكادون يفقهون شيئا  من 
 .طوافهم

 :أما يف األديان السابقة فقد ذكر احلجر أيضا  يف التوراة واإلجنيل

لكتب احلجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس قال هلم يسوع أما قرأمت قط يف ا»
الزاوية ومن قبل الرب كان هذا وهو عجيب يف أعيننا لذلك أقول لكم إن ملكوت اهلل ينزع 
منكم ويعطى األمة اليت تعمل أمثاره ومن سقط عليه هذا احلجر يرتضض ومن سقط هو عليه 

 .صحاح احلادي والعشروناأل -إجنيل مىت  «يسحقه

هو يف أمة أخرى غري األمة اليت كان َياطبها،  Xم عنه عيسى لذي تكلّ فاحلجر ا
وهم بنو إسرائيل والذين آمنوا بعيسى  Xفامللكوت ينزع من األمة اليت كان َياطبها عيسى 

X -  ويعطى  -ألنه كان َياطب هبذا الكالم تالميذه املؤمنني به وغريهم من بقية الناس
واضح كل الوضوح أنه يف  Xل أمثار امللكوت، فكالم عيسى لألمة املرتبطة باحلجر اليت تعم
عون اتباع عيسى، ويعطى ألمة امللكوت سينزع يف النهاية ممن يدّ  بيان فضل حجر الزاوية، وأنّ 

ة اليت ربط حبكمة بني احلجر وبني األم X، فعيسى احلجر وهم أمة حممد وآل حممد 
 .تعطى امللكوت يف النهاية

عون اتباعه وبني أهنم لن يناولوا امللكوت يف ألمة ببين إسرائيل ومن يدّ قابل هذه ا :وأيضا  
عي اتباع جعل احلجر علة إعطاء امللكوت ألمة أخرى غري األمة اليت تدّ  Xالنهاية، فعيسى 

من يشهد هلم احلجر بأداء العهد وامليثاق ومن ينصرونه هم  ، أي أنّ Xوعيسى  Xموسى 
 هذه األرض بإقامة حاكمية اهلل أم يف السماوات عندما من سريثون امللكوت، سواء كان يف

أم يف النهاية عندما يسكنهم اهلل اجلنان يف  ،يكشف اهلل هلم عن ملكوته وجيعلهم ينظرون فيه
عيسى أراد هبذا الكالم  نّ إ: ر هذا الكالم بصورة أخرى ويقولفسِّ ومن يريد أن ي   .امللكوت

ط وال يطلب معرفة احلقيقة، وإال فليقرأ أصل القول وهو فإنه يغال ،نفسه ويصر على هذا القول
وهكذا ال ينتهي  ،داود قصد نفسه إنّ  :يف املزامري، فأيضا  ميكن أن يقول اليهود Xلداود 
 .اجلدل
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ص الذي يأيت باسم الرب يف آخر أرادوا املخلِّ  Xوعيسى  Xداود  ولكن احلقيقة إنّ 
اه املعزي والعبد احلكيم، وهنا رى يف اإلجنيل ومسّ يف مواضع أخ Xر به عيسى الزمان، وقد بش  

ف بأنه حجر الزاوية ؟ عرَ رف أو ميكن أن ي  هو الذي ع   نْ مَ : اه حجر الزاوية فيكون السؤالمسّ 
كروا يف ع رفوا بأهنم حجر الزاوية يف بيت الرب ؟ أو ذ   (ليهما السالمع)داود أو عيسى  نّ أهل 

بيت الرب ؟ وهل هناك حجر موضوع يف زاوية بيت موضع آخر على أهنم حجر الزاوية يف 
 ؟ (عليهما السالم)الرب أو اهليكل عند اليهود والنصارى يدل على داود أو عيسى 

، ويف Xهذا غري موجود ولكنه موجود يف األمة األخرى من ولد إبراهيم  إنّ  ،احلقيقة
ة وبالذات الزاوية اليت ابنه، وموجود يف الزاوي Xوإمساعيل  Xبيت الرب الذي بناه إبراهيم 

ص الذي يأيت يف آخر امسها الركن العراقي، وكل هذه األمور تشري إىل أمر واحد هو املخلِّ 
 .الزمان أو الذي أشار إليه داود يف املزامري أنه حجر الزاوية واآليت باسم الرب

. هذا الباب للرب 22 .أدخل فيها وأمحد الرب. افتحوا يل أبواب الرب 91..... »
احلجر الذي  22. أمحدك ألنك استجبت يل وصرت يل خالصا   29. لصديقون يدخلون فيها

 24من قبل الرب كان هذا وهو عجيب يف أعيننا  23. رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية
 22. آه يا رب أنقذ. آه يا رب خلص 25. نبتهج ونفرح فيه. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب

 -املزمور املئة والثامن عشر -مزامري  :التوراة «.....باركناكم من بيت الرب  .مبارك اآليت باسم الرب
 .195ص: جممع الكنائس الشرقية - 9ج: العهد القدمي واجلديد

ص الذي يأيت يف املراد حبجر الزاوية يف التوراة ويف اإلجنيل هو املخلِّ  وللتأكيد أكثر على أنّ 
ها ملك العراق يف زمن دانيال آأورد هذه الرؤيا اليت ر آخر الزمان ويف العراق وهو قائم احلق، 

 :وهي تكاد ال حتتاج إىل توضيح ،Xوفسرها دانيال النيب  Xالنيب 

مللك العراق، وهو َيربه برؤياه وتفسريها كما يف التوراة  Xوهذا قول دانيال النيب 
 :املوجود

 تمثال العظيم البهي جدا  أنت أيها امللك كنت تنظر وإذا بتمثال عظيم هذا ال 39.......»
. صدره وذراعاه من فضة. رأس هذا التمثال من ذهب جيد 32. وقف قبالتك ومنظره هائل
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. قدماه بعضهما من حديد والبعض من خزف. ساقاه من حديد 33. بطنه وفخذاه من حناس
كنت تنظر إىل أن قطع حجر بغري يدين فضرب التمثال على قدميه اللتني من حديد   34

فانسحق حينئذ احلديد واخلزف والنحاس والفضة والذهب معا  35. سحقهماوخزف ف
أما احلجر الذي ضرب . وصارت كعصافة البيدر يف الصيف فحملتها الريح فلم يوجد هلا مكان

 37فنخرب بتعبريه قدام امللك . هذا هو احللم 32. ومأل األرض كلها كبريا    التمثال فصار جبال  
 38. ألن إله السموات أعطاك مملكة واقتدارا وسلطانا وفخرا أنت أيها امللك ملك ملوك

. وحيثما يسكن بنو البشر ووحوش الرب وطيور السماء دفعها ليدك وسلطك عليها مجيعها
وبعدك تقوم مملكة أخرى أصغر منك ومملكة ثالثة أخرى من  31. فأنت هذا الرأس من ذهب

ة صلبة كاحلديد ألن احلديد يدق وتكون مملكة رابع 42. حناس فتتسلط على كل األرض
ومبا رأيت القدمني  49. وكاحلديد الذي يكسر تسحق وتكسر كل هؤالء يءويسحق كل ش

واألصابع بعضها من خزف والبعض من حديد فاململكة تكون منقسمة ويكون فيها قوة احلديد 
يد وأصابع القدمني بعضها من حد 42. خبزف الطني من حيث إنك رأيت احلديد خمتلطا  

 ومبا رأيت احلديد خمتلطا   43. والبعض قصما   والبعض من خزف فبعض اململكة يكون قويا  
خبزف الطني فإهنم َيتلطون بنسل الناس ولكن ال يتالصق هذا بذاك كما أن احلديد ال َيتلط 

وملكها ال يرتك  ويف أيام هؤالء امللوك يقيم إله السموات مملكة لن تنقرض أبدا   44. باخلزف
ألنك رأيت أنه قد  45. آخر وتسحق وتفين كل هذه املمالك وهي تثبت إىل األبد لشعب

اهلل العظيم . قطع حجر من جبل ال بيدين فسحق احلديد والنحاس واخلزف والفضة والذهب
 .صحاح الثايناأل -سفر دانيال  :التوراة «احللم حق وتعبريه يقني. قد عر ف امللك ما سيأيت بعد هذا

ص الذي ينقض هيكل الباطل وحكم الطاغوت والشيطان على هذه أو املخلِّ فاحلجر  ،إذن
ويكون يف ملكه نشر احلق والعدل يف األرض يأيت يف آخر الزمان، ويأيت يف العراق   ،األرض

كما  هو واضح يف رؤيا دانيال، وهو احلجر الذي ينسف الصنم أو حكم الطاغوت واألنا، 
فال ميكن أن يكون أي  ،وا يف العراق ويف آخر الزمانرسلأ   Xوال داود  Xبينما ال عيسى 

حجر الزاوية يف اليهودية   بوضوح من كل ما تقدم أنّ منهما هو حجر الزاوية املذكور، بل تبني  
 .والنصرانية هو نفسه احلجر األسود املوضوع يف زاوية بيت اهلل احلرام يف مكة
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ل بالعهد وامليثاق، هو جتٍل ورمز للموك   فاحلجر األسود املوضوع يف ركن بيت اهلل والذي هو
، وهو نفسه احلجر الذي يهدم (عليهما السالم)نفسه حجر الزاوية الذي ذكره داود وعيسى 

، وهو نفسه قائم آل حممد أو املهدي األول الذي يأيت Xحكومة الطاغوت يف سفر دانيال 
 (. وأهل بيته يف آخر الزمان كما روي عن رسول اهلل حممد 

