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  التوبة يف اإلجنيل والقرآن
  :التوبة ركن أويل يف الدين: توطئة

فهو ينبع من األفراد واجلماعات ويـزداد       . اخلطيئة مرض بشري، يسري يف البشرية سريان الوباء         
ومل يسلم من هذا الوباء إال مـن        . م جراثيمه يف الطبيعة البشرية منذ خطيئة األبوين األولني        جيالً بعد جيل، وتتراك   

. ومل يعصم اهللا أحداً، حىت األنبياء واملرسلني، من هذا الوباء الذي حيمل كل واحد جرثومته يف فطرته                . َعَصم ربك 
 إال  -عن الشيطان يف جنبه حـني يولـد       كل آدمي يط  : "والقرآن واحلديث مل يعصما من اخلطيئة إال املسيح وأمه        

"  ُجعل بينهما حجاب فأصابت الطعنة احلجـاب ومل ينفـذ إليهمـا شـيء منـه                -عيسى وأمه عليهما السالم   
  ).الصحيحان(

كل مولود يولـد  "ن ردد احلديث القائل    إ و -)حياء علوم الدين  ا( حجة اإلسالم، يف كتابة األكرب       والغزايل
 فإنه مييل إىل األخذ بنظرية النصرانية يف اخلطيئة اآلدمية وسـرياهنا يف             -)٢٤و  ٢٠ و ١١ ص ٤اجلزء  " (على الفطرة 

فإن .... ومن أشبه أباه فما ظلم    : فال غرو إن أذنب اآلدمي وأجرم فهي شنشنة يعرفها من أجرم          : "البشرية، ويقول 
). ٣و  ٢: ٤" (دم أو نار جهنم   الشر معجون مع اخلري يف طينة آدم عجناً حمكماً ال خيلصه إال إحدى النارين، نار الن               

بـل هـو    .... فكان الرجوع عما سبق إليه على مساعدة الشهوات ضرورياً يف حق كل إنسان، نبياً كان أو غبياً                
             ٤(ة اإلهلية اليت ال مطمع يف تبديلها        حكم أزيل مكتوب على جنس األنس ال ميكن فرض خالفه ما مل تتبدل الُسن :

فخلقـة  : ل شخص ال يتصور أن يستغين عنها أحد من البشر كما مل يستغِن آدم             فالتوبة فرض َعين يف حق ك     ) ٨
وأما بيان وجوا على الدوام ويف كل حال، فهو أن كل بشـر ال              . الولد ال تتسع ملا مل تتسع له خلقة الوالد أصالً         

 األنبيـاء وتوبتـهم     خيلو عن معصية جبوارحه، إذ مل خيلُ عنه األنبياء، كما ورد يف القرآن واألخبار عن خطايـا                
فإن خال عن اهلم فال     . فإن خال عن معصية اجلوارح، فال خيلو عن اهلم بالذنوب بالقلب          . ئهم على خطاياهم  اوبك

  . خيلو للتوبة يف اإلجنيل والقرآن
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وهلـذا قـال عليـه    . فإن خال عنه فال خيلو عن غفلة وقصور يف العلم باهللا وصفاته وأفعاله  . عن وسواس الشيطان  
  ).٩: ٤" ( وقيل مئة مرة-إنه لُيفانُ على قليب فاستغفر اهللا يف اليوم والليلة سبعني مرة: مالسال

ولذلك كان ال بد لكل رسالة أو نبوة تدعي أهنا مساوية أن تتصدى هلذا الداء البشري الوبيـل، فتداويـه                    
  . باليت هي أحسن

رسل اهللا جيعلون باكورة رسالتهم، الدعوة إىل       ويف تاريخ النبوة، من التوراة، إىل اإلجنيل، إىل القرآن، نرى           
ومنذئـذ طفـق    : "وجيعلون هذه التوبة شرطاً ال بد منه ِلتقبل الوحي ورساالت السماء          . التوبة، بالرجوع إىل اهللا   

  ).  لوقا-مىت" (توبوا فقد اقترب ملكوت اهللا: يسوع يتجول ويكرز ويقول
يئة، املرض البشري العام واخلاص، ومن التوبة، طريـق         فما كان موقف التوراة واإلجنيل والقرآن من اخلط       

  اخلالص واإلميان الذي ال بد منه؟ 
  التوبة يف التوراة

هلا اهللا على موسى كليمه دسـتوراً للحيـاة الدينيـة           نـزملخص شريعة سيناء، كلمات اهللا العشر اليت أ       
  . ر األساسية حمددة فيها، واضحةفأحكام اخلري والش. وسائر التشريعات يف التوراة تفسري هلا. واألدبية

  .والدعوة إىل التوبة متأل للتوراة والزبور والنبيني
  .وهذه التوبة يف عهد التوراة شخصية وشرعية

ومزامري التوبة مـن أروع الشـعر       . فالتوبة الشخصية تسمع أنينها وزفريها وأناشيدها، يف الزبور خاصة        
  : منها. مة امللهمة يعيش اليهود والنصارى يف صلوام جيالً بعد جيلوعلى أنغام هذه الندا. والصوفية االستغفارية

  .ارمحين يا اهللا بعظيم رمحتك، وبكثرة رأفاتك امح مآمثي
  ...اغسلين كثرياً من إمثي، ومن خطيئيت طهرين

  .لو شئت ذبيحة لقدمت، لكنك ال ترضى مبحروقات
  ! حقاً ومتواضعاً، وال يرذل اهللا قلباً منس!إمنا الذبيحة هللا روح منسحق

لتوبة الشرعية، مبراسيم شرعية، وأعمال معروفة حمدودة، جند تفاصيلها يف الفصول األوىل مـن سـفر                وا
  جند فيها رسوم الضحية عن اخلطيئة : األحبار
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  .كل خطيئة هلا ضحية معلومة مرسومة: عند مجيع فئات األمة
يف اليوم العاشر مـن  : "لتكفري العام، عاشوراءويف الفصل السادس عشر من سفر األحبار جند شريعة يوم ل       

الشهر السابع تذلّلون فيه نفوسكم، وال تعملون عمالً ألنه يف هذا اليوم يكفّر عنكم لتطهريكم، فتطهرون من مجيع                  
فيكون هذا رمساً أبدياً لـتكفري مجيـع        . هو سبت عطلة لكم، تذلّلون فيه نفوسكم رمساً أبدياً        . خطاياكم أمام اهللا  

  ). ٣٤ -٢٦: ١٦" (ايا عن بين إسرائيل مرة واحدة يف السنةاخلط
ومن أنواع التوبة والتكفري عن اخلطايا      ) ٣ -١: ٢٥تثنية(وحتدد التوراة بعض العقوبات يف بعض األحيان        

َراِئِضـي َولَـم َيحفَظُـوا      ِإنْ َنقَُضوا فَ  ،  َولَم َيسلُكُوا ِبأَحكَاِمي  ِإنْ َتَرَك َبُنوُه َشِريَعِتي     ": ب األمة يالكوارث اليت ُتص  
َوِبَضَرَباٍت ِإثَْمُهم ِصَيَتُهم٣٣ -٣٠: ٨٩مزمور " (.َوَصاَياَي أَفَْتِقُد ِبَعصاً َمع.(  

. َيا َربُّ َما أَكْثََر ُمَضاِيِقيَّ    ": وأنواع الباليا اليت تصيب األفراد هي أيضاً توبة هلم يعترف ا الزبور أمام اهللا             
  ). ١: ٣مز " (! َعلَيَّكَِثُريونَ قَاِئُمونَ

جيمع األنبياء وشعراء الزبور، واحلكماء امللـهمون  : وهذه التوبة الشخصية والشرعية تفعل فعلها يف النفس 
  :على أهنا خلق جديد، بتجديد روح مستقيمة يف النفس التائبة

  .ِجاغِْسلِْني فَأَبَيضَّ أَكْثََر ِمَن الثَّلْ. طَهرِني ِبالُزوفَا فَأَطُْهَر"
  )٥١املزمور " (.قَلْباً َنِقياً اخلُق ِفيَّ َيا اُهللا َوُروحاً ُمسَتِقيماً َجدد ِفي َداِخِلي

  التوبة يف القرآن
" حيائـه إ" كتبها حجة اإلسالم الغزايل يف       نستقرئ آيات القرآن عن التوبة من خالل الفصول القيمة اليت         

  . عن التوبة وشروطها ومفاعيلها
إهنا واجب عمومي علـى     " وتوبوا هللا مجيعاً أيها املؤمنون لعلكم تفلحون      : "ة حق على املؤمن   التوبة واجب 

  .كل الناس
". يا أيها الذين آمنوا، توبوا إىل اهللا توبـة نصـوحاً          : "ويقتضي القرآن التوبة النصوح، اخلالصة لوجه اهللا      

إين تبـت   :  إذا حضر أحدهم املوت قـال      ليست التوبة للذين يعملون السيئات حىت     : "والتوبة النصوح هلا شرطان   
فال تصميم على الشر، وال تسويف      " :إمنا التوبة على اهللا للذين يعملون السوء جبهالة مث يتوبون من قريب           .... اآلن

  . يف التوبة
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وتوبة اهللا على عبده، صفة مـن صـفات      ". غافر الذنب، قابل التوب   "وهذه التوبة يقبلها اهللا دائماً، فهو       
، "بشر املذنبني بأهنم إن تابوا قبلت منـهم       : "حىت أن اهللا ليبشر عبده ا     ". إنه كان لألولني غفوراً   : "الرحيمالرمحن  

  ".وما كان اهللا معذم وهم يستغفرون"ويعد اهللا التائب أنه لن يعذبه، 
مر طبيعي ألنه   وهذا أ ". وابني وحيب املتطهرين  تاهللا حيب ال  : "ه لعبده  التوبة أهنا جتلب رضى اهللا وحب      وفضل

  ".من يعمل مثقال ذرة شراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة خرياً يره"
اهللا عليكم ورمحته ما زكى منكم      ولوال فضل   : "ولكن تبقى التزكية، اليت جتلبها التوبة، فضالً من عند اهللا         

  ).٢١نور " (ولكن اهللا يزكي من يشاء. ن أحٍد أبداًم
يقبل صحة التوبة مـع     . والقرآن خيفف على أمَّته من حدة التوبة      . رآنوالتخفيف من األحكام ُسنَّةٌ يف الق     

) ٣٠نساء" (وندخلكم مدخالً كرمياً  . إن جتتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم        : "القيام على صغائر اإلمث   
 إالَّ  -مث والفـواحش  الذين جيتنبون كبـائر اإل    : "من املعاصي فطرة يف اإلنسان تسعها رمحة اهللا       " مملَّال"وذلك ألن   

ألن الشر معجون بطينة اآلدمي قلما ينفكُّ عنه، وإمنا غاية          : "ويفسره الغزايل بقوله  ".  إن ربك واسع املغفرة    -الّلمم
فأما أن ختلو بالكلية كفة السيئات فـذلك يف         . حىت يثقل ميزانه فترجح كفة احلسنات     . سعيه أن يغلب خريه شره    

  ).٣٩: ٤احياء" (غاية البعد
تخفيف يف التشريع القرآين، وأحكام التوبة، بالنسبة للتوراة واإلجنيل ضرورة يقتضيها ضعف الطبيعـة              وال
" يريد اهللا أن خيفف عنكم وخلق اإلنسان ضعيفاً       .... يريد اهللا ليبني لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم        : "البشرية

). ٣٠نسـاء " (إالّ اللمم "ساهل يف صغائر اإلمث     والتخفيف يف شريعة التوبة القرآنية يصل حىت الت       ). ٢٧ -٢٥نساء(
مـن  ). ٤٨: ٥مـىت    ("اِت ُهَو كَاِملٌ  َوسََّمالي ا ِفِذي  لَّا أَنَّ أََباكُُم ا   َمكَ َني أَنُتم كَاِملِ  اوكُوُنفَ ":وكان اإلجنيل يقول  

يقـول  " النعم نعم والالّ الال حتلفوا البتة، وليكن كالمكم : " يقول اإلجنيلفبينما: لتخفيف اللغو يف األيامنيأنواع ا 
  ". وال يؤاخذكم اهللا باللغو يف إميانكم"القرآن 
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الشرك بـاهللا الـذي ال      : فقد ميز أربعاً باحلدود اليت فرضها هلا      . والكبائر اليت يندد ا القرآن مل يوضحها      
 والسرقة اليت تعاقـب بقطـع       يغفر أبداً، وقتل النفس اليت حرَّم اهللا إال باحلق، والزىن الين يستحق احلبس أو اجللد،              

اختلف الصحابة والتابعون يف عدد الكبائر من أربع إىل سبع إىل تسع إىل إحدى عشرة إىل سبع                 : "قال الغزايل . اليد
وهذه الكبائر اليت خيتلفون يف إحصائها، ألن القرآن مل يفصلها، تعود، لو يفطنون، إىل كلمات اهللا العشر                 ". عشرة
  . وصدقها اإلجنيللت يف التوراةنـزاليت 

فالتوبة يف القـرآن عمـل طبيعـي، وعمـل          . والقرآن مل ينص أيضاً على كيفية التوبة وطقوسها الدينية        
وال ينص القرآن علـى أعمـال التوبـة         . شخصي، يقوم به اخلاطئ وحده أمام اهللا وحده بال وسيط وال واسطة           

 أضـف   -لشهادة والصالة والزكاة والصوم واحلج    ا: املطلوبة، ولكن ُيفهم أن من مفاعيل أركان اإلسالم اخلمسة        
ويقـول  ". أن احلسنات يذهنب السـيئات    "جاء يف احلديث    .  أهنا كفارات عن اآلثام    -إليها االستشهاد يف اجلهاد   

الصلوات اخلمس، واجلمعة إىل اجلمعة، يكفِّرن       "-"الصلوات اخلمس كفارات ملا بينهنَّ إال الكبائر      : "حديث آخر 
وهكذا فال يأيت القرآن بواسطة للتوبة يتأكد منها اخلاطئ، الغارق يف           ). ٤٣: ٤احياء" (نبت الكبائر ما بينهن إن اجت   

  .وهذا صوت الفطرة منذ خطيئة آدم. اللحم والدم ودنيا احملسوسات، سوى االستغفار الشخصي هللا
د حىت القتـل يف     احلبس أو اجللد أو قطع الي     (والكبائر تتخذ يف القرآن صفة اجتماعية، تعاقب بالقصاص         

وهكذا فاخلطيئة يف   ". ولكم يف القصاص حياة يا أويل األلباب      : "وهذه العربة حياة  :  اعترب نعربة مل ) الفتنة عن الدين  
  .اً يكون عربة للجميعيالقرآن شر اجتماعي أكثر مما هو شخصي، ويستحق قصاصاً حس

إن اهللا ال يغفر أن ُيشرك      : "رك ال تغتفر  ألن خطيئة الش  . وال يستحق اهلالك األبدي يف النار سوى املُشرك       
وال ينجو منها كـافر أو  . ال ُيخلَّد يف النار مؤمن    : "وقد فسر احلديث هذه اآلية    " به، ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء      

فاخلطيئة الكربى هي الشرك الذي يهلك إىل األبد، أكثر مما هي األعمال األثيمة الشخصية، اليت يسموهنا                ". مشرك
  .الكبائر
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وخلـص الغـزايل    : ومعروف ما اشتد من جدل بني علماء اإلسالم على مصري املسلم صاحب الكـبرية             
وهـذا اجلـدل    ). ٢٧: ٤احياء(لتني، ومقام بني املقامني، بني اجلنة والنار        نـزلة بني امل  نـزإمجاعهم على أنه يف م    

: ؤمنني منهم، يردون نار جهنم     امل فبينا هو يصرح بأن مجيع اخللق، حىت      : اإلسالمي ناتج عن غموض موقف القرآن     
) املشـتركني (ونذر الظاملني   ) املسلمني(ن منكم إال واردها، كان على ربك حتماً مقضياً، مث ننجي الذين اتقوا              وا"

ومن يعمل من الصاحلات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فأولئك يدخلون اجلنـة              : "، إذا به يقول   )مرمي" (فيها جثياً 
كـان علـى   "واملؤمن الذي يظلم فقرياً كيف يدخل النار؟ ودخوهلا بال استثناء  ). ١٢٣نساء   ("وال يظلمون فقرياً  
  ؟"ربك حتماً مقضياً

يقـرر لـه    . والقرآن ال ينسب للنيب العريب سلطة ما على اخلطيئة، وال جيعل منه واسطة بني اهللا واخلاطئ               
وحممـد نفسـه يـؤمر     ). ١٩حممـد   " (ملؤمناتواستغفر لذنبك وللمؤمنني وا   : "االستغفار لذنبه وذنوب املؤمنني   

إنا فتحنا لـك فتحـاً      : "وظل يستغفر حىت غفر له اهللا     ). ٥٥غافر  " (واستغفر لذنبك : "باالستغفار لذنبه مثل غريه   
فاخلطيئة مرض بشري وقع فيه حممد كما وقع فيه غريه          ). ٢فتح" (مبيناً، ليغفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر         

  . ملرسلني، أوعز إليهم باالستغفار والتوبةمن األنبياء وا
فالتوبة يف القرآن عود على بدء، إىل ما قبل التوراة، إىل سبيل الفطرة، متخطياً ما جاء يف النبيني والزبـور                    

  .واحلكمة واإلجنيل
  التوبة يف اإلجنيل

:  َوَيقُولُ َيكِْرُزاِن ابَتَدأَ َيُسوُع     ذَِلَك الزَّمَ  ِمن: "الدعوة إىل التوبة كانت أول أعمال رسالة املسيح يف اإلجنيل         
واإلجنيل يكمل تعليم التوراة، والنبـيني، واحلكمـة،        ) ١٧: ٤مىت" (»ُتوُبوا َألنَُّه قَِد اقَْتَرَب َملَكُوُت السََّماَواتِ     «

ئ، وميثل  وشهري يف اإلجنيل مثل االبن الشاطر الذي يصف اخلاط        . يعلم ذلك باألقوال واألمثال   . والزبور عن التوبة  
وفيه يصور املسيح اخلطيئة أهنا ضالل وموت، والتوبة لقاء هللا وحياة           . رجوعه إىل اهللا أبيه، بتعابري بكى هلا كثريون       

  ). ٣٢: ١٥لوقا " ( َألنَّ أََخاَك َهذَا كَانَ َميتاً فََعاَش َوكَانَ َضاال فَُوِجَد: "منه وفيه ومعه
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أَقُولُ لَكُم ِإنَُّه َهكَذَا َيكُونُ فََرح ِفي السََّماِء ِبَخاِطٍئ َواِحٍد َيُتـوُب            : "وعن فضل التوبة يف نظر اهللا يصرح      
َهكَذَا أَقُولُ لَكُم َيكُونُ فَـَرح قُـدَّاَم        : "ويكرر). ٧: ١٥لوقا" (أَكْثََر ِمن ِتسَعٍة َوِتسِعَني َباراً الَ َيحَتاُجونَ ِإلَى َتوَبةٍ        

  ).١٠: ١٥لوقا" (ٍئ َواِحٍد َيُتوُبَمالَِئكَِة اِهللا ِبَخاِط
، فهي عمل شخصي بني اخلالق واملخلوق، والتوبة كذلك "ال شرعياً"لذلك قبل أن تكون اخلطيئة عمالً 

َوالَْخِطيَّةُ ِهَي . كُلُّ َمن َيفَْعلُ الَْخِطيَّةَ َيفَْعلُ التََّعدَي أَيضاً": نقل الرسول احلبيب. شخصية، قيل أن تكون شرعية
َمن َيفَْعلُ الَْخِطيَّةَ : "ولكن اخلطيئة عمل شخصي بوسوسة الشيطان والطبيعة الفاسدة). ٤: ٣يوحنا ١ ("»لتََّعدي ا

) ٨: ٣ايوحن١" (.َألجِل َهذَا أُظِْهَر ابُن اِهللا ِلكَي َينقَُض أَعَمالَ ِإبِليَس. فَُهَو ِمن ِإبِليَس، َألنَّ ِإبِليَس ِمَن الَْبدِء ُيخِطئُ
َنحُن َنعلَُم أَنََّنا قَِد انَتقَلَْنا ِمَن الَْموِت ِإلَى الَْحَياِة ": فالتوبة خالص من سيطرة إبليس وانتقال من املوت إىل احلياة

نَُّه َيثُْبُت َوِبَهذَا َنعِرُف أَ: "وهذه احلياة من الروح القدس الذي يناله التائب من اهللا). ١٤: ٣ (".َألنََّنا ُنِحبُّ اِإلخَوةَ
  ).٢٤: ٣" (.ِمَن الرُّوِح الَِّذي أَعطَاَنا: ِفيَنا

ومبا أن التوبة النصوح تسكب يف النفس حياة اهللا بواسطة روحه القدوس، فال يكتفي اإلجنيـل بتحـرمي                  
تـه  بل منذ خطب  . وال يكتفي بكلمات اهللا العشر كما يف التوراة       . الكبائر، والتخفيف عن الصغائر كما يف القرآن      

من ) الصالة والزكاة والصوم  (األوىل على اجلبل يطور دستور الوصايا العشر إىل غاية كماهلا، ويكمل أركان الدين              
وخيـتم شـريعة    . وهكذا ينتقل من سلبية التوراة والقرآن إىل اإلجيابية التامـة         . حسن إىل أحسن، إىل غاية كماهلا     

 نَّـاسُ لا ُتِريُدونَ أَنْ َيفَْعلَ ا    َمكُلُّ  فَ: " التعامل بني البشر   ننساين ميزا جبعل الكمال اإل  : ينأاإلجنيل اجلديدة ذين املبد   
لكمال  ا ، وجبعل الكمال اإلهلي مثال    )١٢: ٧مىت" (اُءَينِبَأل َوا وُساُملنَّ ا َوِبِهم َألنَّ َهذَا هُ   ضاً  َهكَذَا أَنُتم أَي  ا  َعلُوفْكُُم ا ِب

  ).٤٨: ٥مىت" (اِت ُهَو كَاِملٌَوسََّمالي اِفِذي لَّا أَنَّ أََباكُُم اَمكَ َني أَنُتم كَاِمِلاوكُوُنفَ: "اإلنساين
أجـل  . وكما نقل اإلجنيل تشريع التوبة من السلبية إىل اإلجيابية التامة، نقلها أيضاً من الظواهر إىل النوايا               

 َوُيَمجُدوا أََبـاكُُم    ةََحَسَنلْكَي َيَروا أَعَمالَكُُم ا    لِ نَّاِسلوُركُم َهكَذَا قُدَّاَم ا   ُن ئِْضلُْيفَ": يقول عن املثل الصاحل املفروض    
  ي ِفِذي لَّا
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كُـونَ  كَـي تَ  ِل: "، ولكن هذا اإلعالن هو للمثل الصاحل، ال للمباهاة الباطلـة          )١٦: ٥مىت(" اِتَواَمسَّلا
ادُخـلْ ِإلَـى   فَ أَنَت فََمَتى َصـلَّيتَ  أَمَّاَو... يَك َعالَِنَيةً ُهَو ُيَجازِ  ِءَخفَالِْفي ا  َرىَيي  ِذلَّأَُبوَك ا فَ. اِءَخفَلَْصَدقَُتَك ِفي ا  

...."  ُيَجاِزيـَك َعالَِنَيـةً    ِءَخفَـا لَْرى ِفي ا  َيِذي  لَّفَأَُبوَك ا . ِءَخفَالْي ا ِفِذي   الَّ يَكِب َوَصلِّ ِإلَى أَ   َبَكِمخَدِعَك َوأَغِْلق َبا  
" فَأَُبوَك الَِّذي َيَرى ِفي الَْخفَاِء ُيَجاِزيـَك َعالَِنَيـةً        .  الَْخفَاءِ ِفي"فأعمال األركان اخلمسة يف الدين جيب أن تكون         

  ).١٨و ٦و ٤: ٦مىت(
 َمن كُلَِّإنَّ :  أََنا فَأَقُولُ لَكُمَوأَمَّا: "وأعمال الشر ليست فقط الكبائر الظاهرة، بل الصغائر اليت حيرمها اإلجنيل

: ويعلم بالتشابيه الواضحة اجللية أن األعمال بالنيات). ٢٨: ٥مىت" (قَلِْبِهَها فَقَد َزَنى ِبَها ِفي َينظُُر ِإلَى امَرأٍَة ِلَيشَتِهَي
كُلُُّه َجَسُدَك  َوالَ ُيلْقَى أَعَضاِئَك َوأَلِْقَها َعنَك َألنَُّه َخير لََك أَنْ َيهِلَك أََحُد فَاقْلَعَها كَاَنت َعيُنَك الُْيمَنى ُتعِثُرَك فَِإنْ"

 أَنْ َيهِلَك أََحُد أَعَضاِئَك َوالَ ُيلْقَى لََك الُْيمَنى ُتعِثُرَك فَاقْطَعَها َوأَلِْقَها َعنَك َألنَُّه َخير َيُدَك كَاَنت َوِإنْ .ِفي َجَهنََّم
إمنا األعمال : "املأثوروقد سكبوا هذا التعليم اإلجنيلي يف احلديث ). ٣٠و ٢٩: ٥مىت ("َجَسُدَك كُلُُّه ِفي َجَهنََّم