* * * 



 (5)ملحق رقم 

 (9)قصة عيسى وكيف ش بِّه هلم 

َوقَ ْوهِلِْم ِإن ا قَ تَ ْلَنا ﴿ :تعاىله لو قبوكيف شبه هلم ؟  Xما هي قصة عيسى  :971 /سؤال
َلف وا ِفيِه ت َ اْلَمِسيَح ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ َرس وَل الل ِه َوَما قَ تَ ل وه  َوَما َصَلب وه  َوَلِكْن ش بَِّه هَل ْم َوِإن  ال ِذيَن اخْ 

 ؟ [957: النساء] ﴾َلِفي َشكٍّ ِمْنه  َما هَل ْم ِبِه ِمْن ِعْلٍم ِإال  ات َِّباَع الظ نِّ َوَما قَ تَ ل وه  يَِقينا  
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم: اجلواب)

 .واحلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على حممد وآل حممد األئمة واملهديني

علماء  فحضروا عنده إال يهوذا الذي دل  ، ع فيها واعد حوارييهيف الليلة اليت رف Xعيسى 
ليهود، وقايضه على تسليم عيسى ل ، فقد ذهب إىل املرجع األعلىXاليهود على عيسى 

X هلم. 

هه يشب)، فرفعه اهلل، وأنزل Xوكان بعد منتصف الليل أن نام احلواريون، وبقي عيسى 
، وهذا الشبيه هو من األوصياء من آل حممد ، ، فكان درعا  له وفداء  (الذي صلب وقتل
 .Xل العذاب ألجل قضية اإلمام املهدي ص لب وق تل وحَتمّ 

اه اهلل من أيدي اليهود وعلمائهم الضالني مل يصلب ومل يقتل، بل ر فع فنجّ  Xوعيسى 
َن َمْرمَيَ َرس وَل الل ِه َوَما َوقَ ْوهِلِْم ِإن ا قَ تَ ْلَنا اْلَمِسيَح ِعيَسى ابْ ﴿: قال تعاىل، (لعنهم اهلل)املضلني 

 .﴾قَ تَ ل وه  َوَما َصَلب وه  َوَلِكْن ش بَِّه هَل مْ 

وعد  Xعيسى  إنّ : )، قالXويف الرواية يف تفسري علي بن إبراهيم عن أيب جعفر 
فأدخلهم بيتا  مث خرج  أصحابه ليلة رفعه اهلل إليه فاجتمعوا عند املساء، وهم اثنا عشر رجال  

اهلل رافعي إليه الساعة  إنّ  :عني يف زاوية البيت وهو ينفض رأسه من املاء، فقالعليهم من 
قال  ؟ صلب ويكون معي يف درجيتقتل وي  ومطهري من اليهود فأيكم يلقي عليه شبحي في  

                                                           

 .للسيد أمحد احلسن( اجلزء الرابع -املتشاهبات )مأخوذ من كتاب هذا امللحق  .9
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اليهود جاءت يف طلب  إنّ : Xمث قال ...ذا  وَ فأنت ه   :قال ،أنا يا روح اهلل :شاب منهم
( لبتل وص  فق   Xأخذوا الشاب الذي ألقي عليه شبح عيسى و ...  من ليلتهم Xعيسى 

 .923ص 9ج: تفسري القمي

أحد )، بينما الذين جاؤوا من احلواريني هم (اجتمع اثنا عشر: )يقول Xفاإلمام الباقر 
، وهذا من املتواترات Xبل ذهب إىل علماء اليهود لي سلِّم عيسى ، ، فيهوذا مل يأتِ (عشر

 عشر الذي جاء أو قل الذي نزل من السماء، هو الوصي من آل حممد نكر، فالثايناليت ال ت  
 .Xبصورة عيسى  هَ بِّ ، بعد أن ش  لَ تِ وق   بَ لِ ، الذي ص  

: ، ويف إجنيل مىت(إيليا، إيليا ملا شبقتين: )وكانت آخر كلمات هذا الوصي عند صلبه هي
فقوم من . ا تركتينصرخ يسوع بصوت عظيم إيلي إيلي ملا شبقتين أي إهلي، إهلي ملاذ… »

وأما الباقون فقالوا أترك لنرى هل يأيت إيليا … إنه ينادي إيليا : قالوا، الواقفني هناك ملّا مسعوا
وإذا حجاب اهليكل قد انشق إىل اثنني . فصرخ يسوع أيضا  بصوت عظيم وأسلم الروح. َيلصه

 .انتهى ،27اح صحأ-إجنيل مىت  «…واألرض تزلزلت والصخور تشققت . من فوق إىل أسفل

والنصارى ، (يا علي يا علي ملاذا أنزلتين: )ترمجة الكلمات اليت قاهلا هكذا نّ ، إواحلقيقة
 . لك من النص السابق من اإلجنيلكما تبني  ( إهلي، إهلي ملاذا تركتين)يرتمجوهنا هكذا 