  ".بالنيات
نقل عالقة اإلنسان مع اهللا من عالقة عبد مع مـواله           : وقد رفع املسيح يف اإلجنيل أساس الدين إىل كماله        

ـ ا أَنَّ أََباكُُم ا   َمكَ َني أَنُتم كَاِملِ  اوكُوُنفَ: "كما هي احلال يف عهد التوراة والقرآن، إىل عالقة ابن مع أبيه            ـ ِذي  لَّ ي ِف
والصالة اليت هي عنوان الدين، أمر املسيح أن تكون دعاء إىل اهللا كـأب،              ). ٤٨: ٥مىت" (.اِت ُهَو كَاِملٌ  َوسََّمالا

: ٦مـىت ...." (ُمَكساِت ِلَيَتقَدَِّس ا  َوسََّمالي ا ِفي  ِذا الَّ َنأََبا: م َهكَذَا نُتا أَ وفََصلُّ: "ويستفتحها ذه الصفة الرائعة احملببة    
٩.(  

فعالقة املخلوق . رفعه من اخلوف، خوف العبد ملواله، إىل احملبة: سيح أيضاً جوهر الدين إىل كمالهوقد رفع امل
جلس يسوع . مع خالقه صارت عالقة حمبة ابن ألبيه؛ وعالقة املخلوق مع املخلوق صارت عالقة حمبة أخ ألخيه

:  قَاِئالً ِمنُهم َوُهَو َناُموِسي ِلُيَجرَبُهَواِحد ُهَوَسأَلَ: "يف هيكل سليمان يف أورشليم يباحث علماء الناموس أمام الشعب
ُتِحبُّ الرَّبَّ ِإلََهَك ِمن كُلِّ قَلِْبَك َوِمن كُلِّ «: َيُسوُع لَُه فَقَالَ»  َوِصيٍَّة ِهَي الُْعظَْمى ِفي النَّاُموِس؟أَيَّةُ ُمَعلُِّم َيا«

 ِبَهاَتيِن .ُتِحبُّ قَِريَبَك كََنفِْسَك: لثَّاِنَيةُ ِمثْلَُهاٱَو.  الَْوِصيَّةُ اُألولَى َوالُْعظَْمى ِهَيَهِذِه.  كُلِّ ِفكِْرَكَوِمنَنفِْسَك 
فاألخوة بني الناس ليست فقط إنسانية، قومية، ). ٤٠- ٣٥: ٢٢مىت" (.»الَْوِصيََّتيِن َيَتَعلَُّق النَّاُموُس كُلُُّه َواَألنِبَياُء

  دينية؛ بل هي فوق 
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له حمبة موحدة، تربط البشرية بعضها ببعض كما يربط ناموس اجلاذبية بني ذرات الكون؛ وتربط املخلوق                ذلك ك 
وحمبـة  . بنوة احملبة، وأخوة احملبة هي جوهر الدين املسيحي وحمور التشريع اإلجنيلي          . باخلالق، كما يرتبط ابن بأبيه    

  .االبن واألخ أمسى من طاعة العبد
وب اإلنسان عن خطيته طمعاً أو رهبـة كمـا يف           تقد ي . احملبة: لتوبة وحمورها لذلك جعل املسيح جوهر ا    

. يعلم املسيح ذلك بأقواله وأمثالـه     . بل كمال التوبة، حسب اإلجنيل، يف احملبة      . ال شائبة يف ذلك   : التوراة والقرآن 
قَد غُِفَرت َخطَاَياَهـا    : ِلَك أَقُولُ لَكَ  ِمن أَجِل ذَ  : "قال للخاطئة الشهرية يف املدينة، والتائبة اليت تبل قدميه بدموعها         

وقد خلص يوحنا احلبيب تعليم معلمه      ). ٤٧: ٧لوقا" (َوالَِّذي ُيغفَُر لَُه قَِليلٌ ُيِحبُّ قَِليالً     . الْكَِثَريةُ َألنََّها أََحبَّت كَِثرياً   
َوَنحُن قَد َعَرفَْنا َوَصدَّقَْنا     ...َمَحبَِّة َيثُْبت ِفي اِهللا َواُهللا ِفيهِ     اُهللا َمَحبَّةٌ، َوَمن َيثُْبت ِفي الْ     . : "عن التوبة القائمة على احملبة    

ذَا ِفي هَ  .أَنَّ اَهللا قَد أَرَسلَ ابَنُه الَْوِحيَد ِإلَى الَْعالَِم ِلكَي َنحَيا ِبهِ          : ِبَهذَا أُظِْهَرت َمَحبَّةُ اِهللا ِفيَنا    ٩... الَْمَحبَّةَ الَِّتي ِللَِّه ِفيَنا   
: ِبَهذَا َتكَمَّلَِت الَْمَحبَّةُ ِفيَنا    ...لَيَس أَنََّنا َنحُن أَحَببَنا اَهللا، َبلْ أَنَُّه ُهَو أََحبََّنا، َوأَرَسلَ ابَنُه كَفَّاَرةً ِلَخطَاَياَنا            : ِهَي الَْمَحبَّةُ 

والتوبة عن حمبة ويف احملبة تعطينا حياة       ).  الرابع كله  الفصل: رسالة يوحنا األوىل  " ( أَنْ َيكُونَ لََنا ِثقَةٌ ِفي َيوِم الدين      
  .اهللا بواسطة روح اهللا الذي حيل يف النفس معها

فالتوبة يف اإلجنيل رجوع من الضالل إىل الصواب، انتقال من املوت إىل احلياة، إىل حياة أمسى من احليـاة                  
أَنَّ اَهللا  : َوَهِذِه ِهَي الشََّهاَدةُ  : "ىل شركة يف حياة اهللا    الشرعية أو األدبية أو الروحية، إىل شركة يف حياة املسيح وبه إ           

  ).١١: ٥يوحنا١" (أَعطَاَنا َحَياةً أََبِديَّةً، َوَهِذِه الَْحَياةُ ِهَي ِفي ابِنِه
كما تؤيد تصرحياته اليت تـثري      . لذلك نسب املسيح مراراً لنفسه يف اإلجنيل سلطة إهلية على مغفرة اخلطايا           

واملعجزات البينات اليت تسيطر    ).  مرقس - لوقا -مىت"! (من يقدر أن يغفر اخلطايا إال اهللا وحده       "جلماهري  العلماء وا 
 الـذي يشـفيه علـى    -على العلماء واجلماهري، وترغمهم على اإلميان بأقواله وأعماله وسلطته، مثل شفاء املخلع  

  . تكفي" يا بين مغفورة لك خطاياك"مشهد من اجلمع املزدحم ليؤيد كلمته 
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ُروُح : "وهذا السلطان اإلهلي يستعمله املسيح بقوة الروح القدس، كما شهد له األنبياء واإلجنيل والقرآن             
 والقرآن يشهد بأن رسـالة      )١: ٦١ شعياإ" (.... السَّيِد الرَّب َعلَيَّ َألنَّ الرَّبَّ َمَسَحِني ُألَبشَر الَْمَساِكَني أَرَسلَِني        

منهم من كلـم    : تلك الرسل فضلنا بعضهم عن بعض     : " سائر الرساالت بتأييد الروح القدس     املسيح امتازت عن  
وهذه ميـزة   ). ٨٧و  ٢٥٣بقرة" (اهللا، ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مرمي البينات وأيدناه بروح القدس           

. لق الطيور وحييي املـوتى    ا يعلم الغيب وا خي    ). ١١٣مائدة" (يكلم الناس يف املهد وكهالً    "خاصة للمسيح، ا    
فاملسيح وحده، بني األنبياء واملرسلني، نال السلطان اإلهلي على غفران اخلطايا، ألن رسالته امتـازت               ). ١٧بقرة(

  .بتأييد الروح القدس، كما تشهد التوراة والنبيون والزبور واإلجنيل والقرآن
ح إىل رسله احلواريني لكي ميارسوا السـلطان        وهذا الروح القدس الذي أيد اهللا به املسيح، قد أعطاه املسي          

يف يـوم   . رة اخلطايا، ويكونوا الواسطة املسيحية ملغفرة اخلطايا، ومداواة البشرية من مرضـها األول            غفذاته على م  
كََما . مسالَم لَكُ «: فَقَالَ لَُهم َيُسوُع أَيضاً   ": قيامته من بني األموات يظهر لرسله ويعطيهم مثرة حياته وموته وقيامته          

َمن غَفَرُتم َخطَاَياُه ُتغفَُر لَُه َوَمن      . قَْبلُوا الرُّوَح الْقُُدسَ  ٱ«: َولَمَّا قَالَ َهذَا َنفََخ َوقَالَ لَُهمُ       ».أَرَسلَِني اآلُب أُرِسلُكُم أََنا   
ِسكَتَخطَاَياُه أُم َسكُْتم٢١: ٢٠يوحنا(. »أَم(  

سالة املسيح اليت من صميمها السلطان اإلهلي على مغفرة اخلطايا للـذين            رسالة الرسل احلواريني امتداد لر    
  !يتوبون حقاً على أساس احملبة

 حداد. ي               
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 التشريع ما بني اإلجنيل والقرآن
  

ال تشـريع يف    "إهنا لتهمة شائعة يف هذا العصر تنتشر يف الكتب واجملـالت وحماضـرات اجلامعـات أن                 
  . ة دينية ال غريإنه كتاب دعو"! اإلجنيل

. أما اإلجنيل فلم يهتم بالتشـريع     : "قال األستاذ عمر فروخ يف مقال له على تطور التشريع يف العامل القدمي            
  .١"وليس فيه من األحكام إالَّ مالحظات عارضة تتعلق بالزواج والطالق ال تدخل يف باب التشريع على احلصر

  القرآين من اإلجنيل؟فهل من تشريع يف اإلجنيل؟ وما موقف التشريع
  

 مبادئ عامة
  

التشريع الكامل الذي يصلح لكل زمان ومكان هو دستور مبادئ عامة ال جمموعة قـوانني مبعثـرة                 -١
  .اقتضتها ظروف البيئة، وتتطور بتغيري البيئة

مث يأيت يوم تقتضي فيـه      " نثينيألحظ الذكر مثل حظ ا    "قد تقتضي بيئة أن يكون فيها مبدأ تقسيم اإلرث          
ال ينكر تبـدل    "ومن املعروف واملسلم به أنه      " نثى مثل حظ الذكر يف اإلرث     ألحظ ا "احلضارة والثقافة أن يكون     

والتشـريع  . فتكون الشريعة القدمية حمدودة، بنت بيئتها، ال تصلح لكل زمـان ومكـان     ٢"األحكام بتغيري األزمان  
  .صلح لكل زمان ومكانيالكامل مبدأ عام 

ريع التوراة والقرآن تشريع دولة دينية، حيث التشريع جزء من الدين، والوازع فيه،             تش. الدين والدولة  -٢
" أعطوا ما لقيصر لقيصر ومـا هللا هللا       : "أما اإلجنيل فقد فصل الدين عن الدولة      . حىت يف األمور الدنيوية، ديين إهلي     

ل شرائع تصلح لكل دولة عـرب  ومبادئ اإلجني. وقرر أن الدين يصلح لكل دولة، وكل دولة جيب أن يكون هلا دين    
  الزمان واملكان، ألهنا مبادئ عامة دينية ال دولية؛ وكل دولة رهينة لظروف الزمان 

                                                 
  ٢٠األسرة يف الشرع اإلسالمي ص :  عمر فروخ- 1
 ٣٩جملة األحكام الشرعية، مادة   -2



 

 

١٢

١٢

  .واملكان، والدين عام شامل
والتوراة والقرآن ينشئان   . ل ديين، غايته الدين ال الدولة     نـزوالتشريع امل . التشريع له غاية يتسق معها     - ٣

أمـا النصـرانية وقـد    . ما ولشرائعهما من أن يشمال على السواء شؤون الدين والدولة     دولة دينية، فكان ال بد هل     
لت ديناً ال دولة، فقد اقتصر تشريع اإلجنيل على مبادئ الدين واألخالق، ال على قوانني تنظيم الدولة وشؤون                  نـز

غاية التشـريع   : غاية واهلدف وهكذا خيتلف التشريع اإلجنيلي عن التشريع القرآين يف ال        . كياهنا وحكمها وجهادها  
القرآين إقامة دولة اإلسالم باجلهاد، بينما غاية التشريع اإلجنيلي إنشاء ملكوت اهللا، الذي ليس من هذا العامل، بـل                   

  .يف النفوس بإشراكهم يف حياة اهللا اليت يف املسيح يسوع
يز الدين عن القانون، وتـرك      فجاء اإلجنيل وح  . الدين والقانون العام شيء واحد يف التوراة والقرآن        -٤

َيا ُمَعلِّـُم قُـلْ َألِخـي أَنْ        «: َوقَالَ لَُه َواِحد ِمَن الَْجمعِ    : "القانون وتنفيذه ألهل الدنيا يقيمونه حسب روح الدين       
نظُُروا َوَتَحفَّظُوا ِمَن   ٱ«: َوقَالَ لَُهمُ » َيا ِإنَسانُ َمن أَقَاَمِني َعلَيكَُما قَاِضياً أَو ُمقَسماً؟       «: فَقَالَ لَهُ . »ُيقَاِسَمِني الِْمَرياثَ 

فالدين روح ومعىن يشـمالن      )١٥ -١٣: ١٢لوقا   (. »الطََّمِع فَِإنَُّه َمَتى كَانَ َألَحٍد كَِثري فَلَيَست َحَياُتُه ِمن أَمَواِلهِ         
 استمد القانون من الـدين    كل شيء يف احلياة ولكن ال يتحول الدين إىل كل شيء، وال خيتلط الدين بالقانون وإن               

  .بعض مقوماته
كان القرآن يف مكة دعوة لإلميان باهللا واليوم . ُيلحظ تطور يف التشريع القرآين، يف الزمان واألحكام -٥

طيلة العهد ويف كـل     " جنوماً"ل مجلة بل    نـزوهذا التشريع املدين مل ي    . اآلخر، وجاء يف املدينة بتشريعات ألحكام     
  .نواحيه

الـيت  واألحكام الشرعية يف اإلسالم تقبل التغري إذا تغريت األحوال االجتماعية           : "اذ عمر فروخ  قال األست 
فهنالـك أمـور أقرهـا      . لصق بالدين والعبادات قد خضع أيضاً هلذا املبدأ العظيم        دعت إليها حىت ما كان منها أ      

يف تطبيقها حسب حاجة املسلمني      منها أو تشدد     نسخها وخفف   متويف القرآن نفسه    . اإلسالم يف أيام الرسول ص    
  . ١"أو طاقتهم وحباً بأمثل الطرق يف إصالح أمرهم
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وسارا جنباً إىل جنب؛ حىت بعد قيامة املسـيح  . ومشى التشريع مع الدعوة يف اإلجنيل منذ اخلطبة األوىل على اجلبل 
ا َوَتلِْمـذُوا  واذَْهُب اَألرِض فَىَماِء َوَعلَسَّيَّ كُلُّ ُسلْطَاٍن ِفي الُدِفَع ِإلَ«:  قَاِئالًمُهَم َيُسوُع َوكَلََّمَتقَدَّفَ"ورفعه إىل السماء  
  ِن َوال    ُهوُدَجِميَع اُألَمِم َوَعمِم اآلِب َواِالبِباس ُهوَعلُِّمَو. قُُدِسوِح الْ رُّمفََي أَنْ   مِبـهِ     ح ُتكُمَصيمـىت  " (ظُوا َجِميَع َما أَو

٢٠-١٨: ٢٨.(  
فأخذت شـريعة سـيناء     : توراة جممالً وفصله أنبياء بين إسرائيل حسب تطور األمة        جاء التشريع يف ال   -٦

  .يلنـزثوا الفضفاض مع األيام حتت سطوة الوحي والت
وجاء اإلجنيل مببادئ عامة تصلح ِشرعة لكل زمان ومكان وأعطى رسله احلواريني سلطته ليتلمذوا مجيـع               

ه وشرعه هلم، وهذه السلطة الرسولية تطبق مبادئ اإلجنيـل علـى            األمم ويعلموهم أن حيفظوا مجيع ما أوصاهم ب       
  .ظروف الزمان واملكان

". خامت النبيني "أما القرآن الكرمي فجاء مبجموعة قوانني حمدودة، ومل يعد نيب أو أنبياء بعده يفصلوهنا فهو                
رفيق األعلى تاركاً يف القـرآن      بل انتقل إىل ال   . ومل يقم سلطة شرعية تعلّم مجيع األمم كيف حيفظون شريعة القرآن          

: فاضطرت ظروف احلياة املسلمني إىل إجياد مصادر أخرى جبانب القرآن للتشريع          . وحده النبوة والشريعة والسلطة   
ولكنه أتى  . أتى اإلسالم بنظام شامل للحياة كلها     . "احلديث الصحيح والسنة الثابتة، مث اإلمجاع، مث القياس والرأي        

ولقد . يف حديثه، وأن تبوبه كتب الفقه وتنسقه      .  الكرمي فاقتضى أن يفصله حممد رسول اهللا ص        به جممالً يف القرآن   
 أن يستدرك كل ما لن يرد ذكره يف القـرآن أو    للعقلفتح اإلسالم يف التشريع باب االجتهاد على مصراعيه وترك          

يا معاذ مب حتكـم؟ قـال       : ال له اه رسول اهللا على اليمن فق     ضوهذا بني يف حديث معاذ بن جبل ملا استق        . احلديث
احلمد هللا  . : "قال النيب ص  . قال فإن مل جتد، قال أجتهد برأيي      . قال فإن مل جتد، قال بسنة رسول اهللا       . بكتاب اهللا 

  ١"الذي وفق رسول اهللا ملا يرضاه
                                                 

ويف احلديث شرح ملا يف القرآن الكرمي وهنالك أحياناً زيادات من األحكام مل ترد يف القرآن كعـدد الصـلوات اخلمـس        "-٣٩األسرة: عمر فروخ  1
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ن يف بيانه   عجاز القرآ وا. يرد مفصالً كالتشريع التورايت   كالتشريع اإلجنيلي، ومل    " جممل"فالتشريع القرآين   
والتشريع املعجز هو التشريع اجلامع املانع الذي ليس حباجـة إىل حـديث             : ال يف تشريعه، كما يزيد بعضهم اليوم      

  .يفصله، أو إمجاع حيدده، أو عقل يطوره بالرأي والقياس
  شهادة القرآن لإلجنيل أنه شرعة قائمة

 والذي  -رع لكم من الدين ما وصى به نوحاً       ش: "ينتظم التشريع القرآين يف التشريع الكتايب على اإلطالق       
ألنه كان على   ). ١٣شورى" ( وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين وال تفرقوا فيه            -أوحينا إليك 

 -والنبـوة أولئك الذين آتيناهم الكتاب واحلكمة      : "ريب أن يقتدي دى الكتاب مبا فيه من تعليم وتشريع         عالنيب ال 
"  أولئك الذين هدى اهللا فبهداهم اقتده      -فقد وكلنا ا قوماً ليسوا ا بكافرين      ) كو مكة مشر( هؤالء   فإن يكفر ا  

  ).٩انعام(
يريد اهللا ليـبني    : "وكان يقتدي بأحكامه العامة بسنن أهل الكتاب، فهو خيتم تشريع سورة النساء بقوله            

" ألنبياء يف التحليـل والتحـرمي فتتبعـوهم       طرائق ا "أي  ) ٢٧و  ٢٥نساء... (لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم     
ويهتـدي  ) اجلـالالن (فالتشريع القرآين هدى إىل التشريع الكتايب مع ختفيف بتسهيل أعمال الشرع            ). اجلالالن(

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين           : "القرآن يف أحكامه اخلاصة بأحكام التوراة واإلجنيل      
 -١٨٣بقـرة " (ل فيه القرآن هدى للنـاس     نـزر رمضان الذي أ   هش.... أياماً معدودات :  تتقون من قبلكم لعلكم  

وهنا ليس االقتداء بالتشريع التورايت بل بالتشريع اإلجنيلي ألنه مل يكن عند اليهود شهر معلـوم للصـوم،                ). ١٨٥
  . صوم من قبلفكتب على املسلمني شهر رمضان كما كان على النصارى شهر: وكان ذلك عند النصارى

عم أن ال تشريع يف اإلجنيل،      نـزفكيف يهدي القرآن إىل شريعة الكتاب ويقتدي بسنن التوراة واإلجنيل و          
  ).١٢احقاق(والكتاب هو أمام القرآن يف التعليم والتشريع 

  : ولكل وجهة هو موليها: "ل الستباق اخلرياتنـزل أُنـزوالتشريع امل
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لكل من األمم قبلة هو موليهـا       ) "البيضاوي" (كل وجهة اهللا موليها أهلها    "ملعىن  ا). ١٤٨بقرة" (فاستبقوا اخلريات 
فال ينازعك  :  ناسكوه ملكل أمة جعلنا منسكاً ه    : "ويف منتصف العهد باملدنية يقول    ). اجلالالن" (وجهه يف صالته  

لكـل أمـة    ). جلـالالن ا" (لكل أمة جعلنا شريعة، هم عاملون ا فال تنازعهم يف األمر          "أي  ) ٦٧حج" (يف األمر 
فال تنازع، وال نسخ، واختالف الشرائع ليس اختالفـاً يف          : وألهل اإلجنيل شريعة، وألهل القرآن شريعة     : شريعة

  .الدين والتوحيد
  .ويف آخر العهد باملدنية يأيت التصريح النهائي على موقف القرآن من شريعة التوراة وشريعة اإلجنيل

وأخـرج الترمـذي   . روى الشيخان أن آخر سورة بـراءة . والًنـزور خيتلف علماء القرآن يف آخر الس   
واخرجا أيضاً عن عبد    . لت املائدة فما وجدمت فيها من حالل فاستحلوه       نـزآخر سورة   : واحلاكم عن عائشة قوهلا   

ويف حديث عثمان املشهور براءة مـن آخـر القـرآن           . املائدة والفتح : لتنـزآخر سورة   : "اهللا بن عمرو قال   
وفيها الشهادة القرآنية األخرية على وجود شريعة يف اإلجنيل         .  فسورة املائدة هي األخرية أو قبل األخرية       -١والًنـز

  .قائمة ال تنسخها شريعة القرآن
ومن مل  .... لنا التوراة، فيها هدى ونور    نـزإنا أ : "ل اهللا فيها  نـزيأمر القرآن أهل التوراة أن حيكموا مبا أ       

  ).٤٧مائدة" (يها، فأولئك هم الكافرونل اهللا فنـزحيكم مبا أ
ل اهللا فيه ومن مل     نـزوليحكم أهل اإلجنيل مبا أ    : "ل اهللا فيه  نـزويأمر القرآن أهل اإلجنيل أن حيكموا مبا أ       

  ).٥٠مائدة" (ل اهللا فأولئك هم الفاسقوننـزحيكم مبا أ
 مصـدقاً   -لنا إليك الكتاب باحلق   نـزوأ: "ل اهللا فيه  نـزويأمر القرآن حممداً وأهل القرآن أن حيكموا مبا أ        

  ).٥١" (ل اهللانـزفاحكم بينهم مبا أ: ملا بني يديه من الكتاب ومهيمناً عليه
ولكـن  . لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ولو شاء اهللا جلعلكم أمة واحدة          : "وخيتم القرآن بالقول الفصل   

  ليبلوكم يف ما آتاكم فاستبقوا اخلريات 
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لكل جعلنا منكم أيها األمم شريعة وطريقاً واضحاً يف الدين          : "ه اجلالالن فسَّر). ٥١مائدة" ( مرجعكم مجيعاً  إىل اهللا 
ولو شاء اهللا جلعلكم على شريعة واحدة، ولكن فرقكم فرقاً ليختربكم فيما آتـاكم مـن الشـرائع                  . متشون عليه 

  ".املختلفة لينظر املطيع منكم والعاصي فسارعوا إىل اخلريات
    ا    نـزالقرآن كل أمة من أمم التوحيد امل      وهكذا فقد أقر وهـذا االختصـاص    . ل على شرعها املختص

  .لة وال وحدة العقيدة الدينيةنـزبشرع خمتلف ال ينقض وحدة الشريعة األصلية امل
ومن االفتراء علـى القـرآن      . من االفتراء على اإلجنيل االدعاء أنه ال تشريع فيه        : فحسب شهادة القرآن  

قل يا أهل الكتاب لسـتم      : "رآن نسخ شريعة التوراة واإلجنيل، وهو القائل يف سورة املائدة األخرية          االدعاء بأن الق  
ومنها استنتج بعـض علمـاء   ). ٧٢مائدة " (ل إليكم ومن ربكم  نـزعلى شيء حىت تقيموا التوراة واإلجنيل وما أ       

  ).والزخمشريراجع البيضاوي ) (لمسلمنيأي ل" (اشرع من قبلنا شرع لن: "القرآن ومفسريه
فالقرآن يشهد بأن اإلجنيل شريعة، وأنه شريعة قائمة أبد الدهر، مل ينسخها القرآن، إمنا خفف منها رمحة                 

  .بقومه
  التشريع يف اإلجنيل

والتشريع يف اإلجنيـل    .  والنبوة واحلكمة   التوراة يف اإلجنيل تشريع، وشريعة اإلجنيل خالصة وتتمة شريعة       
وليس يف اإلجنيل كما يف غريه عهد دعـوة مث          ). ٧ -٥مىت ف ( األوىل على اجلبل     ةبهدف أساسي يظهر منذ اخلط    

وهذا التشريع يف   . بل يف اإلجنيل يسري التعليم والتشريع معاً ألن شريعة اإلجنيل مظهر لدعوته           : عهد تشريع وأحكام  
ويرددها مـراراً  ".  أََنا فَأَقُولُ لَكُمَوأَمَّا... َماِءِللْقَُد َسِمعُتم أَنَُّه ِقيلَ قَد: "اإلجنيل يتخذ جالل شريعة سيناء، وسلطتها     

ومن علم أن عند اليهود كانت التوراة صورة اهللا، شعر كم يف هـذه              ). ٤٣و  ٣٨و  ٣٣و  ٣١و ٢٧و  ٢١: ٥مىت(
  .لةنـزمن سلطة إهلية تعدل شريعة اهللا امل" وأنا أقول لكم"الكلمات التشريعية 

   ألنه دستور مبادئ عامة تصلح لكل ويأيت التشريع يف اإلجنيل كامالً،
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زمان ومكان، ال جمموعة قوانني مبعثرة متليها ظروف احلياة، وتضطرنا ظروف الزمـان واملكـان إىل تطويرهـا                  
منذ اخلطية األوىل يطور أركان التوحيد اإلجنيلي من صالة وصدقة وصوم وحـج      . وتفسريها باألحاديث املوضوعة  
ومنذ اخلطية األوىل أيضاً ينظر إىل      . ستقامة النيات أكثر من األعمال الظاهرة اخلارجية      إىل كماهلا، وحيث فيها على ا     

له اهللا على موسى يف الكلمات العشر، فيطوره أيضاً مـن األعمـال             نـزدستور األخالق واآلداب العامة الذي أ     
 أَِو  وَسنَّـامُ ل أَني ِجئْـُت َألنقُـَض ا      نُّواالَ َتظُ : "ويف هذا يعلق منذ البدء    . الظاهرة إىل النيات اخلفية، وصية فوصية     

  ).١٧: ٥مىت" (لَمَما ِجئُْت َألنقَُض َبلْ ُألكَ. اَءَينِبَألا
ل يف التوراة واألنبياء والزبور واحلكمة، ويقبلـه        نـزوهذا التشريع اإلجنيل يفترض التشريع الكتايب الذي        

ويعلق ذلك منذ البدء ذا     . شريع الكتايب كله إىل كماله    ويعدله حسب روح التعليم والتشريع اجلديدين ليصل بالت       
: َحقَّ أَقُولُ لَكُـم   لْي ا ِإنفَ. لَمَما ِجئُْت َألنقَُض َبلْ ُألكَ    . اَءَينِبَأل أَِو ا  وَسنَّاُملنُّوا أَني ِجئُْت َألنقَُض ا    َ َتظُ : "املبدأ العام 

ـ ا وَ الَ َيُزولُ َحرف َواِحد أَو ُنقْطَةٌ       رُضَأل َوا ُءسََّمالِإلَى أَنْ َتُزولَ ا   ) وهذا صيغة القسم اإلجنيلي   ( ـ  اَنِحَدةٌ ِم  وِساُملنَّ
  ).١٨و ١٧: ٥مىت" (كُلُّلَْحتَّى َيكُونَ ا

  .فهذا التمام والكمال للناموس هو شريعة اإلجنيل
لكل "ا ملزمة ألهلها جاء القرآن تصديقاً للكتاب وتفصيالً؛ ولكن ترك شريعة التوراة وشريعة اإلجنيل على حاهل

" مته الوسطأب"رمحة ) ٢٧و ٢٥نساء (سننهاال بل خفف من ) ٥١مائدة" (جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً
ا َمكُلُّ ف١٢َ: "اإلنساين الكمالبينما اإلجنيل شريعة الكتاب كله إىل ذروا وكماهلا، وجعل أساساً هلا ). ١٤٣بقرة(

وجعل له  ).١٢: ٧مىت (."اُءَينِبَأل َواوُساُملنَّ اَوِبِهم َألنَّ َهذَا ُهضاً َهكَذَا أَنُتم أَيا َعلُوفُْم اكُ ِبنَّاُسلُتِريُدونَ أَنْ َيفَْعلَ ا
  ). ٤٨: ٥مىت" (.اِت ُهَو كَاِملٌَوسََّمالي اِفِذي لَّا أَنَّ أََباكُُم اَمكَ َني أَنُتم كَاِمِلاوكُوُنفَ: اإلهلي الكمال أعلىمثالً 

  الكمال اإلجنيلي يف التشريع؟ فما هو هذا 
وجاء القرآن بعد اإلجنيـل     .  ديين وسياسي ينظمها   لة دينية فكان ال بد هلا من تشريع       جاءت املوسوية دو  

   باجلهاد الدفاعي مث اهلجومي فكانفبعد دعوة دينية يف مكة دعا يف املدينة إىل دولة اإلسالم : عوداً على بدء
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  .ياسية واجتماعية وعسكرية لتنظيم هذه الدولة الدينيةال بد له من تشريعاٍت دينية وس
:  لَهُ قَالُوا"كام الدولة لُيقيم أحكام الدين      فأبعد أح . ولكن جعل املسيح النصرانية دعوةً دينية ال دولةً دينية        

وشرائع هذا الـدين املسـيحي      ). ٢١: ٢٢ىتم( "» ِللَّهِ ِللَِّهأَعطُوا ِإذاً َما ِلقَيَصَر ِلقَيَصَر َوَما       «: فَقَالَ لَُهم . »ِلقَيَصَر«
بتمييز الدين عن الدولة، طهر اإلجنيل الدين من شوائب الـدنيا،           ). ١٨و١٧: ٥مىت(تطور وتتمة لشريعة الكتاب     

  .وبتطور شرعة الكتاب الدينية إىل كماهلا جاء اإلجنيل بشريعٍة كاملٍة وبشريعٍة خالدة
  ريعه؟فما هي مبادئ الدستور اإلجنيلي يف تش
  التشريع التعّبدي: أوالً

الشهادة، والصالة، والزكاة، والصوم، واحلج إىل بيـت اهللا         : التشريع التعبدي حيوي أركان الدين اخلمسة     
  .وحيوي دستور األخالق واآلداب األساسية كما وردت يف وصايا اهللا العشر. املخصوص

أجل اهللا هـو القـدير      . ، وال للقرآن من بعده    يف اإلجنيل روح التشريع التعبدي جديد ال عهد للكتاب به         
اآلب الـذي يف    "ولكن فوق هذا كلّه هـو       . القدوس كما تقول التوراة، وهو الرمحان الرحيم كما يقول القرآن         

يرفع اإلجنيل عالقة املخلـوق باخلـالق مـن         .  هو أب عام للبشر وأب خاص للمسيح        .)٩: ٥مىت  " (السماوات
اهللا تعاىل ، القـدير القـدوس، الرمحـان         : ذه هي ميزة اإلجنيل اخلالدة يف تعليمه وتشريعه       وه. العبودية إىل البنوة    

وعلى أساس هذه النظرة اجلديدة السامية يبين اإلجنيل قواعد         . الرحيم، هو فوق كل شيء أبونا الذي يف السماوات        
  .الدين وأركان اإلميان

ـ  َتِرُزحٱ: "لظاهرة إىل نياا الباطنة   مث يرفع اإلجنيل أركان اإلميان اخلمسة من أعماهلا ا         وا ن أَنْ َتصـَنعُ   وا ِم
ويطـور  ) ١: ٦مـىت   " (اِتَوسََّمال ا يِف ِذيلَّكَي َينظُُروكُم َوِإالَّ فَلَيَس لَكُم أَجر ِعنَد أَِبيكُُم ا         لِ نَّاِسلَتكُم قُدَّاَم ا  قََصَد

فليس مثالً العربة بالوضوء قبل     . فكار والشهوات والنيات السليمة   دستور األخالق الدينية من األعمال املادية إىل األ       
 الْفََم ُيَنجُس اِإلنَسانَ َبلْ َما َيخُرُج ِمـَن  َيدُخلُ َما يَسلَ"العربة بالطوية السليمة : الصالة أو غسل األيدي قبل األكل    

  الْفَِم
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: ١٥مىت " ( فَالَ ُيَنجُس اِإلنَسانََمغُسولٍَة غَيِر ِبأَيٍد َوأَمَّا اَألكْلُ. ُس اِإلنَسانَ ِهَي الَِّتي ُتَنجَهِذِه..  اِإلنَسانَُيَنجُسَهذَا 
  ).٦ : ٥غالطية" (الَْمَحبَِّة اِإلَميانُ الَْعاِملُ ِب"فاألصل يف أعمال الدين، ال املادة والظواهر بل ). ٢٠و١١

الشهادة هي جوهر ديانة اإلجنيـل والعبـادة الـيت          وهذه  " . أبونا الذي يف السماوات   " أنه   الشهادة هللا 
مىت " (اِتَواَملسَّي ا ِفِذي  لَّكُوُنوا أَبَناَء أَِبيكُُم ا    تَ "عالقاتنا مع اهللا جيب أن تكون عالقة أب مساوي مع بنيه            . يفرضها

٤٥: ٥.(  
-٩: ٦مىت  ..." (اِتَوسََّمالي ا ِفي  ِذا الَّ َنأََبا: م َهكَذَا نُتا أَ و فََصلُّ : " هي صالة االبن ألبيه السماوي     الصالة

ويف الصالة ال تكرروا الكالم عبثـاً مثـل         "ويشرع هلا سالمة النية     . استغاثة بقدرته السماوية وأبوته السامية    ) ١٥
ـ ي  ِذلَّأَُبوَك ا فَ. اِءَخفَلْكُونَ َصَدقَُتَك ِفي ا   كَي تَ ِل: "والتستر وعدم الظاهر والرئاء     ) ٧: ٥مىت  " (الوثنيني ِفـي   َرىَي

ويشرع هلا أيضاً كشرٍط الغفران للناس زالّم، فال يستثين من رمحة اهللا            ) ٤: ٦مىت  " (. ُهَو ُيَجاِزيَك َعالَِنَيةً   ِءَخفَالْا
 ضاًأَيغِْفر لََنا ذُُنوَبَنا كََما َنغِفُر َنحُن       ٱَو" :بل يقول " املغضوب عليهم والضالّني  "يف طلب اهلداية إىل الصرط املستقيم       

: ٦" ( َزالِتِهم َيغِفر لَكُم أَيضاً أَُبـوكُُم السَّـَماِويُّ        ِللنَّاِس ِإنْ غَفَرُتم    فَِإنَُّه: "ويفسرها) ١٢: ٦مىت  " (ِللُْمذِْنِبَني ِإلَيَنا 
  .)٢١: ١٨و١٤

 ركعاا  مل يرد يف القرآن، مكية ومدنية، حتديد لكيفية الصالة وعدد         . "هذه من حتديدات الصالة اإلجنيلية    
علـى  .. والسنة النبوية هلا أوقاتاً وعدداً وكيفيات     .. وأوقاا، وكل ما ذكر فيه حاالت القيوم والركوع والسجود        

 )1(".مراحل وليس دفعةً واحدة

الَ َنعَت َصَدقَةً فََصَمَتى فَ: " يفرض املسيح الزكاة، ولكن الزكاة املستورة اليت ال يعلمها إالّ اهللا:الصدقة والزكاة
قُدَُّتَصو ُيَمجَُّدوا ِمَن اكَِة ِلقَِّزَأل َوِفي اِمِعاَمَجلْونَ ِفي اُؤُمَرالْاَمَك ِبالُْبوِق كََما َيفَْعلُ ات اَ. نَّاِسليلَْحقَّ أَقُولُ لَكُم :
".  ُهَو ُيَجاِزيَك َعالَِنَيةًِءَخفَالِْفي ا َرىَيي ِذلَّأَُبوَك افَ. اِءَخفَلْكُونَ َصَدقَُتَك ِفي اكَي َتل. !ا أَجَرُهموَتوفَسم قَِد اُهِإنَّ
  ).٤و٢: ٦مىت (
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فهي من مال اإلنسـان الـذي للسـائل         " بيعوا ما لكم وتصدقوا   : "وضرورة الصدقة تصل إىل حد قوله     
كانت الزكاة صدقة فصارت ضـريبةً يف املدينـة         . "واحملروم فيه حق معلوم، وليس فقط من فضالت ملكه وماله         

وقد تكفّلت السنة النبوية شأن كثري من احلدود والقواعد كما نبهنا إليـه يف           . س يف القرآن تعيني ملقادير الزكاة     ولي
   ".)١(املناسبات السابقة

 َوَمَتـى "يفرض املسيح الصوم، ولكن الصوم البنوي جملد اهللا وحده، ال للمباهاة أمام الناس              . الركن الرابع 
ِإنَُّهم : اَلَْحقَّ أَقُولُ لَكُم  .  ِللنَّاِس َصاِئِمنيَ  َيظَْهُروا كَالُْمَراِئَني فَِإنَُّهم ُيَغيُرونَ ُوُجوَهُهم ِلكَي       اِبِسَنيَعُصمُتم فَالَ َتكُوُنوا    

  ).١٦: ٦مىت " (أَجَرُهمقَِد اسَتوفَوا 
ة ملا فيه من تكاليف، وملا      والركن اخلامس، احلج إىل بيت اهللا يف القدس أو غريها فقد ألغاه املسيح كفريض             

َيا َسـيُد أََرى أَنَّـَك   «: قَالَت لَُه الَْمرأَةُ  "نرى ذلك يف حديث املسيح مع السامرية        . )٢(فيه من حصر العبادة مبكان      
ِضَع الَّذِ           ! َنِبيَتقُولُونَ ِإنَّ ِفي أُوُرَشِليَم الَْمو ُتمَجَد ِفيهِ    آَباُؤَنا َسَجُدوا ِفي َهذَا الَْجَبِل َوأَنَبِغي أَنْ ُيسقَالَ لََهـا   . »ي َين

أَنُتم َتسُجُدونَ ِلَمـا  . نَُّه َتأِْتي َساَعةٌ الَ ِفي َهذَا الَْجَبِل َوالَ ِفي أُوُرَشِليَم َتسُجُدونَ ِلآلبِ           ِإَيا امَرأَةُ َصدِقيِني    «: َيُسوُع
      ُجُد ِلَما َنعُن فََنسلَُمونَ أَمَّا َنحَتع ُتمَتأِْتي َسـاَعةٌ َوِهـَي اآلنَ ِحـَني         .  َألنَّ الْخالََص ُهَو ِمَن الَْيُهودِ     -لَُم  لَس َولَِكن

     ُجُدونَ ِلآلِب ِبالرُّوِح َوالَْحقال        )٢٣-١٩: ٤يوحنا  " (.السَّاِجُدونَ الَْحِقيِقيُّونَ َيس وعبادة اهللا بـالروح واحلـق ،
  .ترتبط مبكان وزمان 

التحـرر مـن األرضـيات،      : م املسيحي بإعالن امليزة العامة الشاملة لدعوته      وخيتم املسيح أركان اإلسال   
 اَألرِض َحيثُ ُيفِْسُد السُّوُس َوالصَّـَدأُ       َعلَى َتكِْنُزوا لَكُم كُُنوزاً     الَ: "وااللتفات إىل السماويات يف تفكرينا وعملنا     

 مقطع شعري معجز ال مثيل له حيرضنا على االنفالت من           ويف). ١٩: ٦مىت  " (َوَيسِرقُونََوَحيثُ َينقُُب السَّاِرقُونَ    
ال يقدر أحد أن خيدم سيدين فإنه إما أن ُيبغض الواحد وحيب اآلخر أو يلزم               "املال  : قيود املادة وعبادة رب األرض    

  : الواحد ويرذل اآلخر
                                                 

  .٣٤٤ ص٢ج.  دروزة ؛ سرية الرسول- 1
 قد أقر على ما كان عليه       -ل كلها   وجلّ املناسك والطقوس اليت أشارت إليها اآليات وشرعتها إن مل نق          : " قال دروزة عن احلج اإلسالمي إىل مكة       - 2

  ).٣٢٢، ص٢سرية الرسول ج" (قبل البعثة بعد ذيبه من املناظر املؤذية وجتريده من شوائب الشرك والوثنية
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ال .و ُيالَِزَم الَواِحَد َوَيحَتِقَر اآلَخَر أََخَرآل َوُيِحبَّ اَدَواِحلِْغَض ا ِإمَّا أَنْ ُيب أََحد أَنْ َيخِدَم َسيَديِن َألنَُّهَيقِْدُر الَ«
 فال يدعو مثل غريه إىل االهتمام معاً، بالدنيا واآلخرة، )٣٤ – ٢٤: ٦مىت (. "َمالَلْلََّه َوالَتقِْدُرونَ أنْ َتخِدُموا ا

فالنفس األمارة بالسوء ليست حباجٍة إىل  - )١(البالنفس واجلسد، بالدين والدولة ظانني هذا الشمول من الكم
بل يدعو اإلجنيل إىل اهلرب من رب األرض إىل رب . حتريض من فوق لالهتمام بالدنيا واجلسد والدولة وشؤوهنا

  ).٣٣: ٦مىت " ( كُمَزاُد لَ َوَهِذِه كُلَُّها ُتُهرَِّبَولَِّه لأَوَّالً َملَكُوَت اا لُُبوطْ ا: "السماء
  .ا نرى أن اإلجنيل منذ اللّحظة األوىل كتاب تشريع سام كما هو كتاب دعوةوهكذ

: لت على موسى يف التوراةنـز يوجزه اإلجنيل يف وصايا اهللا العشر اليت والتشريع التعّبدي األخالقي: ثانياً
َها الُْمَعلُِّم الصَّاِلُح َماذَا أَعَملُ َألِرثَ الَْحَياةَ أَيُّ«: َوِفيَما ُهَو َخاِرج ِإلَى الطَِّريِق َركََض َواِحد َوَجثَا لَُه َوَسأَلَُه"

: أَنَت َتعِرُف الَْوَصاَيا١٩. ِلَماذَا َتدُعوِني َصاِلحاً؟ لَيَس أََحد َصاِلحاً إالَّ َواِحد َوُهَو اللَُّه«: فَقَالَ لَُه َيُسوُع١٨» اَألَبِديَّةَ؟
َيا ُمَعلُِّم َهِذِه «:  َوقَالَ لَُهفَأََجاَب٢٠. »أَكِْرم أََباَك َوأُمََّك. الَ َتسِلب. وِرالَ َتشَهد ِبالزُّ. الَ َتسِرق. الَ َتقُْتلْ. الَ َتزِن

لَّ َما لََك اذَْهب ِبع كُ. ُيعِوُزَك َشيٌء َواِحد«: فََنظََر ِإلَيِه َيُسوُع َوأََحبَُّه َوقَالَ لَُه٢١. »كُلَُّها َحِفظُْتَها ُمنذُ َحَداثَِتي
فَاغَْتمَّ َعلَى الْقَوِل َوَمَضى َحِزيناً َألنَُّه كَانَ  .»َوأَعِط الْفُقََراَء فََيكُونَ لََك كَنز ِفي السََّماِء َوَتَعالَ اتَبعِني َحاِمالً الصَِّليَب

  ).٢٢-١٧: ١٠مرقس " (.ذَا أَمَواٍل كَِثَريٍة

ذ اللّحظة األوىل من األعمال إىل النيات، ومـن احلسـيات إىل            وهذا التشريع األخالقي يطوره املسيح من     
إن كلّ  : أما أنا فأقول لكم   . ال تقتل فإن من قتل يستوجب احملاكمة      : مسعتم أنه قيل لألقدمني   : "الشهوات واألفكار 

القتـل،  ال حيرم اهللا فقط يف اإلجنيل       . أكان الغضب باألعمال أم باألقوال    " من غضب على أخيه يستوجب احملاكمة     
وروحي ومعنوي بل كلّ عمٍل أو قول يوصل إليه أو ُيشبهه فالقتل مادي .  

ر إىل امرأٍة ليشتهيها فقد زىن ـا يف  ظأما أنا فأقول لكم إن كلّ من ن    . ال تزنِ : قد مسعتم أنه قيل لألولني    "
 لنا أن نقلع عيننا أو نقطع يدنا أو         فإنه خري .  وكلّ األعمال أو الشهوات أو األفكار اليت توصل إليه         ىنمينع الز " قلبه

سـورة  (وهذا أبلغ من قصاص الزاين والزانية مئة جلـدة          . نقص رجلنا إذا كانت سبب عثرٍة لنا تقودنا إىل الزىن         
  ).النور

أما أنـا فـأقول     . مسعتم أنه قيل لألقدمني ال حتنث بل أوِف الرب بأميانكَ         : "بشأن اليمني واألقسام شرع   
  البتة ال بالسماء ألهنا ال حتلفوا : لكم

                                                 
  .اإلسالم يف القرن العشرين:  عباس حممود العقاد- 1
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نعم، نعم ؛   : فليكن كالمكم ... عرش اهللا وال باألرض ألهنا موطئ قدميه، وال بأورشليم ألهنا مدينة امللك األعظم            
" ال يؤاخـذكم اهللا بـاللّغو يف إميـانكم       : "وال خيفف من ذلك بقوله    ". وما زاد على ذلك فهو من الشرير      . ال، ال 

  ).٨٩مائدة (
ال تقاوموا الشرير، بل مـن  : عني بعني وسن بسن أما أنا فأقول لكم   : مسعتم أنه قيل  : "ناسبشأن معاملة ال  
وادرأ باحلسنة السيئة فإذا الـذي   : "تبع القرآن املكّي شريعة املسيح    . "ن فقدم له اآلخر أيضاً    لطمك على خدك األمي   

 اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى        ومن: "وعاد القرآن املدين فتبع التوراة    " بينك وبينه خصام، صديق محيم    
  ).١١٤بقرة " (عليكم

وختبطـت الدسـاتري   . قيام األخصام واألعداء : يف العالقات االجتماعية والشخصية مشكل دائم يف احلياة       
                ة اليت قد خترج الفرد واجلماعة عن االتفجاء . زانالدينية والدنيوية يف حماولة تشريع مناسب هلذه احلالة الشاذّة احلاد

َباِركُوا . أَِحبُّوا أَعَداَءكُم : أََنا فَأَقُولُ لَكُم   َ أَمَّا .َكُض َعُدوَّ بِغُتِحبُّ قَِريَبَك َوتُ  : م أَنَُّه ِقيلَ  َسِمعُت ":الكمال اإلجنيلي يقول  
الَِعِنيكُم .  ِغِضيكُمِسُنوا ِإلَى ُمبلِ   أَحُيِسيئُو  ِذيَن الَّ َوَصلُّوا َألج نَ ِإلَي َوَيطُْرُدوَنكُم تَ ِل كُم َناَء أَِبيكُُم ا   كَيي ِفِذي  لَّكُوُنوا أَب

لوقـا   و ). ٤٣: ٥مـىت    (.َنيِمظَّاِللِر َوا ابَر األَ ىَني َوُيمِطُر َعلَ  ِحصَّاِللِر َوا اشَرَأل َشمَسُه َعلَى ا   ُق ُيشرِ اِت فَِإنَّهُ َواَملسَّا
  ).٣٥-٢٧: ٦( تفصيالً مجيالً يفصل شريعة حمبة األعداء

  كانت الشريعة املوسوية دف إىل إقامة العدل الضائع بني الناس يف أزمان جاهليتهم فتقول بوجـوب                
: فجاءت الشريعة اإلجنيلية وجتاوزت حدود العدل إىل الرمحـة   . احملافظة على حياة الناس وعرضهم وماهلم ومسعتهم      

  ).٣٦: ٦لوقا " ( َرِحيمفَكُوُنوا ُرَحَماَء كََما أَنَّ أََباكُم أَيضاً"
َهكَذَا أَنُتم ا َعلُوفْكُُم ا ِبنَّاُسلا ُتِريُدونَ أَنْ َيفَْعلَ اَمكُلُّ ف١٢َ: "ونقلت روح التشريع أيضاً من السلبية إىل اإلجيابية

َألنَّ َهذَا ُهضاً أَي ِبَأل َواوُساُملنَّ اَوِبِهمتشريع املسيحي يف هذا املبدأ وأعطى اإلجنيل فلسفة ال ).١٢: ٧مىت " (.اُءَين
 ُمَعلُِّم َيا«:  قَاِئالً ِمنُهم َوُهَو َناُموِسي ِلُيَجرَبُهَواِحد َوَسأَلَُه" :سأل املسيح واحد من علماء الناموس: الشامل الكامل

 َوِمنِإلََهَك ِمن كُلِّ قَلِْبَك َوِمن كُلِّ َنفِْسَك ُتِحبُّ الرَّبَّ «: َيُسوُع لَُه فَقَالَ»  َوِصيٍَّة ِهَي الُْعظَْمى ِفي النَّاُموِس؟أَيَّةُ
   َهِذِه. كُلِّ ِفكِْرَك
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 الَْوِصيََّتيِن َيَتَعلَُّق النَّاُموُس كُلُُّه ِبَهاَتيِن. ُتِحبُّ قَِريَبَك كََنفِْسَك: لثَّاِنَيةُ ِمثْلَُهاٱَو. ِهَي الَْوِصيَّةُ اُألولَى َوالُْعظَْمى
ونعلم أن الوصية الثانية إجنيلية حمضة زادها املسيح على شريعة التوراة إلبالغها ) ٤٠ - ٣٥ : ٢٢مىت" (.»َواَألنِبَياُء

:  كُلَّ النَّاُموِس ِفي كَِلَمٍة َواِحَدٍة ُيكَْملُنََّأل: "وقد حفظ الرسل احلواريون فلسفة اإلجنيل يف تشريعه. إىل الكمال
ويف نشيد احملبة يعلن أن املعجزات والعلم واإلميان والنبوة ليست ). ١٤: ٥ةغالطي" (»ِسَكَنفُْتِحبُّ قَِريَبَك كَ«

   ).١٣كور١(شيئاً بدون احملبة ألهنا خالدة عند اهللا 
فهدف التشريع اإلجنيلي ليس التخفيف من شريعة الكتاب بل البلوغ ا إىل الكمال اإلهلي الذي هو املثل 

   ).٤٨: ٥مىت" (اِت ُهَو كَاِملٌَوسََّمالي اِفِذي لَّا أَنَّ أََباكُُم اَمكَ َني أَنُتم كَاِمِلاوكُوُنفَ: "األعلى
  التشريع االجتماعي: ثالثاً

وقد أرسل املسيح روحاً    . ال بد للجماعة الدينية من شريعة تنظّم عالقاا، بعضها مع بعض، ومع اآلخرين            
اإلنسان ابن اهللا أبيه، ويف ظلّ هـذه البنـوة          : ن املبدئني لقد بناه على هذي   : جديداً يف التشريع اإلجنيلي االجتماعي    

  .وهذه الصلة فوق كلّ الروابط القبلية والقومية والدولية واإلنسانية. السامية فاإلنسان أخ لإلنسان
وهذه القرابة الروحية اجلديدة اليت جتعل البشر مجيعهم أبناء اهللا بالنعمة والتبني، وأخوة بعضهم لـبعض،                

 أبوا، ال تفرق بينهم القوميات وال األحوال االجتماعية، وال املؤسسات الدولية، هذه القرابة الروحية هي                شاؤوا أم 
أساس التشريع االجتماعي اإلجنيلي.  