 ومل يقل هذا الوصي هذه .واإلنزال أو اإللقاء يف األرض من السماء قريب من الرتك
الكلمات جهال  منه بسبب اإلنزال، أو اعرتاضا  على أمر اهلل سبحانه وتعاىل، بل هي سؤال 

، وملاذا ق تلت  ، لبت  وملاذا ص   أي افهموا واعرفوا ملاذا نزلت   :هه إىل الناسيستبطن جوابه، وجّ 
أو )إذا أ عيد نفس السؤال، فإذا رأيتم الرومان  لكي ال تفشلوا يف االمتحان مرة أخرى

 ،يداهنوهنم، فسأكون يف تلك األرض( أو أشباههم)حيتلون األرض، وعلماء اليهود ( شباههمأ
فهذه سنة اهلل اليت تتكرر، فخذوا عربتكم وانصروين إذا جئت وال تشاركوا مرة أخرى يف صليب 

 .وقتلي
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 وحتملت   لبت  ص  : كان يريد أن يقول يف جواب السؤال البني  لكل عاقل نقي الفطرة
، Xألجل القيامة الصغرى، قيامة اإلمام املهدي  تلت  وق  ، وإهانات علماء اليهودالعذاب 

 .ودولة احلق والعدل اإلهلي على هذه األرض

؟ كان  ك اليهودلِ هل أنت مَ : وهذا الوصي عندما سأله علماء اليهود واحلاكم الروماين
غريب على من جيهل ومل يقل نعم، جواب ، أو أنتم تقولون، أو هم يقولون، أنت قلت :جييب

 .حاحلقيقة، ولكنه اآلن توضّ 

الذي رفعه اهلل، وهو الشبيه  Xك اليهود بل عيسى لِ نعم، ألنه ليس هو مَ : فلم يقل
 .Xالذي نزل لي صلب وي قتل بدال  عن عيسى 

 :من اإلجنيل -عليه القبض  يَ قِ بعد أن ال   -وهذا نص جوابه 

احلي أن تقول لنا هل أنت املسيح، قال له  فأجاب رئيس الكهنة وقال له استحلفك باهلل»
 .22إصحاح  -إجنيل مىت  «..أنت قلت : يسوع

أنت : ك اليهود فقال له يسوعلِ فوقف يسوع أمام الوايل فسأله الوايل قائال   أأنت مَ  ..»
 .27 صحاحأ –إجنيل مىت  «..تقول 

 -ل مرقسإجني «..فسأله بيالطس أنت ملك اليهود فأجاب وقال له أنت تقول ..»
 .95صحاحأ

 .22صحاحأ - إجنيل لوقا «..فقال اجلميع أفأنت املسيح فقال هلم انتم تقولون إين أنا هو  ..»

. مث دخل بيالطس أيضا  إىل دار الوالية ودعا يسوع، وقال له أنت ملك اليهود 33.. »
لي أنا أجابه بيالطس ألع 35. أجابه يسوع أمن ذاتك تقول هذا أم آخرون قالوا لك عين 34

أجاب يسوع مملكيت ليست من  32. ماذا فعلت. متك ورؤساء الكهنة أسلموك إيلأ. يهودي
. لو كانت مملكيت من هذا العامل لكان خدامي جياهدون لكي ال أ َسل م إىل اليهود. هذا العامل

أجاب يسوع أنت . كلِ فقال له بيالطس أفأنت إذا مَ  37. ولكن اآلن ليست مملكيت من هنا
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 -إجنيل يوحنا  «..هلذا قد ولدت أنا، وهلذا قد أتيت إىل العامل ألشهد للحق . إين ملكتقول 
 .98إصحاح 

َ الوصي أنه ليس من أهل األرض يف ذلك الزمان بل نزل إليها ، ويف هذا النص األخري بني 
لكيت ليست من مم»: هذا الوصي يقول ، حيث ترى أنّ Xإلجناز مهمة وهي فداء عيسى 

 .«وهلذا قد أتيت إىل العامل ألشهد للحق»، «ولكن اآلن ليست مملكيت من هنا»، «هذا العامل

بني مهرودين  عند انفجار الصبح ما Xقال ينزل عيسى ابن مرمي : )عن رسول اهلل 
ومها ثوبان أصفران من الزعفران، أبيض اجلسم، أصهب الرأس، أفرق الشعر، كأن رأسه يقطر 

يب ويقتل اخلنزير ويهلك الدجال ويقبض أموال القائم وميشي دهنا ، بيده حربة، يكسر الصل
خلفه أهل الكهف، وهو الوزير األمين للقائم وحاجبه ونائبه، ويبسط يف املغرب واملشرق األمن 

 .X )(9)من كرامة احلجة بن احلسن 

ويعود دار امللك إىل الزوراء وتصري األمور .. : )Xوعن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 
ورى من غلب على شيء فعله، فعند ذلك خروج السفياين فريكب يف األرض تسعة أشهر ش

يسومهم سوء العذاب فويل ملصر وويل للزوراء وويل للكوفة والويل لواسط كأين انظر إىل واسط 
فال  ،ويقل الطعام ويقحط الناس ويقل املطر ،وعند ذلك خروج السفياين ،وما فيها خمرب َيرب
اء تنزل، مث َيرج املهدي اهلادي املهتدي الذي يأخذ الراية من يد عيسى بن أرض تنبت وال مس

 .(2)( ..مرمي 

قتل، بل الذي صلب وقتل صلب ومل ي  مل ي   Xعيسى  وتوجد أحاديث كثرية تدل على أنّ 
 .Xهو شبيه عيسى 

مبدرعة من صوف من غزل مرمي  Xرفع عيسى ابن مرمي : )قال ،Xعن أيب عبد اهلل 
 .(3) (مرمي، فلما انتهى إىل السماء نودي يا عيسى بن مرمي ألق عنك زينة الدنيا ومن خياطة

                                                           

 .13ص 7ج: السيد هاشم البحراين -غاية املرام  .9
 .934ص: السيد بن طاووس احلسين -املالحم والفنت  .2
 .338ص 94ج: حبار األنوار .3
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للناس إال أمر  أمر أحد من أنبياء اهلل وحججه  هَ بِ ما ش  ) :قال، Xوعن الرضا 
مث  ،بض روحه بني السماء واألرضألنه رفع من األرض حيا  وق  ، وحده Xعيسى بن مرمي 

ِإْذ قاَل الل ه  يا ِعيسى ِإينِّ م تَ َوفِّيَك ﴿: وذلك قوله عز وجل رفع إىل السماء ورّد إليه روحه
 .(9) (55:عمران آل ﴾َوراِفع َك ِإيَل  

 .(2)( مل ميت وإنه راجٌع إليكم قبل يوم القيامة Xعيسى : )، قالوعن النيب 

عنه وقد طلب من اهلل سبحانه وتعاىل أن ي عفى وي صرف  ،عيسى نيب مرسل والَتِفْت إىل أنّ 
فاهلل استجاب له ورفعه  ،واهلل سبحانه وتعاىل ال يرد دعاء نيب مرسل، الصلب والعذاب والقتل

 Xويف اإلجنيل عدة نصوص فيها دعاء عيسى ، وأ نزل الوصي الذي ص لب وق تل بدال  عنه
 .بأن ي صرف عنه الصلب والقتل

ه إن أمكن فلتعرب عين مث تقدم قليال  وخر على وجهه وكان يصلي قائال  يا أبتا… »: وهي
 .22: مىت «…هذه الكأس 

وقال * مث تقدم قليال  وخر على األرض وكان يصلي لكي تعرب عنه الساعة إن أمكن  …»
 .94: مرقس «…يا أبا اآلب كل شئ مستطاع لك فاجز عين هذه الكأس 

 قائال  يا أبتاه إن شئت أن* وانفصل عنهم حنو رمية حجر وجثا على ركبتيه وصلى … »
ز عين هذه الكأس   .22: لوقا «…جت 

 ..»: اإلصحاح الثامن هذا النص -سفر إشعيا، ويف اإلجنيل أعمال الرسل  -ويف التوراة 
 .«..ومثل خروف صامت أمام الذي جيزره هكذا مل يفتح فاه ، مثل شاة سيق إىل الذبح

بل هم ،  الذبحمل يذهب أحد منهم صامتا  إىل، مواوكل األنبياء واألوصياء املرسلني تكلّ 
، العلماء والناس تَ ك  كم بَ  باخلصوص Xوعيسى ، توا ويعظوا الناسأ رسلوا ليتكلموا وي بكّ 

 .عليه أنه ذهب إىل الذبح صامتا   ق  صدِ وكم وعظهم فال يَ 

                                                           

 .  ، نقال  عن عيون األخبار 474ص: قصص األنبياء للجزائري .9
 .344ص 94ج: حبار األنوار .2
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تل دون أن لب وق  الذي ص  ( شبيه عيسى) بل هذا الذي ذهب إىل الذبح صامتا  هو الوصي
. ودون أن يتكلم مع الناس، صرف عنه العذاب والصلب والقتلأو يطلب من اهلل أن ي  ، يتكلم

بل إذا أحّلوا عليه وسألوه بإحلاح من أنت، هل أنت املسيح، مل يكن جييبهم إال بكلمة، أنت 
 .قلت

وهو أن ، ملا أ نزل له ا  بأمر اهلل، منفذ ا  راضي ا  وهكذا ذهب إىل العذاب والصلب والقتل صامت
 .Xيسى ي صلب وي قتل بدال  من ع