 ُهَو ُيكَلُِّم   َوِفيَما"كان خيطب مرة ويعلّم الشعب      : ويسوع قد أعطى ذاته مثاالً هلا مع قرابته حسب اجلسد         
 َخاِرجاًُهَوذَا أُمَُّك َوِإخَوُتَك َواِقفُونَ     «:  لَُه َواِحد  َقَالَ. ُه َوِإخَوُتُه قَد َوقَفُوا َخاِرجاً طَاِلِبَني أَنْ ُيكَلُِّموهُ        أُمُّ ِإذَاالُْجُموَع  

:   َوقَـالَ  َتالَِميِذِهَمدَّ َيَدُه َنحَو     ثُمَّ»  َوَمن ُهم ِإخَوِتي؟   أُميَمن ِهَي   «: ُه َوقَالَ ِللْقَاِئل لَ   فَأََجاَب. »طَاِلِبَني أَنْ ُيكَلُِّموكَ  
يسـوع  ). ٤٦: ١٢مىت" (»َوأُمي َمِشيئَةَ أَِبي الَِّذي ِفي السََّماَواِت ُهَو أَِخي َوأُخِتي   َيصَنُع َمن   َألنَّ. َها أُمي َوِإخَوِتي  

  .جيعل القرابة الروحية فوق القرابة الطبيعية وأساساً لتعليمه وتشريعه
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. كر يسوع أمراً مل تبتكره التوراة، وال القرآن، لقد أسس سلطة ختلفه وتكون أمينةً على تعليمه وشريعته                وقد ابت 
 ُدِفَع ِإلَـيَّ كُـلُّ      "،  )٢١: ٢٠يوحنا" (كما أن اآلب أرسلين كذلك أنا أرسلكم      : "وهذه السلطة إهلية يف مصدرها    

: وهذه السلطة روحية يف تنفيذها    ). ١٨: ٢٨مىت" ( َتلِْمذُوا َجِميَع اُألَممِ  ا وَ واذَْهُب اَألرِض فَ  ىَماِء َوَعلَ سَُّسلْطَاٍن ِفي ال  
"ُهوُدَوَعمُهوَعلُِّمَو  ....مفََي أَنْ   مِبهِ    ح ُتكُمَصياَلَْحقَّ: "وهذه السلطة شاملة كاملة   ). ١٩: ٢٨مىت" (ظُوا َجِميَع َما أَو 

 ِبطُوَنُه    : أَقُولُ لَكُملُوالً ِفي              األَ َعلَىكُلُّ َما َترِض َيكُونُ َمحُبوطاً ِفي السََّماِء َوكُلُّ َما َتُحلُّوَنُه َعلَى اَألرِض َيكُونُ َمرر
: وهذه السلطة كاملة يف قوا، هلا مفعول على األرض ويف السماء ويف اجلحيم ذاتـه              ). ١٨: ١٨مىت" (. السََّماِء

َرأَيُت الشَّيطَانَ َساِقطاً   «: فَقَالَ لَُهم . »ا َربُّ َحتَّى الشََّياِطُني َتخَضُع لََنا ِباسِمكَ      َي«: فََرَجَع السَّبُعونَ ِبفََرٍح قَاِئِلنيَ   ١٧"
. َشـيءٌ ِة الَْعدُِّو َوالَ َيُضـرُّكُم      َها أََنا أُعِطيكُم ُسلْطَاناً ِلَتُدوُسوا الَْحيَّاِت َوالَْعقَاِرَب َوكُلَّ قُوَّ         .ِمثْلَ الَْبرِق ِمَن السََّماءِ   

: ١٠لوقا" (»َولَِكن الَ َتفَْرُحوا ِبَهذَا أَنَّ اَألرَواَح َتخَضُع لَكُم َبِل افَْرُحوا ِبالَْحِري أَنَّ أَسَماَءكُم كُِتَبت ِفي السََّماَواتِ               
  .وهذه السلطة هي اليت تنظّم اجلماعة املسيحية حسب تعليم املسيح وتشريعه - )١٧

كانت السلطة الدينية حمصورةً يف النيب وظلّت حمصورةً        . طة دينية يفرضها القرآن   ويف اإلسالم ليس من سل    
اليت نراهـا   " أويل األمر "وسلطة  ) ١٠٥نساء" (لنا إليك الكتاب باحلق لتحكم بني الناس مبا أراك اهللا         نـزإنا أ : "فيه

يا أيها الذين   : "ال نتيجة تشريع قرآينّ   باألمر الواقع   تسليم  يف القرآن إىل جانب النيب هي سلطة سياسية شعبية نتيجة           
فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا والرسول إن كنتم تؤمنون           : آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم       

وأطيعوا اهللا ورسوله وال تنـازعوا فتفشـلوا وتـذهب          "فالطاعة أوىل من التنازع     ). ٥٩نساء" (باهللا واليوم اآلخر  
وإذا جاءكم أمر مـن األمـن أو        : "وهذه الطاعة من اإلميان وضرورية إلحباط حبائل العدو       ) ٤٦أنفال(" رحيكم

والـدليل  ). ٨٣نساء" (نبطونه منهمتاخلوف أذاعوا به، ولو ردوه إىل الرسول وإىل أويل األمر منهم لعلمه الذين يس            
). ١٥٩آل عمران " (ة تشريٍع قرآينّ يقيمها على اهللا     القوي على أن سلطة أويل األمر هي سلطة األمر الواقع ال نتيج           

  " لو يطيعكم يف كثٍري من األمر لعنتم"مث 
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 اإلسالمي يف شخص   نفهذه اآليات رمت كما هو املتبادر إىل توطيد السلطا        : "قال األستاذ دروزة  ). ٦حجرات(
) ١٣٥نساء( جيب أن يكونوا قوامني بالقسط       وأويل األمر  . )١("أوالً، وإىل توطيد إطاعة أويلّ األمر ثانياً      .  ص النّيب

  .إهنا سلطة شعبية قائمة جبانب سلطة حممد النبوية الشخصية): ٥٨نساء(وإذا حكموا بني الناس أن حيكموا بالعدل 
يرمي التشريع االجتماعي يف اإلجنيل إىل إقامة أخوة مسيحية شاملة ال تقتصر على املسيحيني وحـدهم،                

" واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعـض     : "مية يف القرآن تقتصر على املسلمني دون سواهم       بينما األخوة اإلسال  
" يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا الكـافرين أوليـاء مـن دون املـؤمنني              "لذلك يأمر قومه    ). ٧٢أنفال) (٧١توبة(
نوا ال  يا أيها الذين آم   ) "٥٤مائدة   ("يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا النصارى واليهود أولياء        ) "٥٥ مائدة ١٤٤نساء(

). ٢٣توبـة  " (حبوا الكفر على اإلميان ومن يتولّهم منكم فأولئك هم الظـاملون تن اس تتخذوا آباءكم وإخوانكم إ   
بينما األخوة املسيحية اليت يفرضها اإلجنيل على اجملتمـع          . )٢(فاألخوة اإلسالمية حمصورة يف املسلمني دون غريهم        

: منذ اخلطبة األوىل يعدل شريعة موسى اليت تقتصر احملبة على القومية اليهودية           : تضن األعداء أنفسهم  هي شاملة حت  
ا أَحِسُنو. َباِركُوا الَِعِنيكُم . أَِحبُّوا أَعَداَءكُم : أََنا فَأَقُولُ لَكُم   أَمَّاَو٤٤. َكُض َعُدوَّ بِغُتِحبُّ قَِريَبَك َوتُ  : م أَنَُّه ِقيلَ  َسِمعُت"

 ِغِضيكُملِ   ِإلَى ُمبِذيَن الَّ َوَصلُّوا َألج      َوَيطُْرُدوَنكُم كُمتَ ِلُيِسيئُونَ ِإلَي َناَء أَِبيكُُم ا   كَياِت فَِإنَّـهُ  َواَملسَّي ا ِفِذي  لَّكُوُنوا أَب 
وجيعل حمبة القريب شبيهةً    ) . ٤٣: ٥مىت  " (َنيِمظَّاِللِر َوا ابَر األَ ىَني َوُيمِطُر َعلَ  ِحصَّاِللِر َوا اشَرَأل َشمَسُه َعلَى ا   ُقُيشِر

ومشول هذه اللفظة فأجاب مبثـل السـامري        " القريب"فسألوه عن معىن    ). ١٦: ١٩مىت(مبحبة اهللا ومتفرعة عنها     
  ).٢٩: ١٠لوقا(الرائع، الذي جيعل من عدو الدين والقومية قريباً أيضاً 

: وحذا القرآن حذوها  . ت الرق على اليهود فيما بينهم     ومن مساوئ اجملتمع الرق، وكانت التوراة قد خفف       
: ٦حجـرات (فالرق واقع مقبول يف القرآن ومل يبلغه التشريع القرآين، ويستنتج منه أن املسلم ال ميكن أن يسترق                  

  واملروي أن األسرى املسترقّني كانوا يوزعون "فالرق جتارة وغنيمة حرب ) ٧
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. فال حد له  " إالّ ما ملكت أميانكم   " وحصرت الشريعة القرآنية الزواج بأربع حرائر        ١" على املسلمني أسوةً بالغنائم   
 عـدُ  لَسَت بَ  ِإذاً: "فاملسيحية تنقل اإلنسان من حالة العبودية إىل حالة أبناء اهللا           : أما الشريعة اإلجنيلية فال رق فيها     

 َحرََّرَنا الَْمِسيُح   دُبُتوا ِإذاً ِفي الُْحريَِّة الَِّتي قَ     فَاثْ) "٧-٤:٤غالطية  " ( ِبالَْمِسيحِ ناً، َوِإنْ كُنَت ابناً فََواِرثٌ ِللَّهِ     بَعبداً َبِل ا  
ا الُْحريَّـةَ فُرَصـةً     غَيَر أَنَُّه الَ ُتَصيُرو   .  ِللُْحريَِّة أَيَُّها اِإلخَوةُ   منََّما ُدِعيتُ  إِ نَّكُمفَِإ... ِبَها، َوالَ َترَتِبكُوا أَيضاً ِبِنِري ُعُبوِديَّةٍ     

ُتِحـبُّ قَِريَبـَك    «:  كُلَّ النَّاُموِس ِفي كَِلَمـٍة َواِحـَدٍة ُيكَْمـلُ         نََّأل. ِللَْجَسِد، َبلْ ِبالَْمَحبَِّة اخِدُموا َبعُضكُم َبعضاً     
لَيَس ذَكَر َوأُنثَى، َألنَّكُم َجِميعـاً  . رلَيَس َعبد َوالَ حُ  . َس َيُهوِدي َوالَ ُيوَناِني   لَي" )١٣و١: ٥غالطية  " ( .»ِسَكَنفْكَ

احلرية املسيحية ترفع مجيع الفوارق بني العبيد واألحرار وبني مجيع          ): ٢٨: ٣غالطية  " (.ُسوَعِح يَ َواِحد ِفي الَْمِسي  
بيق سـار   مع ذلك يف التط   ). ١١: ٢كولوسي(األمم، وبني الرجل واملرأة، وهذه احلرية سبيل إىل الوحدة املسيحية           

َتكُم يَُّها الَْعِبيُد، أَِطيُعوا َسادَ   أَ" :الرسل حبذر ألن العامل املتشرب روح الوثنية مل يكن بعد ناضجاً ملثل هذا االنقالب             
وا لَُهم َهِذِه اُألُمـوَر،  أَنُتم أَيَُّها السَّاَدةُ، افَْعلُ  َو. ....َحَسَب الَْجَسِد ِبَخوٍف َوِرعَدٍة، ِفي َبَساطَِة قُلُوِبكُم كََما ِللَْمِسيحِ        

وحيـرض  ) ٥،١٠: ٦أفسس" (  َسيَدكُم أَنُتم أَيضاً ِفي السََّماَواِت، َولَيَس ِعنَدُه ُمَحاَباةٌ        َتاِرِكَني التَّهِديَد، َعاِلِمَني أَنَّ   
صـريوا عبيـداً    لقد اشتريتم بثمن كرمي فال ت     "العبيد على طاعة الرؤساء ولكن حيرضهم على احلصول على احلرية           

فالنبوة الشاملة واحلرية الكاملة واحملبة العامة اليت يف املسيح كانت السبيل إىل نقض             ) ٢٤-٢١: ٧  كور ١" (للناس
  .الرق وإزالته

 ١٠٤آل عمران   " ( بالنهي عن املنكر واألمر باملعروف    "وعن أخالق اجلماعة املسيحية ال يكتفي اإلجنيل        
بل يشرع  )  العصر   ٧ بلد   ٩ جمادلة   ٢مائدة  (التضامن يف الرب واخلري والتقوى      و ) ٤١ حج   ١١٢ و   ٧١توبة  ١١٠و

كُـلُّ  فَ"يف وجهيها السليب واإلجيايب ) ١٣ و١: ٥غالطية (حمبة القريب   : الشريعة اليت هي كمال الناموس واألنبياء       
وقـد  ) . ١٢: ٦مىت  " (.اُءَينِبَأل َوا وُساُملنَّ ا َوِبِهم َألنَّ َهذَا هُ     ضاًَهكَذَا أَنُتم أَي  ا  َعلُوفْكُُم ا  بِ نَّاُسلا ُتِريُدونَ أَنْ َيفَْعلَ ا    َم

  :علم الرسل احلواريون ذلك بقوهلم ومثلهم
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ِسر، كُـلُّ  ِخرياً أَيَُّها اِإلخَوةُ كُلُّ َما ُهَو َحق، كُلُّ َما ُهَو َجِليلٌ، كُلُّ َما ُهَو َعاِدلٌ، كُلُّ َما ُهَو طَاِهر، كُلُّ َما ُهَو مُ        أَ"
    َما ِصيُتُه َحَسن-      ،حفَِضيلَةٌ َوِإنْ كَانَ َمد ُتُموُه،     َو. اِفي َهِذِه افَْتِكُرو   فَ  ِإنْ كَاَنتُتُموُه، َوَسـِمعُتُموُه، َوَتَسلَّمَما َتَعلَّم

       ُتُموُه ِفيَّ، فََهذَا افَْعلُوا، َوِإلَُه السَّالَِم َيكُونُ َمَعكُمَو) "٩،  ٨: ٤فيلييب" (.َوَرأَي طََمٍع فَالَ ُيَسمَّ     َجا َوكُلُّ نَ  َنأَمَّا الز اَسٍة أَو
َر َمنَّ ثَ َأل .اسلُكُوا كَأَوالَِد ُنورٍ  ...  الَ الْقََباَحةُ، َوالَ كَالَُم السَّفَاَهِة َوالَْهزلُ الَِّتي الَ َتِليقُ        َوَبيَنكُم كََما َيِليُق ِبِقديِسَني،     

اسلُكُوا ِفي الَْمَحبَِّة كََمـا أََحبََّنـا       َوكُوُنوا ُمَتَمثِِّلَني ِباَِهللا كَأَوالٍَد أَِحبَّاَء،      فَ. .... َصالٍَح َوِبرٍّ َوَحقٍّ   الرُّوِح ُهَو ِفي كُلِّ   
 وتتكـرر هـذه   )٩ و٣ و١: ٥أفسـس  " (الَْمِسيُح أَيضاً َوأَسلََم َنفَْسُه َألجِلَنا، قُرَباناً َوذَِبيَحةً ِللَِّه َراِئَحـةً طَيَبـةً           

َنا، النََّجاَسةَ، الَْهَوى، الشَّهَوةَ    الز: عَضاَءكُُم الَِّتي َعلَى اَألرضِ   أفَأَِميُتوا  : "التحريضات على األخالق املسيحية املثالية    
فَالَْبُسوا كَُمخَتاِري اِهللا الِْقديِسَني     ...اِهللاُألُموَر الَِّتي ِمن اجِلَها َيأِْتي غََضُب        الرَِّديَّةَ، الطََّمَع الَِّذي ُهَو ِعَباَدةُ اَألوثَاِن،     

َناٍة، ُمحَتِمِلَني َبعُضكُم َبعضاً، َوُمَساِمِحَني َبعُضـكُم       أحَشاَء َرأْفَاٍت، َولُطْفاً، َوَتَواُضعاً، َوَوَداَعةً، َوطُولَ       أالَْمحُبوِبَني  
َوَعلَى َجِميِع َهِذِه الَْبُسوا الَْمَحبَّـةَ  . يضاًأنُتم أا غَفََر لَكُُم الَْمِسيُح َهكَذَا كََم. َحٍد َشكَْوىأنْ كَانَ َألَحٍد َعلَى     إَبعضاً  

  ).١٥-٥: ٣كولسي" ( الَِّتي ِهَي ِرَباطُ الْكََماِل
  التشريع العائلي: رابعاً
ـ . التشريع العائلي هو أساس بناء اجملتمع الصاحل   دد الزوجـات،  كان التشريع التورايت قائماً على إباحة تع

كان الزواج عند العرب والطالق     . فجاء القرآن بعد اإلجنيل، فسار على خطة التوراة لكن حبدود         . وإباحة الطالق 
  .ال حد له، فجعله حبدود

ومل حتدد اآليـة    " )٤ -٣نساء" (أو ما ملكت اميانكم   "أباح القرآن الزواج بأربع نساء معاً مع شرط العدل بينهن           
" )١(رط هلن مهراً ألهنن ملك ميني صاحبهن، وهذا ما كان جارياً من قبل فأقر األمر على ما كان                 اإلماء كما مل تشت   

أََمـا قَـَرأُْتم أَنَّ   «: "بينما اإلجنيل مل مييز بني احلرائر واإلماء، وحصر صحة الزواج بواحدة استناداً إىل مبدأ اخللق      . 
   أَجِل َهذَا َيتُرُك الرَُّجلُ أََباُه َوأُمَُّه َوَيلَْتِصُق ِمن«: َوقَالَ»  َوأُنثَى؟الَِّذي َخلََق ِمَن الَْبدِء َخلَقَُهَما ذَكَراً
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" » ِإنَسـانٌ  ُيفَرقُـهُ فَالَِّذي َجَمَعُه اللَُّه الَ     .  اثَْنيِن َبلْ َجَسد َواِحد    َبعُد لَيَسا   ِإذاً.  َوَيكُونُ اِالثَْناِن َجَسداً َواِحداً    ِبامَرأَِتِه
فال ختفيف حبق عدد حمدود من احلرائـر، وال  ). ٣-١: ٧رومة(وحفظ الرسل احلواريون هذا التعليم     ) ٣: ١٩ىتم(

   .)١(وحد" فقد أباح القرآن ملالك اإلماء من التسري ن من دون مهر وعقد"إباحة حبق اإلماء 
: ٧كـور ١قابل  : ١٢١بقرة (يشترك القرآن مع اإلجنيل بعدم السماح بالزواج مع غري املؤمنني واملؤمنات          

٣٩.(  
ولكن اإلجنيل حرم الطالق استناداً أيضاً إىل مبدأ وحدة الزواج منـذ            . وأباح القرآن الطالق مثل التوراة    

 َوأَقُـولُ . كُن َهكَذَا َولَِكن ِمَن الَْبدِء لَم يَ    . ِنَساَءكُم ِمن أَجِل قََساَوِة قُلُوِبكُم أَِذنَ لَكُم أَنْ ُتطَلِّقُوا          ُموَسىِإنَّ  : "اخللق
َنا َوَتَزوََّج  : لَكُمَرأََتُه ِإالَّ ِبَسَبِب الزطَلََّق ام َرىِإنَّ َمنِنيِبأُخِني َوالَِّذي َيَتَزوَُّج ِبُمطَلَّقٍَة َيزويف ) "٩-٨: ١٩مـىت " ( َيز

وإن طلّقـت امـرأة     . زىن عليها من طلّق امرأته وتزوج أخرى فقد       : البيت سأله التالميذ عن ذلك أيضاً فقال هلم       
مىت " (فمن استطاع أن حيتمل فليحتمل    "فال ختفيف وال إباحة     ) ١٠: ١٠مرقس" (رجلها وتزوجت آخر فقد زنت    

١٢: ١٩.(  
تقول ) ٢٢٥بقرة" (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم      : "وعن احلياة الزوجية، بينما يقول القرآن     

إن املرأة ال تتسلّط علـى جسـدها بـل          : ه حقها وكذلك املرأة أيضاً رجلها     ليقِض الرجل امرأت  : "شريعة اإلجنيل 
  ).٣: ٧كور١" (وكذلك الرجل أيضاً ال يتسلّط على جسده بل املرأة. الرجل

الرجال قوامون على النساء مبا فضل اهللا بعضهم على بعض ومبا           : "وعن العشرة الزوجية بينما يقول القرآن     
يت ختافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن يف املضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فال تبغوا            والال... أنفقوا من أمواهلم  

أريد أن تعلموا أن رأس كلّ رجٍل هـو املسـيح وأنّ رأس        : "بينما شريعة اإلجنيل تقول   ). ٣٤نساء" (عليهن سبيالً 
يَُّهـا  أَ: "ل المرأته كنفسه  من هذا املبدأ ينتج خضوع املرأة للرجل وحب الرج        ). ٤: ١١كور١" (املرأة هو الرجل  

لُ، أَِحبُّوا ِنَساَءكُم كََمـا أََحـبَّ       ايَُّها الرجَ أَ...  نَّ الرَُّجلَ ُهَو َرأُْس الَْمرأَةِ    َألرَّب،  لالنَساُء اخَضعَن ِلِرَجاِلكُنَّ كََما لِ    
  الَْمِسيُح

                                                 
  .٣٧٧ ص٢سرية الرسول ج:  دروزة - 1
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ِإنَُّه لَم ُيبِغض أََحد    فَ.... ُيِحبُّوا ِنَساَءُهم كَأَجَساِدِهم    َعلَى الرَجاِل أَنْ   َيِجُب  ....أَيضاً الْكَِنيَسةَ َوأَسلََم َنفَْسُه َألجِلَها    
أَةُ فَلُْيِحبَّ كُلُّ َواِحٍد امَرأََتُه َهكَذَا كََنفِْسِه، َوأَمَّـا الَْمـر  .. .. َيقُوُتُه َوُيَربيِه، كََما الرَّبُّ أَيضاً ِللْكَِنيَسةِ  لَْجَسَدُه قَطُّ بَ  
  ).٣٣-٢٢: ٥أفسس" ( فَلَْتَهب َرُجلََها

وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، وحيفظن فروجهن وال يبـدين          : "وعن حشمة النساء يقول القرآن    
ـرَ     : "وتقول شريعة اإلجنيل  ) ٣١-٢٧نور" (زينتهنـَر ثَاِلَبـاٍت، غَيكَذَِلَك الَْعَجاِئُز ِفي ِسَريٍة َتِليُق ِبالْقََداَسـِة، غَي 

       ُمسَتعَبَداٍت ِللَْخمِر الْكَِثِري، ُمَعلَِّماٍت الصَّالََح، ِلكَي َينَصحَن الَْحَدثَاِت أَنْ َيكُنَّ ُمِحبَّاٍت ِلِرَجاِلِهنَّ َوُيحِببَن أَوالََدُهنَّ،              
" .ِلِهنَّ، ِلكَـي الَ ُيَجـدََّف َعلَـى كَِلَمـِة اهللاِ          ُمَتَعقِّالٍَت، َعِفيفَاٍت، ُمالَِزَماٍت ُبُيوَتُهنَّ، َصاِلَحاٍت، َخاِضَعاٍت ِلِرَجا      

  ).٥-٣: ٢تيطس(
*  *  *  

". ال تشـريع يف اإلجنيـل     "يكفي لرد مة العصر أنه      . هذا غيض من فيض من التشريع اإلجنيلي        
 ولكن  .ولو شاء اهللا جلعلكم أمةً واحدة     . لكلّ جعلنا منكم شرعةً ومنهاجاً    : "وحنن نكتفي بتصريح القرآن النهائي    

اق يف اخلريات حنو اهللا بـني  وهذا السب). ٥١مائدة" (ليبلوكم يف ما آتاكم فاستبقوا اخلريات إىل اهللا مرجعكم مجيعاً      
كونوا كاملني كما أنّ أباكم السماوي هـو        : " التوراة واإلجنيل والقرآن، جيعله اإلجنيل هدف التشريع املثايل        شرائع
  ).٤٨: ٥مىت" (كامل
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  صالة التوحيد
  لتوراة واإلجنيل والقرآنيف ا

  الفاحتة -  أبانا - مشع
          

 "أما أنتم فصلوا هكذا"
 )٩: ٥إجنيل مىت(

وال خري يف دين ال صالة فيه، وال خـري          . الصالة هي روح الدين، ومعناه الذي ال يستقيم بدونه          
رتفع املخلوق إىل اخلـالق،     ألنّ الصالة هي صلة الوصل بني اخلالق واملخلوق، ا ي         . يف تقوى ال تقوم على الصالة     

الصالة هي لقاء اهللا، ومناجاته روحاً إىل الروح الكلي، وعقـالً إىل العقـل              . ل إىل عبده  نـزوا يتنازل اخلالق وي   
الصالة هي احلضور حبضرة اهللا، واالتحاد به تعاىل، واحلياة         . الشامل الالّمتناهي، وقلباً إىل القلب الكامل الالّحمدود      

  . سبحانه، والتالشي فيمن هو الوجود واحلقيقة والكمال واجلمالفيه وبه ومعه
أما بعـد   : "ويف إحياء علوم الدين لإلمام الغزايل حجة اإلسالم مطلع رائع يفتح به درس الصالة               

الصالة عماد  : وقال صلّى اهللا عليه وسلّم    .. فإن الصالة عماد الدين، وعصام اليقني، ورأس القربات وغرة الطاعات         
مفتاح اجلنة  . وقال ص . الصالة ملواقيتها : أي األعمال أفضل؟ فقال   . وسئل ص . ين فمن تركها فقد هدم الدين     الد

، ولو كان شيء أحب إليه منها لتعبد        الصالة من أحب إليه    بعد التوحيد ما افترض اهللا على خلقه      : وقال. الصالة
من ترك صالةً متعمداً فقـد      . وقال النيب ص  . اعدبه مالئكته، فمنهم راكع، ومنهم ساجد، ومنهم قائم، ومنهم ق         

. كفر أي قارب أن ينخلع عن اإلميان باحنالل عروته وسقوط عماده، كما ُيقال ملن قارب البلدة أنه بلغها ودخلها                  
أسوأ الناس سرقة الذي يسـرق      . وقال ص ... ويروى أن أول ما ينظر اهللا فيه يوم القيامة، من عمل العبد، الصالة            

  ما من مؤمن يسجد : وقال. ما تقرب العبد إىل اهللا بشيء أفضل من سجود. وقال ص... همن صالت
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وقال أن أقـرب مـا يكـون العبـد إىل اهللا أن يكـون      . هللا سجدةً إالّ رفعه اهللا ا درجةً، وحطّ عنه ا خطيئة        
  ".)١(ساجداً

وقد تركت  . راة واإلجنيل والقرآن  لذلك كان التشريع األول، بعد التوحيد ومع التوحيد، الصالة، يف التو          
: يل الذي فيهـا   نـزلنا الكتب الثالثة املقدسة صالة منوذجية مثال الدين ومعىن اإلميان، وحمور الوحي، وجوهر الت             

  .فلندرسها ونقارن فيما بينها، لعلمنا وحياتنا
  )٤: ٦تث" (امسع يا إسرائيل":  صالة التوراة-١

هللا ملوسى يف سيناء، وتردد الكلمات العشر اليت تلقّاهـا علـى اجلبـل            تذكر التوراة مراراً عديدة ظهور ا     
  .املقدس

فهبط اهللا يف الغمام ووقف عنده هناك ونادى        . بكّر موسى يف الغداة وصعد إىل جبل سيناء كما أمره اهللا          "
يل األناة كثري املـراحم     طو "! )٢(اإلله الرمحان الرحيم  ! الكائن! الكائن: "ومر اهللا قدامه ونادى   . باسم اهللا ) موسى(

ونقل إىل الشعب ما رآه من احلضرة اإلهليـة  ). ٦: ٣٤خروج" (فأسرع موسى وخر إىل األرض ساجداً ... والوفاء
 ِإسـَمع َيـا     .وهذه هي الوصايا والرسوم واألحكام اليت أمرين اهللا إهلكم أن أعلّمكم إياها لتعملوا ا             : "على اجلبل 
َولـَتكُن  . فَُتِحبُّ الرَّبَّ ِإهلََك ِمن كُلِّ قَلِبَك َوِمن كُلِّ َنفِْسَك َوِمن كُلِّ قُوَِّتكَ            . )٣( هلَُنا َرب َواِحد  الرَّبُّ إِ : ِإسَراِئيلُ

ي َبيِتَك َوِحـَني    َهِذِه الكَِلَماُت الِتي أََنا أُوِصيَك ِبَها الَيوَم َعلى قَلِبَك َوقُصََّها َعلى أَوالِدَك َوَتكَلم ِبَها ِحَني َتجِلُس فِ                
َتمِشي ِفي الطَِّريِق َوِحَني َتَناُم َوِحَني َتقُوُم َوارُبطَْها َعالَمةً َعلى َيِدَك َولَتكُن َعَصاِئَب َبيَن َعيَنيَك َواكُْتبَها َعلى قََواِئِم                  

وصاروا . ةً إلسرائيل مدى أجياهلم   فصار هذا التوحيد اخلالص صال    ). ٨-٤: ٦تثنية" (.أَبَواِب َبيِتَك َوَعلى أَبَواِبكَ   
معهـم،  " بالعهد"وتلكما العقيدة والصالة قيدها اهللا      . على أبوام وعصائبهم عقيدةً وصالة    ) امسع" (مشع"يكتبون  
  وجعل 

                                                 
 .١٣٣-١٣٠. ربع العبادات، كتاب أسرار الصالة: إحياء علوم الدين :  الغزايل-  1
  ".الرحيماحلمد هللا الرمحان " ، وراجع يف القرآن مطلع سورة الفاحتة Bible de Jerusalem 34: 6:  راجع الترمجة العلمية- 2
 ".قل هو اهللا أحد: " قابل يف القرآن سورة اإلخالص- 3
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لـِذي  َوأَخَبَركُم ِبَعهـِدِه ا   ١٣.. فَكَلَمكُُم الرَّبُّ ِمن َوَسِط النَّارِ    ١٢) "٢٢-١: ٥(شروط العهد الكلمات العشر     
فكانت تلك الوصايا العشر الناحية     ). ١٣: ٤تث" ( أََمَركُم أَنْ َتعَملُوا ِبِه الكَِلَماِت الَعَشِر َوكََتَبُه َعلى لوَحي َحَجرٍ         

  .الناحية اإلجيابية) ٥: ٦تث(وحمبة اهللا " عهد التوحيد"السلبية من 
 التوحيد هي اليت علّمها املسـيح علمـاء     وهذه الناحية اإلجيابية من عقيدة التوحيد وعهد التوحيد وصالة        

امسـع يـا    : األوىل هي : أي وصية هي أوىل الوصايا مجيعاً؟ فأجاب يسوع       : "ملا سألوه  - وقد تناسوها  - إسرائيل
وزاد (فأحبب اهللا إهلك بكلّ قلبك وكلّ نفسك وكلّ ذهنك وكـلّ قوتـك              : الكائن إهلنا هو اهللا واحد    : إسرائيل

" وليس من وصيٍة أخرى أعظم من هـاتني       . أحبب قريبك كنفسك  : والثانية هي هذه  ) اإلجنيلعليها ما متيز شريعة     
  ).٢٨: ١٢مرقس(

فَاسأَل َعِن اَأليَّاِم    . "موضوع فخٍر دائم منذ موسى إىل املسيح       - وظلّ هذا التوحيد عقيدةً وعهداً وصالةً     
َهـل  .  ِفيِه اِإلنَسانَ َعلى اَألرِض َوِمن أَقَْصاِء السََّماِء ِإىل أَقَْصـاِئَها اُألوىل الِتي كَاَنت قَبلَك ِمَن الَيوِم الِذي َخلَق اهللاُ   

َجَرى ِمثْلُ َهذَا اَألمِر الَعِظيِم أَو َهل ُسِمَع َنِظُريُه؟ َهل َسِمَع َشعب َصوَت اِهللا َيَتكَلُم ِمن َوَسِط النَّاِر كََما َسـِمعَت                     
َع اُهللا أَنْ َيأِْتَي َوَيأُْخذَ ِلَنفِْسِه َشعباً ِمن َوَسِط َشعٍب ِبَتَجاِرَب َوآَياٍت َوَعَجاِئَب َوَحرٍب َوَيٍد               أَنَت َوَعاَش؟ أَو َهل َشرَ    

َك قَد أُِريـَت    َشِديَدٍة َوِذَراٍع َرِفيَعٍة َوَمَخاِوَف َعِظيَمٍة ِمثْل كُلِّ َما فََعل لكُُم الرَّبُّ ِإهلُكُم ِفي ِمصَر أََماَم أَعُيِنكُم؟ ِإنَّ                
قَد َعلمُتكُم فََراِئَض َوأَحكَاماً كََما أََمَرِني الرَّبُّ ِإِهلـي ِلَتعَملُـوا           . اُنظُر.. .ليَس آَخَر ِسَواهُ  . ِلَتعلَم أَنَّ الرَّبَّ ُهَو اِإللهُ    

َألنَّ ذَِلَك ِحكَْمُتكُم َوِفطَْنُتكُم أََماَم أَعـُيِن       . ظُوا َواعَملُوا فَاحفَ. َهكَذَا ِفي اَألرِض الِتي أَنُتم َداِخلُونَ ِإليَها ِلَتمَتِلكُوَها       
َألنَّـُه أَيُّ   . َهذَا الشَّعُب الَعِظيُم ِإنََّما ُهَو َشعب َحِكيم َوفَِطن       : الشُُّعوِب الِذيَن َيسَمُعونَ كُل َهِذِه الفََراِئِض فََيقُولُونَ      

 قَِريَبةٌ ِمنُه كَالرَّب ِإِهلَنا ِفي كُلِّ أَدِعَيِتَنا ِإليِه؟ َوأَيُّ َشعٍب ُهَو َعِظيم لُه فََراِئُض َوأَحكَام َعاِدلةٌ                 َشعٍب ُهَو َعِظيم لُه آِلَهةٌ    
 الرَّبَّ ُهَو اِإللُه ِفي السَّـَماِء  فَاعلِم الَيوَم َوَردد ِفي قَلِبَك أَنَّ  ..  .ِمثْلُ كُلِّ َهِذِه الشَِّريَعِة الِتي أََنا َواِضع أََماَمكُُم الَيوَم؟        

  ).٣٩ و٣٣ و٥: ٤تث" (.ليَس ِسَواُه. ِمن فَوُق َوَعلى اَألرِض ِمن أَسفَلُ
: يف سفر املزامري، وقرنوا فيها احلمد هللا إىل الدعاء على األعداء وطلب الثأر منـهم              " مشع"وترددت صالة   

ِاصغَ َيا اُهللا ِإلَـى   ) . "٣٥مز" (حبقّك استأصلهم .. غرباء قد قاموا علي   ألن  : اللهم امسع صاليت واصِغ ألقوال فمي     "
أََتَحيَُّر ِفي كُرَبِتي َوأَضطَِرُب ِمن َصوِت الَْعُدو ِمن ِقَبـِل          . اسَتِمع ِلي َواسَتِجب ِلي   . َصالَِتي َوالَ َتَتَغاَض َعن َتَضرُِّعي    

   ....ظُلِْم الشريِر
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  ).١،١٥: ٥٤مز" ( ِلَينَحِدُروا ِإلَى الَْهاِوَيِة أَحَياًء َألنَّ ِفي َمَساِكِنِهم ِفي َوَسِطِهم ُشُروراً. ُم الَْموُتِلَيبَغتُه١٥
  .وهكذا كانت صالة إسرائيل مزجياً من توحيد، ودعاًء يف الضيق، ومن محٍد ووعيد

  .وانتقلت بتفكريها وتعابريها إىل القرآن الكرمي
  الفاحتة: آن  صالة القر-٢
  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  احلمد هللا رب العاملني

  الرمحن الرحيم مالك يوم الدين
  إياك نعبد وإياك نستعني
  اهدنا الصراط املستقيم

  صراط الذين أنعمت عليهم 
  .غري املغضوب عليهم وال الضالّني

وهلا املقام األمسى يف القرآن،     . اخلمسالفاحتة هي صالة القرآن، اليت يتلوها املسلمون كلّ يوم يف الصلوات            
ويف احلـديث أهنـا أم   ). ٨٧حجـر " (ولقد آتيناك سبعاً من املثاين والقرآن العظيم      : "ا امنت اهللا على النيب العريب     

: قال الصـربي . كأهنا تعدل القرآن" أم القرآن هي السبع املثاين والقرآن العظيم: "جاء يف صحيح البخاري   . القرآن
تثىن يف كلّ قـراءٍة ويف      " هي أم القرآن وهي فاحتة الكتاب وهي السبع املثاين        : قال. خلرب عن رسول اهللا ص    صح ا "

 . )١(" حتت العـرش   نـزلت من ك  نـز: "ونقل الواحدي والثعليب عن علي بن أيب طالب قول الرسول         . كلّ صالة 
ل يف التوراة واإلجنيـل والقـرآن       نـز مل ي  أال أخربك بسورة  : "ونقل البيضاوي عن أيب هريرة أن الرسول قال أليب        

وقد خلّـص   . )٢(" فاحتة الكتاب، إهنا السبع املثاين والقرآن العظيم الذي أوتيته        : قال. قلت بلى يا رسول اهللا    ! مثلها
  إذا ثبت أن لبعض الكالم خواص ومنافع فما : يف حديث الرقية بالفاحتة"ابن القيم فضائلها بقوله 
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ل يف القرآن وال غريه من الكتب مثلها لتضـمينها مجيـع معـاين    نـزعاملني مث بالفاحتة اليت مل ي   الظن بكالم رب ال   
فقد اشتملت على ذكر أصول أمساء اهللا تعاىل وجمامعها؛ وإثبات املعاد وذكر التوحيد، واالفتقار إىل الرب                . الكتاب

اية إىل الصراط املستقيم، املتضـمن كمـال        يف طلب اإلعانة به واهلداية منه، وذكر أفضل الدعاء، وهو طلب اهلد           
ولتضمينها ذكر أصناف اخلالئـق     . معرفته وتوحيده وعبادته، بفعل ما أمر به اجتناب ما هنى عنه واالستقامة عليه            

وقسمتهم إىل منعم عليه ملعرفته باحلق والعمل به؛ وبغضوب عليه لعدوله عن احلق بعد معرفته؛ وضاٍل بعدم معرفته                  
تضمنه من إثبات القدر والشرع واألمساد واملعاد والتوبة وتزكية النفس وإصالح القلب؛ والرد على مجيع               مع ما   . له

   ".)١(وحقيق لسورة هذا بعض شأهنا أن يستشفى ا من كان ذا داء. أهل البدع
قال اهللا  . قال رسول اهللا ص   "وعن معانيها القريبة نقل الطربي حديثاً عن جابر         . هذا عن مضامينها البعيدة   

: احلمد هللا رب العاملني، قـال اهللا     : فإذا قال العبد  . قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني، وله ما سأل        : عز وجلّ 
. جمدين عبـدي  : مالك يوم الدين، قال   : وإذا قال . أثىن علي عبدي  : الرمحن الرحيم، قال  : وإذا قال . محدين عبدي 

   ". )٢(هذا يل وله ما بقي: قال
 يف الفاحتة هي كما وردت يف توحيد التوراة وصالا اليت ما برح بنو إسرائيل يرددوهنـا منـذ                  وأمساء اهللا 

ل على أحد   نـزأغفل الناس آيةً من كتاب اهللا مل ت       : وروى البيهقي عن ابن عباس قال     . "أكثر من ثالثة آالف سنة    
وقد  ". )٣(بسم اهللا الرمحن الرحيم   ): "سبأيف كتابه إىل بلقيس ملكة      (إالّ أن يكون سليمان بن داود       . قبل النيب ص  

وهي أيضاً أمساء التوحيد اليت كانت متفرقةً بني عرب اجلزيـرة مـن             ). ٦: ٣٤خروج. (وهلا يف التوراة  نـزرأيت  
هو إله التوحيد   " اهللا"فاسم  . الشمال إىل اجلنوب، فوحدها القرآن يف بسملته وصالته إليالف عرب اجلزيرة كلّهم           

  . هو اسم إله التوحيد يف اليمن بعد احلبشة" الرمحان"و .  احلجاز بشهادة القرآنقبل القرآن يف
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صفات إلـه التوحيـد يف      " رب العاملني ومالك يوم الدين    "و  . هو اسم إله التوحيد عند عرب الشمال      " الرحيم"و  
األثريون من تلـك البقـاع      والشهادة على ذلك كلّه القرآن الكرمي، والنصوص األثرية اليت مجعها           . تدمر والبتراء 

   .)١(ويقدر كل واحد أن يطّلع عليها
وهذه صالة جتـدها    . اهدنا الصراط املستقيم  : إياك نستعني ! إياك نعبد : والصالة يف ذاا قائمة يف كلمتني     

ـ                     ىت يف كلّ املزامري من سفر الزبور، وما زال بنو إسرائيل، والنصارى يرددوهنا يوماً بعد يوم وجيالً بعد جيـل ح
  .اليوم

  .)١: ٦٤:مز" ( لََك َينَبِغي التَّسِبيُح َيا اُهللا1 "
  ).٢: ٦٥مز" ( اجَعلُوا َتسِبيَحُه ُمَمجَّداً. َرنُموا ِبَمجِد اسِمِه٢"
  ).٨٨مز" (إىل جيل فجيل أعلن أمانتك بفمي. مبراحم اهللا أرنم إىل األبد"
  ).١٠٢مز " ( القدوسويا مجيع ما يف داخلي امسه. باركي يا نفسي اهللا"
  ).١٠٣مز" (أيها الكائن إهلي لقد عظمت جداً. باركي يا نفسي اهللا"

  :وبعد محد اهللا والثناء عليه والشكر على نعمائه يأيت طلب اهلداية
  ).١٤٢مز" (لُيهدين روحك الصاحل إىل الصراط املستقيم"
  ).١٦مز" (ثبت خطوايت يف سبلك لئالّ تزلّ قدماي"
"٢٤مز" ( طرقك وسبلك علّمينفين يا اهللاعر.(  
  ).٢٤مز" (كل طرق الرب رمحة وحق مللتمسي عهده وشهاداته"
  ).٨٥مز" (اهدين يا اهللا إىل صراطك فأسلك يف حقك"

وهذه الصالة املزدوجة اليت تعبد اهللا وتطلب هدايته، تتردد من التوراة إىل الزبور إىل القـرآن يف أبسـط                   
صراط الـذين أنعمـت     : "الزبور والقرآن يقترن الدعاء إىل اهللا بالدعاء على األعداء        ويف  . معانيها وأبسط تعابريها  

كأنّ اهللا ليس برب العاملني، حىت من نتوهم أهنم أعداء لنـا يف الـدين               " عليهم، غري املغضوب عليهم وال الضالني     
الرمحان الرحيم حـدوداً كأنـه      والقومية؛ فنحصر رمحة اهللا يف فئة خمتارة ونقتصرها على دين معين، ونضع لرمحة              

  .ليس برب العاملني
عبادة اهللا وطلـب هدايتـه، وال       : فصالة القرآن مثل صالة التوراة والزبور تقتصر على كلمتني بسيطتني         

  ال تفصل لنا هذه العبادة وال دينا . تزيد
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  .ةال تقول لنا مبادئ هذه العبادة، وال أهداف هذه اهلداي. إىل معاين هذه اهلداية
اهللا مل يره أحـد     . "كان ذلك حمفوظاً لصالة اإلجنيل اليت علّمها كلمة اهللا، وروح اهللا ومسيح اهللا              

أبانـا  "اخلرب األخري عن كيفية عبادة اهللا وهدايته يف صالة     " قط، االبن الوحيد الذي يف حضن اآلب هو نفسه أخرب         
  ".الذي يف السماوات

  
  "أبانا: " صالة اإلجنيل-٣

  .اِتَوسََّمالي اِفي ِذا الََّنأََبا: م َهكَذَانُت أَاوفََصلُّ" 
  ِلَتكُن َمِشيئَُتَك. َملَكُوُتَك َيأِْتِل. ُمَكس ِلَيَتقَدَِّس ا
  .رِضَأل اى كَذَِلَك َعلَِءَمالسَّ كََما ِفي ا

  .الَْيوَم أَعِطَنا كَفَافََنا ابَزَنُخ
  . ِللُْمذِْنِبَني ِإلَيَناأَيضاًُن غِْفر لََنا ذُُنوَبَنا كََما َنغِفُر َنحٱَو
  ).١٣-٩: ٥مىت( . آِمَني... لَِكن َنجَنا ِمَن الشريِرَتجِرَبٍة ُتدِخلَْنا ِفي َوالَ

  .ال ننقل ما يقوله النصارى عن صالم هذه كما نقلنا أقوال غريهم يف صالم ألهنا وحدها تكفي
" الذي يف السماوات  "وذكر  . ة يف اهللا لنا أبلغ من ذكر الرمحة       وذكر األبو . نستفتح بذكر اآلب السماوي   

يف هذه سيادة حمدودة ليست يف قولنا       ": رب العاملني مالك يوم الدين    "ذي السيادة املطلقة أوقع يف النفس من ذكر         
  ".الذي يف السماوات"، فمرجع الدنيا، ويوم الدين واآلخرة إىل " الذي يف السماوات"

نطلب إىل اآلب السماوي أن يتقدس امسه علـى         . وهنا نفصل ماهية هذه العبادة    ". نعبدإياك  "كنا نقول   
نطلب إليـه  . نطلب إليه أن يأيت ملكوته على األرض كما هو منتشر يف السماء . األرض كما هو مبارك يف السماء     

. نعبـده علـى األرض    االسم الذي ُيعبد يف السماء      . أن تسود مشيئته وشريعته، على األرض كما هي يف السماء         
  وشريعته السائدة يف السماء نسأل سيادا على . وامللكوت القائم يف السماء نطلب إقامته فينا ويف األرض كلّها
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ل يف التوراة والزبور والقرآن، الذي يعلّمه املسيح، كلمة اهللا وروحـه،            نـزوهذا االسم اجلديد الذي مل ي     . األرض
وعلّمنا أن نستفتح به صالتنا، ألنه يفوق كل اسم من أمساء اهللا، ويقرب اهللا إلينـا                هو الذي أوحاه اهللا يف اإلجنيل       

ل املسيح علـى األرض     نـزوهذا امللكوت القائم يف السماء      . فاآلب أقرب إىل أبنائه وإىل عبيده     : ويقربنا إىل اهللا    
ة يف السماء، شريعة احملبة الـيت أعلنـها         وشريعة اهللا السائد  . لينشره بني الناس، فنطلب قيامه فينا ويف الدنيا كلّها        

نعبد اآلب السماوي ونطلب إليه أن تنتشر       ". أبناء اهللا "اإلجنيل، نطلب أن تشمل العامل بأسره حىت يصري كل البشر           
نطلب إىل اهللا من حنانه األبوي على أبنائه الذين على          . عبادته القائمة يف السماء على األرض وكما هي يف السماء         