سل وي بلغ الناس ويتكلم معهم، ذهب هكذا مثل شاة  وألنه أصال  مل يكن وقته قد حان لري 
 .سيق إىل الذبح، مثل خروف صامت أمام الذي جيزره هكذا مل يفتح فاه

أرجو أن يستفيد كل مؤمن يريد معرفة احلقيقة من هذا املوقف، فهذا اإلنسان نزل إىل 
لب ، وص  ا  يعرف، مل يطلب أن ي ذكر أو أن ي عرف، نزل صامتوص لب وق تل وال أحد ، األرض
 .(إن أردمت أن تكونوا فكونوا ، هكذاا  ىل ربه صامتإ، وصعد ا  ، وق تل صامتا  صامت

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (6)ملحق رقم 

 (9)( 93مجعة )مجعة صلب احلواري الثالث عشر 

م،  2292ن شهر نيسان م( 93)حتمل رقم ( مجعة)مّرت على اإلنسانية قبل أيام قليلة 
، وبشكل (بالتحديد األرثوذكس)وهي املسماة جبمعة األحزان لدى مجهور كبري من املسيحيني 

جيدهم يتشاءمون من اجلمعة اليت وفيما سبق عام فإّن املطالع لسرية ماليني البشر اليوم 
أو  ترك السفر أو التسوقيتصرفون فيها بشكل مل تعهده باقي أيامهم من ، و 93تصادف 

 قضاء حوائجهم فيها، فما قصة اإلنسان مع هذه الظاهرة العاملية ؟

نود أن  ،Xمن كلمات احلواري السيد أمحد احلسن وقبل استشراف اإلجابة عليها 
 :هلانتعرف على شيء من نظرة اإلنسان 

ويف  ،تقع يف الثالث عشر من مجعة ءمونيتشابشكل عام أما عند الغربيني، فإهنم 
املعدل اليومي  جاء أنّ  New york Heraldصحيفة نيو يورك هريالد  ثال  وفقمالثالثينات 

اخلوف من ف .هنار اجلمعة 22  زجية، فيما ال يكاد يتخطى أل 952للزواج يف نيويورك وصل إىل 
إن ) :يقول الطبيب دونالد دوسيعندهم أبدا ،  يوم مجعة ليس اعتياديا   93مصادفة تاريخ 

وتّر اخلفيف رتاوح بني التتيف مثل هذا اليوم  مليون أمريكي 29العوارض اليت تصيب 
والبعض ال يرتك سريره أو يغادر منزله، يف . واالضطراب واإلحساس القوي بالتشاؤم والّذعر

 (.حني يقوم آخرون بكل أنواع الطقوس لصد تأثريات هذا اليوم

يف  93ختسر كل يوم مجعة الشركات األمريكية   أنّ ويف دراسة أجرهتا جملة مسيشونيان تبني  
ال  كما أنه .93يوم مجعة  يفألن الناس ال تتسوق أو تسافر  ؛مليون دوالر 752أي شهر 
يف  93من ناطحات السحاب والفنادق يف الواليات املتحدة الرقم  نسبة كبرية جدا  تستخدم 

 ويف .92Aبالرقم  93يستبدل الرقم  أحيانا  و  ،94إىل  92ترقيم طبقاهتا وتقفز من 
، أما شركات الطريان فال تدخل هذا الرقم على 93املستشفيات ال وجود لغرفة حتمل الرقم 

 .رحالهتا
                                                           

 (.املعلق)، Xعددته مبا عرفته من كلمات احلواري والوصي الثالث عشر السيد أمحد احلسن أهذا امللحق  .9
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مثال   في القرن التاسع عشر تحدة، فبالواليات امل ليس حمصورا   93اخلوف من مجعة مث إّن 
وحىت  ،93كانت شركة لويدز للتأمني البحري يف لندن ترفض تأمني أي سفينة تبحر يوم مجعة 

 . اليوم ال حتّرك البحرية األمريكية أي سفينة يف هذا املوعد

خوف غري مربر، وأّن ذلك أشبه بالدعاية الكاذبة،  93 مجعةاخلوف من ويرى بعضهم أّن 
إن أكرب حاجات اإلنسان هو أن جيعل نفسه فوق مستنقع ): يقول الدكتور مارتني لوثركينج

مراض والضعف النفسي يستسلمون بسرعة إىل الدعايات الكاذبة، فاألشخاص املصابون باأل
 .(اخلرافات، ويظلون يف حالة قلق وخوف دائم

فإّن لسان ، نفسهاإلنسان  تصرف يكّذبهسرعان ما إّن حتليل دكتور مارتني هلذه الظاهرة 
وفق جتارب عاشوها عرب عصور حال الناس يقر بصدق معتقدهم خصوصا  وإهنم تلّقوا ذلك 

له واقعا  فعال  فكلهم  بوا شيئا  ووجدوا أنّ جتريبيون مبعىن أهنم إذا جرّ م مديدة، فالناس بطبعه
يقدمون ألنفسهم بالعالمة أو  وان كانإو  العلم أدعياءنصائح  ال تنفعهم، حينها يعتقدون به

وبالتايل فمثل تلك النصائح ال تنفع يف رفع احلزن الذي َييم على اإلنسان  .الدكتور أو ما شابه
 .93عة الغريب يف مج

كزميله الغريب اإلنسان الشرقي أيضا ، وإن كان قد سار خمطئا    لدىقريب من ذلك جنده 
 .وليس فقط من مجعته( 93)ليصور التشاؤم من نفس رقم  93ألبعد من مجعة 

، وألي سبب كان كل ذلك (93حزن بين اإلنسان يف مجعة )فما هي حقيقة تلك الظاهرة 
 احلزن العميق فيها ؟الغم و 

رى قبل كل شيء مثاال  أليام حزن يعتقد هبا املسلمون، وهنا نتذكر يف مقدمتها يوم لن
خليفة اهلل يف أرضه ورحيانة نبيه  ،Xالعاشر من احملرم مثال ، فهو يوم شهادة اإلمام احلسني 

أنه يوم حزن وهنوا فيه عن قضاء احلوائج واالنشغال  ، وقد ورد عن آل حممد املصطفى 
 .بأمور الدنيا

وفصل رأسه  Xوشبيه بذلك احلزن جيده اإلنسان عند تذكره لقتل نيب اهلل حيىي بن زكريا 
ويوم قتل بيوم العاشر من احملرم  شبيها   93فماذا حصل يا ترى يف مجعة . عن جسده الشريف
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حاكي لي أرضهبدم خليفة من خلفاء اهلل يف ذلك اليوم هو اآلخر ؟؟ وهل اتشح حيىي بن زكريا 
دَم أبيه الذي أ ريق على أرض ( 93مجعة )يف حزن عميق عليه م يِّ نسان الذي َي  قلب  اإل

 ؟( وخليفة اهلل هو األب احلقيقي كما هو معلوم)املعصية واجلحود، 

صار ( 93)ذا السفر اجلليل، فرقم هلقارئ الذهن  على خافيا   سيبقىال أعتقد أّن اجلواب 
من ( عشر الوصي الثالث)مقرتن ب  جند أنه لمني املس أمره واضحا  لدى أتباع األديان، فعند

 .محدأالوصي  وهو، وقد تقدمتيف وصيته املقدسة الذين ذكرهم  حممد  أوصياء

، مقرتن باخلروف املذبوح الذي عند املسيحيني فهو مقرتن باحلواري الثالث عشر وأما
فمجموعهم . لالهويتيف رؤيا يوحنا ا( اجلالس على العرش+ الشيوخ األربعة والعشرين )توسط 

، ومن يتوسطهم هو ( االثنا عشر إماما  واالثنا عشر مهديا  +  رسول اهلل حممد )شيخا   25
 (.93)الوصي 

 .. ستكون أنت الثالث عشر»: للمصلوب يف إجنيل يهوذا Xوعلى حد تعبري عيسى 
ألنك ستضحي باإلنسان الذي  ولكنك ستفوقهم مجيعا  ..  ولكنك ستأيت لتسود عليهم

يهوذا املصلوب ليس هو االسخريوطي اخلائن،  أنّ يف حبوث هذا الكتاب  تبني  وقد  .«يرتديين
واضح أّن ف ،93 يكن رقم مليهوذا  نّ أل ئ؛خمطفهو  93 رقمهيهوذا اخلائن  إنّ يقول ومن 

خرج يهوذا وخان وحصل الصلب بفرتة اختري حواري جديد  أنوبعد  ،92احلواريني كانوا 
 93يهوذا اخلائن هو حواري رقم  أنّ يوجد شيء امسه  أنه اليعين وهذا  ،92ليكمل العدد 

، فهو (أمحد بالعربية= يهوذا )، وإذن نه يهوذا الصاحلإ .مغالط فهو من يقول هذاو  أصال ،
 .كما وّضحه هذا الكتابمحد  أالوصي واحلواري الثالث عشر 

 ؟( اجلمعة)وصاحبه، لكن ماذا بالنسبة إىل ( 93)هذا بالنسبة إىل رقم 

مساء عرف بعدة أ، وت  وهي اليت حصل فيها الصلب، (مجعة األحزان أو اآلالم)اجلمعة هي 
هو يوم احتفال ديين بارز و ، أو األليمة أو العظيمة أو مجعة الفداءكاجلمعة احلزينة أيضا   أخرى 

، يتم من خالله استذكار يسبق عيد الفصح وعطلة رمسية يف معظم دول العامل املسيحية يف
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صلب الاملسيحيني حبسب النصوص اليت عندهم بأّن  أغلبيعتقد  إذ ودفنه، املصلوب وموته
 .يف يوم مجعة لحص