  . تصري األرض صورةً عن السماء يف عبادة اهللا اآلباألرض أن
  .قسمة اهللا يف عبادته - "إياك نعبد"هذا تفصيل 

  .يعلنه اإلجنيل يف ثالث طلبات" اهدنا الصراط املستقيم: إياك نستعني"وتفصيل 
ووراء . ةنطلب الكفاف اليومي من اخلبز الذي بدونه ال تستقيم احلياة والفضيل          " خبزنا كفافنا أعطنا اليوم   "

ليس باخلبز وحده حييا اإلنسان بل      : "القوت الطبيعي ألجسادنا نطلب القوت الروحي لنفوسنا حسب قول اإلجنيل         
فالقوت الروحي هو كالم اهللا، غذاء النفس اإلهلي، وهو الصراط املستقيم وكـالم             ". بكلّ كلمٍة خترج من فم اهللا     

إذا كنتم أنتم مع ما أنتم عليه       : "القدس؛ فسر يسوع هذه الطلبة بقوله     اهللا الذي يهدينا إىل صراط اهللا يأتينا بالروح         
من الشر تعرفون أن متنحوا العطايا الصاحلة ألوالدكم فكم باألحرى أبوكم السماوي مينح الروح القـدس ملـن                  

 النـازل مـن     أنا اخلبـز  : "وأفضل ما يف اخلبز الروحي الذي نطلبه، كلمة اهللا ذاته القائل          ). ١٣: ١١لوقا" (يسأله
. أََنا ُهـَو ُخبـُز الَْحَيـاةِ   .. .َمن ُيقِْبلْ ِإلَيَّ فالَ َيُجوُع َوَمن ُيؤِمن ِبي فالَ َيعطَُش أََبداً        . أََنا ُهَو ُخبُز الَْحَياةِ   ... السماء

أََنا ُهـَو  . السََّماِء ِلكَي َيأْكُلَ ِمنُه اِإلنَسانُ َوالَ َيُموَتَهذَا ُهَو الُْخبُز النَّاِزلُ ِمَن . آَباُؤكُم أَكَلُوا الَْمنَّ ِفي الَْبريَِّة َوَماُتوا  
َوالُْخبُز الَِّذي أََنـا أُعِطـي ُهـَو        . ِإنْ أَكَلَ أََحد ِمن َهذَا الُْخبِز َيحَيا ِإلَى اَألَبدِ        . الُْخبُز الَْحيُّ الَِّذي َنَزلَ ِمَن السََّماءِ     

  هذا هو اخلبز الذي علّمنا اإلجنيل أن نطلبه ). ٥١-٣٥: ٦يوحنا" (  أَجِل َحَياِة الَْعالَِملُُه ِمنَجَسِدي الَِّذي أَبذُ
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  .وهذه املعاين أفضل تفصيل للصراط املستقيم الذي نطلب اهلداية إليه. يف كلّ معانيه
خرين، السماح  العفو عن اآل  : هذه ميزة الصالة املسيحية   ": واترك لنا ما علينا كما نترك حنن ملن لنا عليه         "

وال ندعو علـى الضـالّني   . ال ندعو على  املغضوب عليهم لنحرمهم من رمحة اهللا. للمسيئني إلينا، املغفرة لألعداء 
بل نطلب الغفران لنا وجلميع الناس، حىت يهتدوا إىل الصراط املستقيم، صراط اآلب             . لنبعدهم عن الصراط املستقيم   

لنا، ويقيمون ملكوته مثلنا، ويعملون شريعته مثلنا، كما جنتهد أن نعملـها            الذي يف السماوات، فيقدسون امسه مث     
واترك لنا ما علينا، كما نترك حنن أيضاً        : "وجعل غفران العبد ألخيه شرطاً وميزاناً ملغفرة اهللا لنا        . مثل أهل السماء  

  ".ملن لنا عليه
: ها املسيح يف شرح صالته     اليت علّق علي   ومبا أن هذه الطلبة صعبة جداً على الطبيعة البشرية، فهي الوحيدة          

 َتغِفُروا ِللنَّاِس َزالِتِهم الَ َيغِفر لَكُم أَُبوكُم        لَم ِإنْ.  َزالِتِهم َيغِفر لَكُم أَيضاً أَُبوكُُم السََّماِويُّ      ِللنَّاِس ِإنْ غَفَرُتم    فَِإنَُّه١٤"
نا، فسـرهم لنـا     ئفينا أدىن ريب عن الناس، املسيئني إلينا، وأعدا       وحىت ال يكون    ). ١٤: ٦مىت" (. َزالِتكُمأَيضاً  

فهـم أعـداء    : كان السامريون أجانب، أقامهم املستعمرون بني ظهراين اليهود إلذالهلم        : املسيح يف مثل السامري   
  .حىت ملثل هؤالء نطلب املغفرة واهلداية إىل صراط اآلب الذي يف السماوات. الدين وأعداء القومية

وأمراض اجلسد  . وشكوك الدين عديدة  . جتارب احلياة كثرية  ": تدخلنا يف جتربة لكن جنّنا من الشرير      وال  "
 دنا جتارب إبليس الشرير، والـيت             . وأوجاع النفس ال تنتهي   . ال حتدوفوق هذه التجارب اليت هي من داخل، تترص

فمن هذه التجارب ومن هـذا الشـرير        . هال تدعنا ليل هنار لتصدنا عن اهلداية إىل صراط اآلب السماوي وعبادت           
  .هذه قسمة العبد يف صالته إىل اهللا أبيه. نطلب إىل اهللا اخلروج واخلالص

لة نــز فهل يف كتب الديانات األخر صالة تستوعب ما تستوعبه صالة اإلجنيل؟ هل فصلت الكتـب امل               
كما فصله اإلجنيل، وعلّمنـا     "  املستقيم الصراط"عبادة اهللا كما فصلتها صالة املسيح؟ هل فصلت الديانات كلّها           

  املسيح أن نصلّي؟ 
هذه هي العبادة القائمة يف السماء عند اهللا اآلب، نتعبد ا، ونطلب إىل اهللا أن تسود األرض كما تسـود                

  هذه هي اهلداية إىل الصراط . السماء



 

 

٣٩

٣٩

 .ى األرض ويف السماءاملستقيم يف أمسى معانيها وأمشل حاجات اإلنسان يف الدنيا واآلخرة، عل

  
*  *  *  

 معاين مل   - ل إليه من كتاب   نـز مبا أ  - وألمته. إن اهللا تعاىل مجع لنبينا حممد ص      : "قال الطربي يف تفسريه   
له، جلّ ذكره، على نيب     نـزوذلك أن كلّ كتاب أ    . له إىل نيب قبله، وال ألمة من األمم قبلهم        نـزجيمعهن بكتاب أ  

كالتوراة اليت  . له على نبينا حممد ص    نـزله ببعض املعاين اليت حيوي مجيعها كتابه الذي أ        نـزأمن أنبيائه قبله، فإمنا     
ال معجزة يف واحـدة     . هي مواعظ وتفصيل، والزبور الذي هو حتميد ومتجيد، واإلجنيل الذي هو مواعظ وتذكري            

 حيوي معاين ذلك كلّه، ويزيـد       .ل على نبينا حممد ص    نـزوالكتاب الذي أ  . ل إليه بالتصديق  نـزمنها تشهد ملن أ   
   ".)١(عليه كثرياً من املعاين اليت سائر الكتب غريه منها خال

) قـرآن (الـرمحن الـرحيم     ) توراة(باهللا واليوم اآلخر؛ ونعبد اهللا القدير القدوس         - واحلمد هللا  - نؤمن
ألهنـا مجيعـاً    " أبانا"و" احتةوالف" "الشمع"ونصلّي إليه حسب    ). توراة وزبور وقرآن  (ونستهديه الصراط املستقيم    

 .صالة التوحيد يف التوراة والقرآن واإلجنيل

  
*  *  *  

أمـن  . مثال الطربي أالّ يقتصروا على ما عندهم وأن يفتحوا عيوهنم على ما عند غريهم             أولكن نريد من    
ل على حممد   نـز امل أن ذكر القرآن  "أي  ) ١٩٢شعراء(؟  "يف ُرُبز األولني  "احلق أن يستأثروا باهلدى واإلعجاز وهو       

" اإلمـام "أن تكـون مثـل الكتـاب        " أم القـرآن  "فحسب  ). اجلالالن" (لفي كتب األولني كالتوراة واإلجنيل    
أولئك الـذين آتينـاهم الكتـاب       . "ذاك الذي يؤمر النيب يف قرآنه كلّه أن يهتدي داه         ) ١٢ ، هود  ١٢أحقاف(

  ).٩٠أنعام" (تدهاقأولئك الذين هدى اهللا، فبهداهم ... واحلكم والنبوة
  ).قرآن" (احلمد هللا رب العاملني، الرمحن الرحيم"
  ).توراة" (الكائن القدير القدوس، رب القوات السماوية"

  ).اإلجنيل" (أبانا الذي يف السماوات"الذي تنازل وصار لنا 
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  جوهر النصرانية واإلسالم
 

  ل ؟نـزل أم كتاب منـزشخص م
      

" نا الصراط واحلقيقة واحلياةأ"
 )٦: ١٤يوحنا                (

    
ومن يبتِغ غري اإلسالم ديناً فلـن       ... إن الدين عند اهللا اإلسالم    : "ل من اهللا  نـز امل اإلسالم يعترب ذاته الدين   

هنا دين اهللا وخامتة    والنصرانية تعترب ذاا بشهادة كتاا أ     ). ١٩آل عمران   " (يقبل منه، وهو يف اآلخرة من اخلاسرين      
 كلّم اآلباء قدمياً باألنبياء مراراً عديدة وبشىت الطرق، كلّمنا حنن يف هذه األيـام األخـرية                 أنإن اهللا بعد    : "الوحي

الذي هو ضياء جمده وصورة جمده وضابط كـلّ شـيٍء           . باالبن الذي جعله وارثاً لكلّ شيء وبه أيضاً أنشأ العامل         
  ).١:١الرسالة إىل العربانيني " (طهرنا من خطايانا جلس عن ميني اجلالل يف األعايلالذي بعد إذ . بكلمة قدرته

: فالقرآن تصديق للكتاب بني العرب    : والقرآن ذاته يشهد بأن بني القرآن والكتاب واإلجنيل انتساباً ونسباً         
 الكتاب ال ريب فيه مـن  وتفصيل) قبله(وما كان هذا القرآن ليفتري من دون اهللا، ولكن تصديق الذي بني يديه             "

ذا اإلمام جيب على النيب اآليت أن       ). ١٧، هود ١٢أحقاف" (إمام القرآن "والكتاب هو   ). ٣٧يونس" (رب العاملني 
فإن كنت يف شك    : "ل إليه نـزوعند علماء أهل الكتاب جيب أن يزيل شكوكه يف صحة ما ي           ). ٩٠أنعام(يهتدي  

لقد جاءك احلق من ربك فال تكونن من املمتـرين، وال           : كتاب من قبلك  لنا إليك فاسأل الذي يقرؤون ال     نـزمما أ 
فاسأل الـذين يقـرؤون     : فسره البيضاوي ) ٩٤يونس" (تكونن من الذين كذبوا بآيات اهللا فتكون من اخلاسرين        

هاد مبا يف   واملراد حتقيق ذلك واالستش   . الكتاب من قبلك، فإنه حمقق عندهم ثابت يف كتبهم على حنو ما ألقينا إليك             
ل إليه من   نـزالكتب املتقدمة، وأن القرآن مصدق ملا فيها، مث وصف أهل الكتاب بالرسوخ يف العلم، بصحة ما أ                

  . التوحيد واإلميان باهللا واليوم اآلخر
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ل، بينمـا   نــز مع ذلك فالفارق اجلوهري ما بني اإلجنيل والقرآن، أن النصرانية حسب شهادة اإلجنيل شخص م              
 .لنـزم، حسب شهادة القرآن، كتاب ماإلسال

  
 لنـزكتاب م): القرآن(اإلسالم : أوالً

  

  يل تّتضح رويداً رويداً يف القرآننـز صورة الت-١
وما ينطـق   . والنجم إذا هوى ما ضلّ صاحبكم وما غوى       : "أول وصف هلذه الصورة أهنا وحي       

 نمث دنا فتدلّى فكـا    .  وهو باألفق األعلى   علم شديد القوى، ذو مرة فاستوى     . إن هو إالّ وحي يوحى    عن اهلدى   
). ١٢-١جنـم   " (فتمارونه على ما يرى   أما كذب الفؤاد ما رأى      . قاب قوسني أو أدىن فأوحى إىل عبده ما أوحى        

  .ل إليه ويقترب منه وكأنه يبوح إليه بكالٍم من اهللانـزحممد يرى بعني بصريته وفؤاده مالك اهللا ي
إنه لقول رسوٍل كرمي ذي قوة عند ذي العرش مكني،          : " وال جنة  إنه وحي مساوي، ال جنون فيه       

وما هو بقول شـيطاٍن     . وما هو على الغيب بظنني    . ولقد آتاه باألفق املبني   . وما صاحبكم مبجنون  . مطاع مث أمني  
ليس القرآن بكالم جمنون، وال هو من الشيطان، بل القرآن قول رسـول             ). ٥٦-١٩تكوير" (فأين تذهبون : رجيم

  .كرمي مقرب من اهللا مطّلع على غيبه تعاىل
ل به الروح األمني على     نـز: يل رب العاملني  نـزوإنه لت : "أخرياً تتضح صيغة هذا الوحي اجلديد       

: يل من اهللا بواسطة مالٍك أمـني      نـزالقرآن ت ). ١٩٥-١٩٢شعراء" (قلبك لتكون من املنذرين بلساٍن عريب مبني      
  ".ما ينبغي هلم وما يستطيعونلت به الشياطني، ونـزوما ت"

) شـعراء " (يل على قلب حممـد    نـزوت) "جنم" (رؤيا بالفؤاد "يل يصفها بأهنا    نـزكيفية هذا الت    
  .بواسطة مالك الوحي

... لنـزاهللا أعلم مبا ي   : "يل من اهللا  نـزويستقر القرآن على وصف وحي املالك يف وجدانه أنه ت           
  ).١٠٢-٩٨حنل " (ثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمنيله روح القدس من ربك باحلق لينـزقل 

  قل من : "وخيتم يف سورة البقرة بالتصريح النهائي عن كيفية وحي القرآن
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لقد انتظر  ). ٩٧" (له على قلبك بإذن اهللا مصدقاً ملا بني يديه وهدى وبشرى للمؤمنني           نـزكان عدواً جلربيل فإنه     
  ".شديد القوى، الرسول الكرمي، الروح األمني إنه جربيل" الوحي، حممد حىت املدينة ليعرف اسم مالك

  :يل القرآيننـز مضمون هذا الت-٢
يلقي الروح من أمره على من يشاء من عبادة         : "كانت الدعوة القرآنية األوىل يف مكّة لإلميان باليوم اآلخر        

  ). ١٥غافر" (لينذر يوم التالق
ل نــز ي: " القرآنية إىل تبشري بالتوحيد باسم الرمحـان الـرحيم   وبعد اهلجرة إىل احلبشة تطورت الدعوة     

  ).١حنل" (املالئكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أن ال إله إالّ أنا فاتقون
" قل إمنا يوحى إيلّ، إمنا إهلكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟          : "يل سوى التوحيد  نـزليس يف القرآن من ت    

  ).١٠٨أنبياء (
من قبلها من أي مذهب     . اإلميان باهللا واليوم اآلخر   : وهذا التوحيد يتوحد يف املدينة ويتبلور على عقيدتني       

من آمن باهللا وباليوم اآلخر، وعمل صاحلاً       : نيئبإن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصا      : "كان، صار مؤمناً  
  ).٦٤بقرة" (نفلهم أجرهم عند ربهم، وال خوف عليهم وال هم حيزنو

: ل إىل نيب اإلسالم، يكرر ذلك يف مطلع سور عديدة من العهد الوسـيط مبكّـة              نـزوهذا هو الكتاب امل   
يل الكتـاب ال    نــز ، ت ) غافر(يل الكتاب من اهللا العزيز العليم       نـز، ت )زمر(يل الكتاب من العزيز احلكيم      نـزت"

  ).سجدة" (ريب فيه من رب العاملني
كـذلك يـوحي    : "ل إليه معلناً يف مطلع السور انتساب القرآن للكتاب        نـزاألول ي والقرآن هو الكتاب    

، الكتاب  )زخرف(إنا جعلناه قرآناً عربياً     : ، والكتاب املبني  )شورى(إليك وإىل الذين من قبلك اهللا العزيز احلكيم         
ل نـزبري يظهر أن الكتاب األول ي     ذا القسم وهذا االزدواج يف التع      - )دخان(لناه يف ليلٍة مباركة     نـزإنا أ : املبني

ويكـرر يف مطلـع سـوٍر    ). فصلت" (كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً: يل من الرمحان الرحيم   نـزت: "قرآناً عربياً 
، وأن  )شعراء، منل، قصص، يونس، احلجـر، لقمـان       " (تلك آيات الكتاب املبني   : "عديدة صلة القرآن بالكتاب   

  ). يونس، فصلت، الزخرف" (لناه قرآناً عربياًنـزإنا أ:  الكتاب املبنيتلك آيات: "القرآن تعريب الكتاب
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٤٤

  .والبساطة هي اإلخالص يف التوحيد. فالقرآن نقل التوحيد الكتايب يف أبسط معانيه، إىل العرب
  :يل القرآيننـز غاية الت-٣

ر إن كنـتم ال تعلمـون       ئلوا أهل الذك  فس: "يل القرآين كانت نقل الوحيد الكتايب إىل العرب       نـزغاية الت 
  ).٤٣حنل " (ل إليهم ولعلّهم يتفكّروننـزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نـزأ. بالبينات والزبر

ل القرآن عن الكتاب    نـز) ١٥٥أنعام(ل إىل اليهود والنصارى     نـزألهنم غفلوا عن دراسة الكتاب الذي       
" ائفتني من قبلنـا وإن كنـا عـن دراسـتهم لغـافلني         ل الكتاب على ط   نـزأن تقولوا إمنا أ   : "بلساٍن عريب مبني  

، "ل الكتاب على اليهود والنصارى وإمنا كنـا عـن قـراءم لغـافلني             نـزإمنا أ : "فسره اجلالالن ). ١٧٦أنعام(
ل على اليهود والنصارى، ولعلّ االختصاص يف       نـز أ -الهنـزعلّة إل  - أن تقولوا ، كراهةً أن تقولوا     : "والبيضاوي

  ".نّ الباقي املشهور حينئٍذ من الكتب السماوية مل يكن غري كتبهمأل" إمنا"
لنا عليك الكتاب إالّ لتبين هلم      نـزوما أ ": "كلمة سواء "ل ليجمع بني أهل التوحيد مجيعاً على        نـزأخرياً  

ا وبينكم أال   قل يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بينن        ) "٦٤حنل" (الذي اختلفوا فيه وهدى ورمحةً لقوٍم يؤمنون      
والكلمة السواء هي   ). ٦٤آل عمران " (بد إالّ اهللا، وال نشرك به شيئاً، وال يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون اهللا              عن

  .التوحيد اخلالص، اإلسالم
وينقل القرآن إىل العرب مع التوحيد الكتايب سنن أهل الكتاب، وخيفّفها بعادات العرب اليت تنسجم مـع                 

" يريد اهللا أن خيفّف عنكم وخلق اإلنسان ضعيفاً       ... د اهللا ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم        يري: "التوحيد
  ).٦٥نساء (

اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم          : "والً قوله نـزومن أواخر القرآن    
ال نفرق بـني    : "وموسى وداود وعيسى وحممد   وهذا اإلسالم بشهادة القرآن هو توحيد إبراهيم        ). ٤مائدة" (ديناً

  ).١٣٦، بقرة ٤٦، عنكبوت٨٤آل عمران" (أحٍد منهم وحنن له مسلمون
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  :يل القرآيننـز كيفية الت-٤
لو كنت أعلـم  : "حممد مل يَر اهللا، ومل يطّلع مباشرةً على غيب اهللا. بالواسطةيل القرآين وحياً  نـزكان الت 

شديد القوى  ) تكوير(ل إليه بواسطة رسوٍل كرمي      نـزوحي اهللا   " . مسين السوء بالغيب الستكثرت من اخلري وما      
  ).بقرة(جربيل ) حنل(روح القدس ) شعراء(روح أمني ) جنم(

، ليلـة   )دخـان " (لناه يف ليلٍة مباركة   نـزوالكتاب املبني إنا أ   : "مباركةوهذا الوحي القرآين كان يف ليلة       
ل املالئكة والروح فيها بإذن     نـزت: وما أدراك ما ليلة القدر؟ خري من ألف شهر        ! رلناه يف ليلة القد   نـزإنا أ : "القدر

ل املالئكة والروح فيها بكلّ     نـزل القرآن الكرمي يف ليلة القدر كما ي       نـز): سورة القدر كلّها  " (ربهم من كلّ أمر   
  .أمر

فـإذا  . إن علينا مجعه وقرآنه: بهال حترك به لسانك لتعجل : "كان النيب يستعجل هذا الوحي يف رغبته إليه      
وال تعجـل   . فتعاىل اهللا امللك احلـق    : "كذلك يف سورة طه   ). ١٩-١٩قيامة" (مث إن علينا بيانه   . قرأناه فاتبع قرآنه  

  ) .١١١" (وقل ربي زدين علماً. بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وحيه
: نأِت خبٍري منها أو مثلها     - أو ننسها  - ٍةما ننسخ من آي   : "بالنسخوكان يف تطور ظروف احلياة يأيت فيه        

  ).١٠٦بقرة" (أمل تعلم أن اهللا على كلّ شيء قدير
وإذا بدلنا آيةً مكان آيـة واهللا أعلـم مبـا           : " آيةً مكان آية   يبّدلوبتعبري األزمان تتبدل األحكام، فكان      

  ).١٠١حنل...." (لنـزي
" كتاب فصلت آياته قرآنـاً عربيـاً      : ان الرحيم يل من الرمح  نـزت) "منل وحجر (مع ذلك فهو قرآن مبني      

، أم مبثـل    )٨٨إسراء(ويف مواقف ثالثة يتحدى األنس واجلن أن يأتوا مبثل القرآن           ).  زخرف - يوسف -فصلت(
ولكن يعلـن أن فيـه آيـات        ). ٢٣بقرة" ( مثله فأتوا بسورٍة من  : "ثل سورٍة منه  ، أو مب  )١٣هود(عشر سور منه    

 عـن أم الكتـاب وأُخـر        حمكمـات ل عليك الكتاب منه آيـات       نـزهو الذي أ  : "حمكمات وأُخر متشاات  
). ٧آل عمـران " (آمنا به، كلٌّ من عند ربنـا : والراسخون يف العلم يقولون. وما يعلم تأويله إالّ اهللا  ... متشاات

  .وهذه هي الشهادة النهائية يف القرآن وإعجازه



 

 

٤٦

٤٦

  
إىل آخر سورة، فاإلسـالم هـو توحيـد اهللا يف كتـاب             وهكذا حسب شهادة القرآن من أول سورة        

  ).٨٥إسراء" (وما أوتيتم من العلم إالّ قليال... "لنـزم
  لنـزاملسيحية شخٌص م: ثانياً

  :يل من رب العاملنينـزخيتلف اإلجنيل عن التوراة والزبور واحلكمة والنبيني والقرآن يف أنّ الوحي فيه والت
  :لنـزمل أكثر مما هو كتاب نـزشخٌص م

لة دون نــز ل يتفق القرآن واإلجنيل على تسميته باسم انفرد به يف كلّ الكتـب امل       نـزوهذا الشخص امل  
  :سائر األنبياء واملرسلني ؛ إنه

  :مسيح اهللا ، وكلمة اهللا ، وروح اهللا
  ).١٧٠ نساء" ( منه، وكلمته ألقاها إىل مرمي، وروحإمنا املسيح عيسى ابن مرمي رسول اهللا: ":قال القرآن

لْكَِلَمةُ َصاَر َجَسداً   ٱَو.... .ِفي الَْبدِء كَانَ الْكَِلَمةُ َوالْكَِلَمةُ كَانَ ِعنَد اللَِّه َوكَانَ الْكَِلَمةُ اللَّهَ          : "وقال اإلجنيل 
َألنَّ النَّاُموَس ِبُموَسى أُعِطَي أَمَّا النعَمةُ       ....َوَحلَّ َبيَنَنا َوَرأَيَنا َمجَدُه َمجداً كََما ِلَوِحيٍد ِمَن اآلِب َمملُوءاً ِنعَمةً َوَحقّاً           

  ).١٧ و١٤ و١:١يوحنا " ( َوالَْحقُّ فَِبَيُسوَع الَْمِسيِح َصاَرا
ال بل هو، حسب شهادته لنفسـه،       . فليس اإلجنيل يف جوهره كتاباً أو توراةً أو زبوراً أو حكمةً أو قرآناً            

من السماء  " من حضن اآلب  "ول املسيح   نـزلعهد اجلديد كلّه، يصف     فاإلجنيل ، وا  . لنـزهذا كلّه يف شخٍص م    
  .ول الوحي املسيحي من اهللا إىل البشرنـزإىل األرض أكثر مما يصف 

  : حوادث ميالده تنطق بأنه نازلٌ من السماء-١
 الَْجِليِل اسُمَها َناِصـَرةُ ِإلَـى َعـذَْراَء         َوِفي الشَّهِر السَّاِدِس أُرِسلَ ِجبَراِئيلُ الَْمالَُك ِمَن اِهللا ِإلَى َمِديَنٍة ِمنَ          "

  َسالَم لَِك«: فََدَخلَ ِإلَيَها الَْمالَُك َوقَالَ. َواسُم الَْعذَْراِء َمرَيُم. َمخطُوَبٍة ِلَرُجٍل ِمن َبيِت َداُوَد اسُمُه ُيوُسُف



 

 

٤٧

٤٧

َواْبـَن  َهذَا َيكُونُ َعِظيمـاً     . ِت َسَتحَبِلَني َوَتِلِديَن ابناً َوُتَسميَنُه َيُسوعَ     َوَها أَن ... ..لرَّبُّ َمَعكِ اَ! أَيَُّتَها الُْمنَعُم َعلَيَها  
" ِلُملِْكـِه ِنَهاَيـةٌ    ُيدَعى َوُيعِطيِه الرَّبُّ اِإللَُه كُرِسيَّ َداُوَد أَِبيِه َوَيمِلُك َعلَى َبيِت َيعقُوَب ِإلَى اَألَبِد َوالَ َيكُونُ                 الَْعِليِّ

  ).٣٨-٢٦: لوقا(
فهو ابن اهللا وابن داود معاً، وبشر حمض، حىت من ساللة داود يكون مللكه حد؛ وابن مرمي لن يكون مللكه                    

وهذه صفات فوق البشـرية، وفـوق     . حيمل قبل احلبل به تأكيد السماء بأزلية النبوة فيه وأزلية امللك فيه           : انقضاء
لـن يكـون    "إنه ابن اهللا العلي، لذلك      : ك ا، أجل وأكثر من ذلك     املخلوق، توضح معىن األمساء اليت يسميه املال      

ويدلّ املالك بالقول والعمل على عظمة املولود اجلديد مبعجزات احلبل املعجز واحلمـل املعجـز               " . مللكه انقضاء 
كَيَف َيكُونُ َهذَا َوأََنا    «: فَقَالَت َمرَيُم ِللَْمالَكِ  ). "آل عمران  - سورة مرمي " (من بتوٍل مل ميسها بشر    "واملولد املعجز   

اَلرُّوُح الْقُُدُس َيِحلُّ َعلَيِك َوقُوَّةُ الَْعِلي ُتظَلِّلُِك فَِلـذَِلَك أَيضـاً           «:  َوقَالَ لََها  فَأََجاَب الَْمالَكُ » لَسُت أَعِرُف َرُجالً؟  
عجزات احلبل بعيسى، واملولد مل ينلها أحد يف العـاملني          وم). ٣٤: ١لوقا" ( الَْمولُوُد ِمنِك ُيدَعى ابَن اهللاِ     )١(الْقُدُّوُس

  .من سائر األنبياء واملرسلني
مرمي تزور  . ومنذ األيام األوىل للحبل املعجز تظهر مفاعيله اخلارقة إنه نازل من السماء ال نابع من األرض               

َيَم ارَتكََض الَْجِنُني ِفي َبطِْنَها َوامَتَألت أَِليَصاَباُت       فَلَمَّا َسِمَعت أَِليَصاَباُت َسالََم َمر    : "أم حيىي املعمدان وهي حامل به     
      ٍت َعِظيٍم َوقَالَتِبَصو َساِء َوُمَباَركَةٌ ِهَي ثََمَرةُ َبطِْنكِ       «: ِمَن الرُّوِح الْقُُدِس َوَصَرَختِت ِفي النـَن   ! ُمَباَركَةٌ أَنأَي فَِمن

يستويل علـى    - والقدس أو القدوس هو اهللا     - روح القدس ). ٤٦-٣٩: ١لوقا  " (لَيَّ؟ِلي َهذَا أَنْ َتأِْتَي أُمُّ َربي إِ      
حيىي تسمي مرمي، أم    أم  وهو جنني، ويف وحي اهللا جيعل       " فيشرح له صدره  "ئ األم ويربر االبن     بنالوالدة والولد فسي  

  .أقوال أمه" بانشراحه السماوي"ويؤيد اجلنني . أم الرب: املسيح
  سيح مبعجزة مل تَر هلا البشرية مثيالً، داللةً على عظمة املولود يولد املو

                                                 
: فالعذراء يف نشيد التجسد الذي أنشدته عند نسيبتها اليشبع تصف اهللا به           : من أمساء اهللا احلسىن يف التوراة واألنبياء والزبور حىت اإلجنيل         " القدوس "- 1
 ).٤٩: ١لوقا" (وامسه القدوس: القدير صنع يفّ العظائم"



 

 

٤٨

٤٨

: فتنفتح أبواب السماء، ومالك خيرب املستضعفني يف األرض، رعاة بيـت حلـم            . الذي ليس كغريه من أبناء النساء     
ـ     ). ١١: ٢لوقا" (الرّب املسيحاليوم يف مدينة داود ولد لكم خملّص هو         " ه الغريـب   وجنم يف املشرق ُيخرب بلمعان

" ليسجدوا مللك اليهـود   "أسياد العلم والكهانة واإلمارة أي اجملوس، فيوافون من بالدهم إىل أورشليم وبيت حلم              
َوظََهَر َبغَتةً َمَع الَْمالَِك ُجمُهور ِمَن الُْجنِد السََّماِوي ُمَسبِحَني اَهللا          . "الذي ليس كغريه من مواليد امللوك     ) ١: ٢مىت(

يف تاريخ السماء واألرض    ). ١٤: ٢لوقا!" (لَْمجُد ِللَِّه ِفي اَألَعاِلي َوَعلَى اَألرِض السَّالَُم َوِبالنَّاِس الَْمَسرَّةُ        ا« :َنيَوقَاِئِل
مل تنشد مالئكة السماء مللك أو رسول يف مولده، وها هي يف مولد املسيح عيسى ابن مرمي ترنم وتنشد أنـه قـد                   

  .لسالم على األرض ملن يرضى اهللا عليهمظهر اجملد هللا يف العلى وا
 الَْعذَْراُء َتحَبلُ َوَتِلُد ابناً َوَيدُعونَ اسـَمُه        ُهَوذَا«:  القَاِئل  كَانَ ِلكَي َيِتمَّ َما ِقيلَ ِمَن الرَّب ِبالنَِّبي        كُلُُّه َوَهذَا"
مولد املسيح تظهر املعجزات العظام يف السـماء وعلـى          ). ٢٢: ١مىت ( ").اَللَُّه َمَعَنا : َتفِْسُريُهلَِّذي  ٱ(» ِعمَّاُنوِئيلَ

  ".اهللا معنا: عمانوئيل"األرض لظهور 
فحوادث مولد املسيح عيسى ابن مرمي توحي كلّها حسب شهادة اإلجنيل الصرحية أنه شخص نازل مـن                 

اهللا " العلـي، ابـن اهللا،   أجل هو ابن مرمي وابن داود؛ ولكن هو أيضاً املخلّص، القدوس، ابن        : عند اهللا من السماء   
صدر النيب حيـىي يف     " ويشرح"؛ الذي تنشد مبولده الرعاة واجملوس واملالئكة، الذي هو جنني يستنبئ، اليشبع             "معنا

ولن يكـون هلـذا    "بطن أمه، الذي مولده أذان، بشهادة املالئكة، حبلول جمد اهللا يف العلى، والسالم على األرض،                
  ".امللك انقضاء
  :ث ظهور املسيح اليت توحي بأنه نازلٌ من السماء حواد-١

 أََنِبياً؟ َنَعم   ... ِإنَُّه َبيَن الَْمولُوِديَن ِمَن النَساِء لَيَس َنِبي أَعظََم ِمن ُيوَحنَّا الَْمعَمَدانِ          "يشهد املسيح للنيب حيىي     
َها أََنا أُرِسلُ أََماَم َوجِهَك َمالَِكي الَّـِذي ُيَهيـئُ طَِريقَـَك            : ِتَب َعنهُ َهذَا ُهَو الَِّذي كُ   ! أَقُولُ لَكُم َوأَفَْضلَ ِمن َنِبيٍّ    

يف : " ويدلّ النـاس عليـه  شخصية يوحنا أعظم األنبياء، إنه سابق للمسيح يبشر بظهوره،        . )٢٦: ٧لوقا" (قُدَّاَمَك
  تلك األيام ظهر يوحنا املعمدان يعظ 



 

 

٤٩

٤٩

ويوحنا هو الذي تكلّم عنه أشـعيا الـنيب إذ          . قريب) اهللا(فإن ملكوت السماوات    توبوا  : يف برية اليهودية ويقول   
 أَُعمُدكُم ِبَماٍء ِللتَّوَبِة َولَِكـِن      أََنا): "وكان يقول لكلّ الشعب   ... (صوت صارٍخ يف الربية أعدوا طريق الرب      : قال

: ٣مـىت " (. ِبالرُّوِح الْقُُدِس َوَناٍرَسُيَعمُدكُمُهَو . هالً أَنْ أَحِملَ ِحذَاَءُه أَقَْوى ِمني الَِّذي لَسُت أَ   ُهَوالَِّذي َيأِْتي َبعِدي    
أعظم مواليد النساء وأعظم األنبياء يهيئ باألقوال واألعمال الستقبال من يهدي إىل الصراط املستقيم، طريق               . )١١

بتعميد البشر بالروح القدس الـذي يسـتقر        الرب، الذي يفضي إىل تأسيس ملكوت اهللا على األرض، ويتم ذلك            
  .فيهم، ويطهرهم كما تطهر النار كلّ شيء، ويقرم إىل اهللا باستقرار الروح القدس فيهم

حينئٍذ ظهر يسوع وأقبل من اجلليـل إىل        ). "٢١: ٣لوقا  " (وإذ اعتمد مجيع الشعب اعتمد يسوع أيضاً      "
فأجابه يسـوع  ! وأنت تأيت إيلّ.. أنا احملتاج أن أعتمد منك :  ميانعه قائالً  فأخذ يوحنا . األردنّ إىل يوحنا ليعتمد منه    

. فلما اعتمد يسوع خرج على الفور من املاء       . حينئٍذ تركه . دعين اآلن، إذ هكذا يليق بنا أن نكمل كلّ بر         : وقال
من السماء يقول هذا    وإذا صوت   . ل بشكل محامة وحيلّ عليه    نـزوإذ السماوات قد انفتحت له، ورأى روح اهللا ي        

  ).١٧-١٣: ٣مىت" (ابين احلبيب الذي به سررت
هل شهد اهللا لنيب أو رسول مبثل هذه املظاهر والشواهد؟ عل بدأ نيب أو رسول بعثته ورسـالته بانفتـاح                    

فالسـماوات  . السماء له، وحلول الروح القدس عليه، وشهادة اهللا له أنه ابنه احلبيب الذي فيه وضـع سـروره                 
، "على سبيل االصطفاء  "أو   - )١(كما يقول الغزايل   - "جمازاً"ض تشهدان بأن هذا الرسول ليس فقط ابن اهللا          واألر

  .كما كان الكتاب يف التوراة والزبور واحلكمة ينعت األنبياء واألولياء
عمدان يف شهادته وقد دلّ عنها امل. بل اهللا ذاته يشهد بأنه ابنه احلبيب بطريقة خاصة سيبين لنا املسيح ذاته عنها

َهذَا ُهَو . الَْعالَِم الَِّذي َيرفَُع َخِطيَّةَ َحَملُ اللَِّهُهَوذَا «: َوِفي الَْغِد َنظََر ُيوَحنَّا َيُسوَع ُمقِْبالً ِإلَيِه فَقَالَ: "األخرية ليسوع
  الَِّذي قُلُْت َعنُه َيأِْتي َبعِدي َرُجلٌ َصاَر قُدَّاِمي

                                                 
  .الرد اجلميل على أهلية املسيح بصريح اإلجنيل: ايل  الغز- 1



 

 

٥٠

٥٠

:  قَاِئالًَوَشِهَد ُيوَحنَّا. »لَِكن ِلُيظَْهَر ِإلسَراِئيلَ ِلذَِلَك ِجئُْت أَُعمُد ِبالَْماِء. َوأََنا لَم أَكُن أَعِرفُُه. ِليكَانَ قَْب َألنَُّه 
ِرفُُه لَِكنَّ الَِّذي أَرَسلَِني ُألَعمَد َوأََنا لَم أَكُن أَع. ِإني قَد َرأَيُت الرُّوَح َناِزالً ِمثْلَ َحَماَمٍة ِمَن السََّماِء فَاسَتقَرَّ َعلَيِه«

َوأََنا قَد َرأَيُت . الَِّذي َتَرى الرُّوَح َناِزالً َوُمسَتِقراً َعلَيِه فََهذَا ُهَو الَِّذي ُيَعمُد ِبالرُّوِح الْقُُدِس: ِبالَْماِء ذَاَك قَالَ ِلي
من ينال روح اهللا، يف ملئه، ويوزعه على املؤمنني، أال ). ٣٤- ٢٩: ١ايوحن" (.»َوَشِهدُت أَنَّ َهذَا ُهَو ابُن اللَِّه

  اخلاص النازل من عنده تعاىل؟" ابن اهللا"يكون حسب شهادة النيب حيىي 
  : بدء رسالة املسيح تعلن بأنه هو الرسول األعظم سّيد الشريعة النازل من السماء-٣

ن شريعة ينسخ منها تارةً، ويبدل فيها أخرى، معلناً أنه          مل ينتظر املسيح عشر سنوات ونيفاً حىت يضع أركا        
بل منذ اخلطبة األوىل على جبل يتسع جلموٍع كثرية من اجلليل والعشر            ). ٨٥إسراء(،  "ما أويت من العلم إالّ قليالً     "

 وصوفية  يعلن عقيدة ملكوت اهللا، وشريعة ملكوت اهللا،      ) ٢٥: ٤مىت" (املدن، وأورشليم واليهودية وشرقي األردنّ    
فينقل عقيدة الكتاب من اإلميان باهللا، القدير القدوس، وعقيدة القرآن من اإلميان بـاهللا األكـرب رب                 . ملكوت اهللا 

اآلب "العاملني، الرمحان مالك يوم الدين، إىل إعالن أبوة اهللا، اخلاصة للمسيح، العامة للبشر املوحـدين املـؤمنني                  
. توحيد يف أركاهنا اخلمسة من أعمال ظاهرية إىل األعمال الباطنية والنيـات           وينقل شريعة ال  ". الذي يف السماوات  

ـ وجعل من النيات روح األعمال؛ وطور األحكـام مـن           )١("إمنا األعمال بالنيات  "وعن اإلجنيل استنوا احلديث     
ن يفعل الناس بكم    كل ما ال تريدونه أ    : كان الكتاب يقول عن عالقات الناس بعضهم ببعض       : السلبية إىل اإلجيابية  

كُـُم   ِبنَّاُسلا ُتِريُدونَ أَنْ َيفَْعلَ اَمكُلُّ ف١٢َ: "فال تفعلوه أنتم م؛ فأعلن هو يف ختام عظته األوىل وشريعته التأسيسية         
  يل من نـز الوحي والتوينقل صوفية). ١٢: ٦مىت" (. اُءَينِبَأل َواوُساُملنَّ اَوِبِهم َألنَّ َهذَا ُهضاً َهكَذَا أَنُتم أَيا َعلُوفْا

                                                 
  .رفع اهللا احملاسبة على الوسوسة عن األمة اإلسالمية:  يف سورة البقرة شرع القرآن احملاسبة على الوسوسة يف آيتني متواليتني فسرها اجلالالن بقوله- 1



 

 

٥١

٥١

" .اِت ُهَو كَاِملٌ  َوسََّمالي ا ِفِذي  لَّا أَنَّ أََباكُُم ا   َمكَ َني أَنُتم كَاِملِ  اوكُوُنفَ: "العبادة باألعمال احلسية والعقلية إىل الكمال     
اآلب أيهـا  : "ويف آخر رسالته يعلن أن هذا الكمال هو يف االتحاد والوحدة مـع اهللا يف املسـيح   ). ٤٨: ٦مىت  (

ليكونوا مكملني يف   : أنا فيهم وأنت يفّ   : لقد أعطيتهم اجملد الذي أعطيتين ليكونوا واحداً كما حنن واحد         .. القدوس
  ).٢٢: ١٧يوحنا" (الوحدة

  : لذلك يعلن
  ).٤٢و ٤١: ١٢مىت (أن بينهم أعظم من يونان واألنبياء، وأعظم من سليمان ومن امللوك واحلكماء 

سبت فخر الشريعة املوسوية، واهليكل رمز تلك الشريعة اخلالد؛ فيعلن املسيح منـذ            كان اليهود يعتربون ال   
إين أقول لكم أن ههنا أعظم من       : "، ورب اهليكل أيضاً   )٨: ١٢مىت" (إن ابن البشر هو رب السبت     : "األيام األوىل 

  ).٦: ١٢مىت" (اهليكل
... قد مسعتم أنه قيل لألولـني     : " شريعة سيناء  يتخذ لنفسه صفات إهلية، مستعمالً سلطاناً إهلياً على تعديل        

  ).٤٣و٣٨و٣٣و٣١و٢٧و٢١: ٥مىت..." (وأنا أقول
دخـل  : "حييي املوتى، ال بإذن اهللا فقط، بل بسلطانه اخلاص دون أدىن عناء أو صالة أو كلمة أو إشـارة          

  ).٦٢-١٨: ٩مىت" (هافذاع هذا اخلرب يف تلك األرض كلّ. فنهضت) ابنة يائري أحد الرؤساء(وأخذ بيد الفتاة 
! يا بين مغفورة لك خطايـاك     "قبل أن يشفي جسد خملّع يشفر نفسه بغفران خطاياه          : يغفر خطايا الناس  

فقال، لكي تعلموا أن ابن البشـر لـه          - هذا جيدف فال يقدر أن يغفر اخلطايا إالّ اهللا وحده         : فقال قوم من الكتبة   
فنهض ومضى إىل   ! قم امحل فراشك وامِض إىل بيتك     :  قال للمخلّع  حينئٍذ - سلطان على األرض أن يغفر اخلطايا،     

: ٩مـىت " (ولدى هذا املنظر استوىل على اجلموع خوف شديد وجمدوا اهللا الذي آتى إىل الناس سلطاناً كهذا  . بيته  
٨-١.(  

 اآلُب َوالَ أََحد َيعـِرُف   َيعِرُف اِالبَن ِإالَّأََحدَولَيَس : "ينفرد مبعرفة ذات اهللا وحده كما يعرفه اآلب وحده       
  ).٢٧: ١١مىت" ( أََراَد اِالبُن أَنْ ُيعِلَن لَُهَوَمناآلَب ِإالَّ اِالبُن 
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لقـد دفـع إيلّ أيب كـلّ        : "يقوهلا يف مطلع رسالته   : قد نال وزاول كلّ سلطان يف السماء وعلى األرض        
 ).١٨: ٢٨مىت " ( يف السماء وعلى األرضلقد دفع  إيلّ سلطان: "ويف ختام رسالته). ٢٧: ١١مىت" (سلطان

 
*   *   *  

أهذه صفات نبوية؟ أم سلطات مالئكية؟ أم ادعاءات خملوق؟ هو االبـن الـذي يعـرف ذات اهللا اآلب           
  .وحده، ويكشف عنها للناس، كما أن اهللا اآلب يعرف وحده ابنه

  : تصاريح املسيح املتعددة املتنّوعة تعلن بأنه شخص نازل من السماء-٤
يف منتصف رسالته، وقد هيأ رسله احلواريني إىل تقبل التصاريح الصرحية عن سر شخصيته ومعىن رسالته                

أجاب مسعان   - ، ويف نظركم أنتم من أنا؟     ..ما تقول الناس عني؟   : "البعيد، استفرد رسله يف مشال فلسطني وسأهلم      
علن للمأل أن بطرس مل يقل ذلك من عنده بـل نطـق             ُيجيب املسيح ويُ  ". أنت املسيح ابن اهللا احلي    : بطرس وقال 

". طوىب لك يا مسعان بن يونا فإنه ليس اللحم وال الدم أعلنا لك هذا بل أيب الذي يف السـماوات                   : "بوحي من اهللا  
وقة ليست  بنوة جمازية يف املسيح هللا، بنوة معنوية، بنوة إصالحية، بنوة أخالقية، بنوة بشرية، بنوة مالئكية، بنوة خمل                

مجيعها حباجة إىل وحي من اهللا ملعرفتها وإعالهنا واإلميان ا؛ بل بنوة أمسى من هذه كلّها، بنوة فوق املخلوق، بنوة                    
واملواعيد الـيت ُيكـافئ     . إهلية يف وحدة الطبيعة اإلهلية، وحدها حباجة إىل وحي من اهللا اآلب ملعرفتها واإلميان ا              

أَنَت ُبطُْرُس  : أَيضاً أَقُولُ لََك    َوأََنا: "ت اليت مينحه إياها تعين أنه ابن اهللا باحلقيقة ال باجملاز          املسيح ا رسوله والسلطا   
 َما  فَكُلُّ    َملَكُوِت السََّماَواِت    َمفَاِتيَح َوأُعِطيَك.  الَْجِحيِم لَن َتقَْوى َعلَيَها    َوأَبَواُبَوَعلَى َهِذِه الصَّخَرِة أَبِني كَِنيَسِتي      

". »َوكُلُّ َما َتُحلُُّه َعلَى اَألرِض َيكُونُ َمحلُوالً ِفي السَّـَماَواتِ         .  السََّماَواتِ ِفي َمرُبوطاً   َيكُونُ اَألرِض َعلَى   َترِبطُُه  
وهنا املسيح ُيصرح بأن    . أُمر حممد أن يتعوذ من الشيطان الرجيم يف ساعات الوحي والصالة          ). ٢٠-١٣: ١٥مىت(

   - فكم باحلري على شخص املسيح؟ - اجلحيم كلّها ال تقوى على كنيسته وعلى رئيسهاأبواب 
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اهللا هو سيد ملكوته على األرض، واملسيح يتمتع به ويعطي هذا السلطان لرسوله؛ سلطان مطلق على األرض، ويف                  
  .فكم باحلري يف السيد املسيح املعطي؟: السماء

لقد أوحى اهللا إىل احلواري وأيد املسيح صحة وحقيقـة هـذا   أهذا كالم بشر؟ أم كالم خملوق؟    
أنت املسيح ابن اهللا احلي: "الوحي اإلهلي."  