بعد أن حار فيه ( 93مجعة )عرفت هذا تعرف حينها سبب حزن ماليني الناس يف  وإذا
 .العلماء وعجزوا عن تقدمي تفسري مقنع ورصني ملثل هذه الظاهرة العاملية

، وألن الشبيه هو الوصي Xوألّن يوم اجلمعة كان هو اليوم الذي ص لب فيه شبيه عيسى 
، كان (9)كما أوضحته حبوث هذا الكتاب ( مد واملهدي األول أمحدقائم آل حم)الثالث عشر 

كما هو معروف عند قيام القائم  و  Xمرتبطا  بدعوة اإلمام املهدي ( أي اجلمعة)ذات اليوم 
 .الشيعة

، كنت قد سألت وحزن الناس فيها( 93مجعة )العاملية  وألجل معرفة حقيقة هذه الظاهرة
 : ن نص جوابه أن قالعنها، فكا Xالسيد أمحد احلسن 

فالناس أغلبهم كما هو  ،93البشر يتشاءمون من اجلمعة اليت تصادف  ماليني تقريبا   اآلن)
فهم بسبب ، يعتقدون به فإهنم فعال   ا  واقعا له ووجدو  ئا  جربوا شي إذايعين ، جتريبيونمعلوم 

 األحيان تقضى فيه بعض يوم رمبا ال 93يوم اجلمعة الذي يصادف أّن  وجدواجتارهبم 
بالنسبة   األئمةعن حىت وهذه مسألة مروية  .اعتقدوا هبذافحوائجهم بشكل ملفت للنظر 

 .شابه ما أوَيرج فيه املؤمن لقضاء حاجة  نه الأليوم عاشوراء و 

 ،سبباليكونون غافلني عن  لكنهم قد 93أو تشاؤمهم من مجعة الناس  وبالرغم من حزن
الناس عندما يريدون  :مثال   ،صلهاأناس وهي غافلة عن حقيقتها و تفعلها ال األمورمن  ا  كثري   فإنّ 

الذي صلب هو االستعاذة بالصليب  األمرصل هذا أو  ،االستعاذة من احلسد ميسكون اخلشب
 .من اخلشب ألنهعليه شبيه عيسى 

صار واملسيحية  اإلسالميف  93رقم أّن عتقد ، فأ(93مجعة )وخبصوص ما نتحدث عنه 
صلب الوصي ي  ، فأن وهي اليت حصل فيها الصلب األحزانمعة فهناك مجعة اجل واضحا ، أما

                                                           

صدارات انصار إحد أ( محد املوعود ملتقى رساالت السماء وسفينة جناة املختارينأ)كتاب للمزيد ميكن االطالع على   .9
 .Xاالمام املهدي 



 331 .....................................................احلواري الثالث عشر

يوم باعتباره  يوما  مزعجا  اليوم ألن يعترب الناس هذا  معقوال   سببا  هذا  أليسيف يوم اجلمعة  93
 .حزين

 أصليفهموا  أندون  بهولكنه بيان نبينه ملن يعتقدون  ذا األمر،نستدل هب وحنن ال
هو  األمرواعتربوا  هناك من ذهبوا بعيدا   ،طبعا  . 93جلمعة رقم  احهمارتي عدمو اعتقادهم 

 البشريعتقد به ماليني  معتقدنحن نتكلم عن ف ،عالقة لنا به ال أمروهذا ، 93من الرقم  تشاؤم
يعتربونه يوم  أوَيافون منه  أو بالنسبة هلم يوم غري مريح 93اجلمعة اليت تصادف  أنّ وهو 
يوم  أنّ كما   يعين متاما   ،93صلب الوصي حصل فيه يوم نه اآلن وهو أب السبوقد تبني   ،شؤم

والفرق فقط  ،(Xاحلسني )قتل فيه الوصي الثالث الذي يوم الألنه  العاشر من احملرم يوم حزن
 .انتهى( واعتقد هبا املتدين وغري املتدين أوسع ا  خذت طابعأ 93مجعة  يف أنّ 

فهي يوم قتله ب احلواري والوصي الثالث عشر، تعين مجعة صل 93مجعة  وهبذا ظهر أنّ 
 .وإراقة دمه الطاهر، وأكيد أّن االبن يعتصر قلبه حزنا  وكمدا  إلراقة دم أبيه

قد عاد ليسود ويرفع راية ( احلواري الثالث عشر)و( الوصي الثالث عشر)وها هو األب 
خ بأبنائه على هذه األرض لألمم وميأل األرض قسطا  وعدال  كما وعد أنبياء اهلل ورسله، ويصر 

 ! ! كرمدّ ليفيقوا قبل فوات األوان، فهل من 

 .واحلمد هلل رب العاملني
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