*   *   *  
: ومن أغرب ما يف اإلجنيل إعالن الشيطان لنبوءة املسيح من اهللا بعد عماده وإعالنـه يف األردنّ                  

وعلى األثر دفعه الروح القـدس إىل الربيـة          "،)١: ٤لوقا(رجع يسوع من األردن وهو مملتئٌ من الروح القدس          "
عنـد مشـهد   ). ١٢: ١مرقس" (وأقام فيها أربعني يوماً جيربه الشيطان وكان مع الوحوش وكانت املالئكة ختدمه   

وكان إبليس  . األردن ومشهد الصوم اخلارق وخدمة املالئكة فهمت الشياطني أن هذا اإلنسان اخلارق هو ابن اهللا              
إن : فلما انقضى صوم املسيح جاع، فقال لـه إبلـيس         . "هذه احلقيقة بذاته مباشرةً مع املسيح       أول من سرب غور     

مث جـاء بـه إىل    ... ليس باخلبز وحده حييا اإلنسـان     : أجابه يسوع ! كنت ابن اهللا فمر هذا احلجر أن يصري خبزاً        
إبلـيس   - نا إىل أسفل فلقد كتب    إن كنت ابن اهللا فالِق بنفسك من هه       : أورشليم وأقامه على قمة اهليكل وقال له      

إهنا حتملـك علـى     : وأيضاً! إنه يوصي مالئكته بك لكي حتفظك      - يعرف الكتب ويعرف أهنا تنبأت عن املسيح      
ففشل إبليس يف جتاربه وتيقّن أن      ". لقد قيل ال جترب الرب إهلك     : فأجاب يسوع . إيديها لئالّ تصدم حبجر رجلك    

  .يس إىل اجلهر ذه احلقيقة يف عدة مناسباتواضطر إبل. املسيح هو ابن اهللا
وكان اجلميع مبـهوتني مـن      ". ل يسوع إىل كفرناحوم مدينة يف اجلليل وكان يعلّم يف كفرناحوم          نـز"

مالنا ! آه  : وكان يف اجملمع رجل به روح شيطان جنس فصاح بصوت جهري قائالً           . تعليمه ألن كالمه كان بسلطان    
صـه  : فزجره يسوع قـائالً   ! قدوس اهللا إنك  : جئت لتهلكنا؟ لقد عرفت من أنت     يا يسوع الناصري، أو     ! ولك

فاستحوذ الذعر على اجلميع وطفقوا يقولون      . فصرعه الشيطان يف الوسط وخرج منه ومل يؤذه يف شيء         ! واخرج  
  !" إنه يأمر األرواح النجسة بسلطان وقدرة، فتخرج!... ما هذا الكالم: يف ما بينهم
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لقد عرف إبليس أن يسوع الناصري هو قدوس اهللا، عرف ذلك من كالمه الذي كـان ذا                  - )٣٧-٣١: ٤لوقا(
  .سلطان إهلي، ومن عمله يف الشياطني الذي كان ذا سلطان إهلي أيضاً

انتقل وحواريوه من غرب حبرية طربيـة إىل        : ويف مناسبٍة أخرى يزيد إبليس بياناً     ". قدوس اهللا "إن املسيح   
فلمـا أبصـر    . وما أن وصل خرج إىل الرب حىت استقبله رجل من املدينة به شياطني            "ة اجلراسيني،   شرقيها إىل بقع  

ابن اهللا العلّي؟ ابتـهل إليـك أالّ        مايل ولك يا يسوع     : يسوع أخذ يصيح، وخر عند قدميه وقال بصوٍت جهري        
  ...".، فإن يسوع كان يأمر الروح النجس إن خيرج من الرجل)١(تعذّبين

فسأله مجيع سكان أرض اجلراسيني أن يبتعد عنهم ألنّ خوفاً عظيماً قـد             ... ياطني من الرجل  فخرج الش 
كانوا مثل سائر البشر خيافون من إبليس وسطوته على الناس، فإذا م أمام رجل              ). ٢٦: ٨لوقا" (استحوذ عليهم، 

يسوع الناصري هو   : ع من هو  تذلّ أمامه قوى الشر، وخيضع له إبليس ويستصغر، ويعلن للناس أنه قد عرف يسو             
  .ابن اهللا العلي

: يسوع يتمتع بسلطان إهلي على إبليس وجنده؛ ونرى يف اإلجنيل أنه يعطي من هذا السـلطان لتالميـذه                 
ورجـع  ... دعا يسوع االثين عشر وقلّدهم قدرةً وسلطاناً على مجيع الشياطني مث أرسلهم لُيبشروا مبلكـوت اهللا               "

  ).١: ٩لوقا " (إن الشياطني أيضاً ختضع لنا بامسك: ون ليسوعاحلواريون فرحني يقول
  .اهللا يعلن ذلك للناس، وإبليس يعلنه للناس، ويسوع رويداً رويداً يظهر ذلك بأعماله وأقواله

. وكان يسوع مثل كل أتقياء اليهود يصعد يف كلّ عيد إىل أورشليم يف حج مومسي إىل اهليكل بيـت اهللا                   
كان املسيح مع الشعب ُيعلـن عـن سـر          . هود كانت تصاريح املسيح عن ذاته أصرح وأبلغ       وهناك مع علماء الي   

  .شخصيته يف إجنيل يوحنا الذي اختص بنقل تلك التصاريح العلمية مع العلماء وما كانت عامة الشعب لتفقهها
                                                 

لشيطان، ويتعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ينما يسوع يف اإلجنيل يسيطر علـى إبلـيس                النيب العريب يف القرآن يبتهل إىل اهللا أن خيلّصه من مهزات ا            - 1
 .وجنده سيطرةً تامة مطلقة
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املسيح املزدوج عن   وانتهت املقابلة الليلية بتصريح     . يف أول عيد للفصح خيتلي بنقودمس أحد أعيان اليهود        
إذا قلت لكم األرضيات وال تصدقون فكيف تصدقون إن قلت لكم السماويات؟ إنـه مل يصـعد   : "سر شخصيته 

وعن سر  ). وأنت تراه على األرض   " (، ابن البشر الكائن يف السماء     السماء من لنـزواحد إىل السماء إالّ الذي      
ي الَْبريَِّة َهكَذَا َينَبِغي أَنْ ُيرفََع ابُن اِإلنَساِن ِلكَي الَ َيهِلَك كُلُّ َمن ُيؤِمُن ِبِه َبـلْ                 َوكََما َرفََع ُموَسى الَْحيَّةَ فِ    : "رسالته

يسوع ُيعلن لعامل الناموس، عضو السنهدرين، ذي السـلطة العليـا     ). ٢١-١: ٣يوحنا" (.َتكُونُ لَُه الَْحَياةُ اَألَبِديَّةُ   
ل من السماء، وهو اآلن يف وقت واحـد         نـز عند اليهود، إن ابن البشر الذي يراه قد          الدينية والقومية والسياسية  
من . ال احلياة األبدية على املؤمنني ومنحهم إياها      نـزوضحته بذاته يف آخرته غايتها است     . يف السماء وعلى األرض   

  . يزل فيها بآن واحديقدر أن يعطي احلياة اإلهلية األبدية للمؤمنني هو باحلقيقة نازل من السماء، ومل
فصعد يسوع إىل أورشليم، وكان عند الباب الشرقي بركة، مر ـا            . بعد مدة وجيزة جاء عيد العنصرة     
وقال اليهـود للـذي     . فحمل فراشه ومشى  : فشفاه بكلمة يوم سبت   . يسوع فوجد خملّعاً منذ مثان وثالثني سنة      

ليهود يضطهدون يسوع ألنه كان يفعـل هكـذا يف          فكان ا ... "أنه السبت فال حيلّ لك أن حتمل فراشك       : شفي
فازداد اليهود لذلك طلباً لقتله، ليس فقط ألنه كـان          ! إن أيب يعمل بال انقطاع وأنا أيضاً أعمل       : فأجام. السبت

  ).١٨-١: ٥يوحنا" (أباه، مساوياً نفسه باهللا اهللاينقض السبت، بل أيضاً ألنه كان يدعو 
 الوحـدة ربئة ملعجزته هذه وادعائه البنوة من اهللا واملساواة به ُيعلن عن            ويف خطاب للمسيح يف اهليكل، ت     

ألن اآلب حيب االبن ويريه مجيع      : ما يعمله اآلب يفعله االبن كذلك     : "العمل يف وحدةإهنا  : القائمة بينه وبني اهللا   
: ء املوتى يف هـذه الـدنيا      من هذه األعمال اإلهلية ليس فقط شفاء املخلّع كما جرى باألمس، بل إحيا            ". ما يفعل 

يؤكّد ذلك مرتني، ويف الثانية بقسم      ". فكما أنّ اآلب ينهض األموات وُيحييهم كذلك االبن أيضاً حييي من يشاء           "
اآلب ال يدين أحد    : "ومن هذه األعمال، كل دينونة إهلية على األرض       ). ٢٥و٢١: ٥يوحنا  (ال يدع جماالً للشبهة     

  بل فوض إىل االبن 



 

 

٥٦

٥٦

كما أنّ اآلب له احلياة يف ذاته كذلك        : "وحدة يف احلياة والذات   وهذه الوحدة يف العمل ناجتة عن       " . ونةكلّ دين 
وهذه الوحدة يف احلياة الكيانية من اختصاصها إقامة املوتى مجـيعهم يف            " . أعطى االبن أن تكون له احلياة يف ذاته       

إنـه  (فال تدهشوا من هذا     . طاناً أن يدين ألنه ابن البشر     وآتاه سل : "اليوم األخري، والسلطان األوحد يف يوم الدين      
فالـذين عملـوا    : ألهنا تأيت الساعة اليت يسمع فياه مجيع من يف القبور صوته، فيخرجون منـها             ) مالك يوم الدين  

ومن وحدة يف العمل واحلياة الذاتية تنـتج        ". الصاحلات ينهضون للحياة، والذين عملوا السيئات ينهضون للدينونة       
" فمن ال يكرم االبن ال يكرم اآلب الذي أرسله        : لكي يكرم اجلميع االبن كما يكرمون اآلب      : "حدة يف الكرامة  و
  ).٣٠-١٩: ٥يوحنا(

ويؤيد املسيح يف خطابه يف اهليكل أمام العلماء، وحدته يف العمل واحلياة الذاتية واإلكـرام مـع اهللا اآلب     
وشـهادة الكتـب    " وهي شهادة أعظم من شهادة يوحنـا      "ليت يعملها   بشهادة حيىي بن زكريا، واألعمال اإلهلية ا      

 )١().٤٧-٣١: ٥يوحنا(املقدسة كلّها وشهادة موسى كليم اهللا 

 

*   *   *  
مـن  : يف هذه الفترة صنع معجزتني عظيمـتني      . ما بني األعياد يف أورشليم كان يسوع يرجع إىل اجلليل         

فأخذ . الصبيان، مث مشى على البحر وخلّص رسله من الغرق        مخسة أرغفة أشبع مخسة آالف رجل سوى النساء و        
إذا كان هو قد كثر اخلبزات اخلمسـة        : املنافقون واملعارضون من العلماء يقللون من قيمة املعجزة يف نظر الشعب          

 الربيـة   إن آباءنا أكلوا املن يف    : "ه يف الربية    ل املن والسلوى أياماً ليقيت الشعب كلّ      نـزمرة أو مرتني فموسى قد أ     
؟ ويف " ما تصـنع !   أية آية تصنع أنت فنرى ونؤمن بك  إنه أعطاهم خبزاً من السماء ليأكلوا     : على ما هو مكتوب   

خطاب حاسم يف هيكل كفرناحوم، وقد تألّب حوله الشعب والعلماء اتخذ من حتديهم موضوعاً ُيصرح فيه مراراً                 
  احلق احلق أقول لكم : فقال هلم يسوع. "ل من السماءزنـيف استعارة رائعة أنه هو ذاته خبز اهللا الذي 

                                                 
 .وهنا يف اإلجنيل يستخصها املسيح. إىل حممد" النيب الذي يشبهه" يف األحاديث والتفاسري ينسب علماء اإلسالم نبوة موسى عن - 1



 

 

٥٧

٥٧

أنا اخلبـز احلـي   ... أنا خبز احلياة : أن موسى مل يعطكم اخلبز من السماء ولكن أيب يعطيكم خبز السماء احلقيقي            
ال ل من السـماء لكـي       نـزهذا هو اخلبز الذي     : آباؤكم أكلوا املن وماتوا   : أنا خبز احلياة  ... النازل من السماء  

" إن أكل أحد من هـذا اخلبـز حييـا إىل األبـد    : ل من السماءنـزأنا اخلبز احلي الذي   . ميوت كلّ من يؤمن به    
  ).٥٩-٣٠: ٦يوحنا(

ل نــز الً فحسب مثل غريها، بل هي شخص منـزاملسيحية ليست كتاباً م   : ليس أصرح من هذا الكالم    
لقد : " ذاته وسائر األنبياء واملرسلني، وبني عملهم وعمله       وينهي املسيح خطابه مقارناً بني    . ونازل بذاته من السماء   

: إالّ الذي هو من لـدن اهللا      ) منهم(وليس أن أحداً رأى اآلب      . يكون مجيع من قبلهم تالميذ اهللا     : كتب يف األنبياء  
اهللا، واملسـيح   مجيع األنبياء مل يـروا      ". فهذا قد رأى اآلب، احلق احلق أقول لكم إن من يؤمن يب له احلياة األبدية              

وحده رأى اهللا، وهو نازل من عنده، رسالة مجيع األنبياء تبليغ الناس كـالم اهللا أي دعـوة احلـق إىل الصـراط      
 ).٢٢: ٦يوحنا(إىل الناس " احلياة األبدية"املستقيم، أما رسالة املسيح فهي نقل 

  
*    *    *  

:  مصدره السماوي، يف رده على ترددام      ويف عيد املظال يف أورشليم أعطى يسوع تصرحيات متعددة عن         
أجاب يف خطاب أول، مـن أول       ". إن هذا قد عرفنا من أين هو، أما املسيح فإذا ما أتى ال يعلم أحد من أين هو                 "

ِمن َنفِْسي لَم آِت َبـِل الَّـِذي   َتعِرفُوَنِني َوَتعِرفُونَ ِمن أَيَن أََنا وَ  «:  قَاِئالً فََناَدى َيُسوُع َوُهَو ُيَعلُِّم ِفي الَْهيكَلِ     : "العيد
ويف خطـاب  ). ٣٠-٢٥: ٧يوحنا" (.»أََنا أَعِرفُُه َألني ِمنُه َوُهَو أَرَسلَِني    . أَرَسلَِني ُهَو َحق الَِّذي أَنُتم لَسُتم َتعِرفُوَنهُ      

أنتم من أسفل وأنا    ...  نور احلياة   فال ميشي يف الظالم بل يكون له       أنا نور العامل من تبعين    : "آخر يف آخر العيد قال    
لو كان اهللا أباكم لكنتم     ... أنا أتكلّم مبا رأيت عند أيب     ... من فوق؛ أنتم من هذا العامل، وأنا لست من هذا العامل          

: وخيتم مبقارنة ذاته بإبراهيم واألنبيـاء ". حتبونين ألين من اهللا خرجت وأتيت؛ وأنا مل آِت من نفسي بل هو أرسلين      
  إن حفظ أحد كالمي فلن يذوق : وأنت تقول! لقد مات إبراهيم واألنبياء أيضاً: علم أن بك شيطاناًاآلن ن"



 

 

٥٨

٥٨

لئن : أو تكون أعظم من إبراهيم أبينا الذي مات واألنبياء أيضاً ماتوا فمن جتعل نفسك؟ أجاب يسوع               ! املوت أبداً 
إبراهيم أبوكم قـد    ... قولون عنه أنه إهلكم   أيب ميّجدين هو الذي ت    كنت أنا أجمد نفسي فمجدي ليس بشيء؛ إمنا         

فقـال هلـم   !! ليس لك بعد مخسون سنة وقد رأيت إبراهيم  : فقال له اليهود  . ابتهج ألن يرى يومي، ورأى وفرح     
فأخذوا حجارةً لريمجوه غري أن يسـوع تـوارى         ! قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن     : احلق احلق أقول لكم   : يسوع

  ).٥٩: ٨-٢٥: ٧ايوحن" (وخرج من اهليكل
فهم مجيع الشعب وعلماء الشريعة أن يسوع يدعي األزلية واأللوهية والوحدة مع اهللا، فحـاولوا أربـع                 

أخرياً عند التصـريح األخـري      . أن يوقفوه ويقضوا عليه ولكنهم فشلوا     ) ٢٠: ٨و٤٤و٣٢و٣٠: ٧يوحنا(مرات  
 .الصريح، حاولوا أن يرمجوه ففشلوا أيضاً

  
*    *    *  

. وكان يسوع يذهب وجييء يف اهليكل يف رواق سـليمان         . قع عيد التجديد يف أورشليم وكان شتاء      وو"
أجام لقد قلته لكم وال     ! حىت َم تريب أنفسنا؟ إن كنت أنَت املسيح فقله لنا جهراً          : فتحلّق اليهود حوله وقالوا له    

أنـا  )... كثر من املسيح الذي تنتظرونـه     وتشهد أين أ  ... (تصدقون، واألعمال اليت أعمل باسم أيب هي تشهد يل        
أنا الذي قدسه اآلب وأرسله إىل العامل       : فأجام يسوع ... فتناول اليهود من جديد حجارةً لريمجوه     ! واآلب واحد 

إن كنت ال أعمل أعمال أيب فال تصدقوين ولكن إن كنت أعملها            ! أنا ابن اهللا  : إنك جتدف ألين قلت   : تقولون يل 
: ١٠يوحنا" (أن اآلب يفّ وإين أنا يف اآلب      تصدقوين، فصدقوا هذه األعمال، لكي تعلموا وتعترفوا        وال تريدون أن    

اآلب فيه وهو يف اآلب؛ ووجـود الالّهـوت         : يسوع يصرح عن كيفية الوحدة القائمة بينه وبني اهللا        ). ٤٢-٢٢
  . من حضن اآلبإنه شخص نازل: الواحد الفرد فيه هو تقديس اآلب له؛ واملعىن البعيد لقوله

ومل جيرب أحد على املسيح الكفر والضـالل         - شهادة املسيح لنفسه إما كفر حمض، وإما احلق اخلالص        
فهو حقاً من يقول ويفـي؛ التـوراة        : والوهم والتضليل، بل االتزان الكامل والصدق الكامل واإلخالص الكامل        

  واألنبياء 



 

 

٥٩
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واحلكمة والزبور تقول أن اهللا هو مالك يوم الدين، واملسيح يف وصف اليوم اآلخر يقول عن نفسه أنه هو مالـك                     
 ).٣١: ٢٥مىت(يوم الدين، أو ديان العاملني 

  
*     *     *  

أنـتم تعرفـون    : "ويف عشاء الوداع يأيت التصريح النهائي عن مصدر يسوع وسر شخصيته ولغز رسالته            
أنا : قال له يسوع  ! يا رب لسنا نعرف إىل أين تذهب فكيف نعرف الطريق         : قال له توما  .  حيث أذهب  الطريق إىل 

إن كنتم عرفتموين فستعرفون اآلب أيضاً، بل من اآلن         ... ال يأيت أحد إىل اآلب إالّ يب      : الصراط واحلقيقة واحلياة  
يـا  ! أنا معكم كلّ هذا الزمان وال تعرفين      : سوعقال له ي  ! قال له فيلبس أرنا اآلب وحسبنا     . تعرفونه وقد رأيتموه  

؟ األقـوال   أين أنا يف اآلب واآلب يفّ     فال تؤمن   ! أرنا اآلب : فكيف تقول أنت  . فيلّبس، من رآين فقد رأى اآلب     
، صّدقوين أين أنا يف اآلب واآلب يفّ      .  هو يعمل أعماله   اآلب املقيم يفّ  اليت أكلّمكم ا ال أتكلّم ا من نفسي، بل          

املسيح هو الصراط واحلقيقة واحلياة ألنه هو واآلب واحد،         ). ١٤-١: ١٤يوحنا" (الّ فصدقوا من أجل األعمال    وإ
لقد اتضح هنائياً من تصـريح املسـيح        . اهللا اآلب فيه وهو يف اآلب، وأعماله وأقواله هي أعمال وأقوال اآلب ذاته            

ِب َوقَد أََتيُت ِإلَى الَْعالَِم َوأَيضاً أَتُرُك الَْعالََم َوأَذَْهُب         َخَرجُت ِمن ِعنِد اآل   . "كيف هو شخص نازل من حضن اآلب      
  ).٢٨: ١٦" (ِإلَى اآلِب
 أخرياً حماكمة يسوع الدينية واملدنية واستشهاده يوضحان أنه شـخص نـازل مـن               -٥
  :السماء

 أنه إله نـازل مـن       واتهموه بأنه قال  . اجتمع السنهدرين وأحضر يسوع للمحاكمة الدينية     . هنا ال نطيل  
وملا فشل اليهود يف نقل كالم املسيح، استحلفه        . السماء من حضن اآلب، وهو جرم يف الناموس يستوجب املوت         

. أنت قلت : فقال يسوع  - هل أنت املسيح ابن اهللا احلي؟     : أستحلفك باهللا احلي أن تقول لنا     : "رئيس احملفل فقال  
  عندئٍذ . ن البشر جالساً عن ميني القدرة وآتياً على سحاب السماءوأيضاً أقول لكم إنكم منذ اآلن تبصرون اب
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 - ها إنكم مسعتم جتديفه فماذا تريـدون؟      . فما حاجتنا بعد إىل شهود    ! لقد جدف : شق رئيس الكهنة ثيابه وقال    
  ).٦٧-٥٧: ٢٦مىت(، !إنه يستوجب املوت: أجابوه

فحقق يف اجلرم وحـاول     . يسوع إىل الوايل الروماين   فقادوا  . وكان تنفيذ اإلعدام من حق الوايل الروماين      
إن لنا ناموساً وحبسب ناموسنا هو مستوجب املوت ألنه جعـل           : "فهددوه برفع قضيتهم إىل قيصر    . ختليص يسوع 
. وارتفع إىل السماء  . فصلب يسوع ومات وقام يف اليوم الثالث      . فأمر بيالطس بتنفيذ اإلعدام صلباً    "! نفسه ابن اهللا  
 . ميني اآلبوجلس عن

 
*     *     *  

واستشهاده يف سبيل دعوته وادعائه، كما مل تشـهد   - الدينية واملدنية - فهذه اخلامتة، شهادته يف احملكمة   
له البشرية مثيالً، وقيامته من املوت بسلطانه الذايت مما مل جيِر ملخلوق، وصعوده إىل السماء لـيجلس عـن ميـني                     

  .و مسيح اهللا، وكلمة اهللا ألقاها إىل مرمي، وروح من اهللا ومع اهللا ويف اهللالقدرة، كلّ هذا يؤكّد أنه ه
  ).١٧٠نساء" (إمنا املسيح عيسى بن مرمي رسول اهللا وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه "-
لْكَِلَمةُ َصاَر َجَسداً َوَحلَّ َبيَنَنـا      ٱَو .....ِفي الَْبدِء كَانَ الْكَِلَمةُ َوالْكَِلَمةُ كَانَ ِعنَد اللَِّه َوكَانَ الْكَِلَمةُ اللَّهَ           "-

النَّاُموس ِبُموَسى أُعِطَي أَمَّـا النعَمـةُ َوالَْحـقُّ         ... . َوَرأَيَنا َمجَدُه َمجداً كََما ِلَوِحيٍد ِمَن اآلِب َمملُوءاً ِنعَمةً َوَحقّاً         
مطلـع إجنيـل    " (. اَِالبُن الَْوِحيُد الَِّذي ُهَو ِفي ِحضِن اآلِب ُهَو َخبَّرَ        . قَطُّاَللَُّه لَم َيَرُه أََحد     . فَِبَيُسوَع الَْمِسيِح َصاَرا  

  ).١٨و١٧و١٤ و١:١يوحنا
  .فاملسيح كلمة بكالمه، وأظهر اآلب يف ذاته
  .أخرب عن اهللا بكالمه، وأظهر اآلب يف ذاته
ومسي عيسى  : "قال الرازي . "كلمة اهللا النازل من حضن اآلب     "كان الوحي الرباين كالماً، فصار شخصاً       

 أنه تكلّم يف الطفولة، وآتاه اهللا الكتاب يف زمان الطفولة فكان يف كونه متكلّماً، بالغـاً                 -١: كلمة اهللا من وجوه   
 إن اإلنسان يسمى فضل اهللا ولطف اهللا، فكذا عيسى عليـه            -٢. كامالً يف الكالم  مبلغاً عظيماً، فسمي كلمة أي      

   السنة صفة قدمية واعلم أن كلمة اهللا هي كالمه على قول أهل -٣". كلمة اهللا وروح اهللا"السالم كان امسه العلَم 
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 بوجوده املعجز أو ألنـه      عني كلمة اهللا  مسي كلمة اهللا، كأنه صار      : "وأضاف). ٣٩آل عمران  (ذات اهللا قائمة يف   
  ).٤٥آل عمران" (أبان كلمة اهللا أفضل بيان

ومبا أنه كلمة اهللا الذاتية واحملكية قال وحده بني         . ل والنازل نـز احلي امل  فهو كلمة اهللا الذاتية، وكالم اهللا     
  ).٦: ١٤يوحنا" (أنا الصراط واحلقيقة واحلياة: "املخلوقني

القرآن يهدي إىل الصراط املستقيم، ويعلم أتباعه أن يطلبوا كل يوم ومرات يف اليوم اهلداية إىل الصـراط                  
  .الصراط النازل من السماء واملصعد إىل السماء"! الصراط" أنه هو واملسيح يقول عن ذاته. املستقيم

واملسيح . لة من السماء  نـزالتوراة، وما ينبثق عنها من نبوة وحكمة وزبور، تدعو إىل كالم اهللا احلقيقة امل             
  .سماءبالذات، النازلة من السماء والقائدة إىل ال" احلقيقة"، وأنه هو "نور العامل"يقول عن نفسه أنه هو 

  .بالذات؛ ويعطي احلياة األبدية" احلياة"ويزيد اإلجنيل على القرآن والكتاب أن املسيح هو 
  :تلك هي شهادة اإلجنيل عن املسيح

الً، فاملسيحية، حسب شهادة اإلجنيل، شخص إهلـي        نـزوعليه فإذا كان القرآن، على حد قوله، كتاباً م        
الصراط املستقيم الـذي    ": أنا الصراط واحلقيقة واحلياة   : "قول عن نفسه  ي". كلمة اهللا القائمة يف ذات اهللا     "ل  نـزم

  . يقود إىل احلقيقة اإلهلية اليت تعطي احلياة األبدية اخلالدة
  .وال يقول بذلك إالّ امللحدون - !إما أهنا كذب وكفر

  . قلوم مرضوإما أن اإلجنيل تلفيق وحتريف وتضليل وأوهام، وال يقول بذلك إالّ املغرضون الذين يف
  .وإما هي شهادة صحيحة وحقيقية
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  موقف النيب حممد واملسيح
 يف يوم الدين
  

احلمد هللا، رّب العـاملني، الـرمحن        "-
  ).الفاحتة" (الرحيم ملك يوم الدين

  )٤٤زمر " (قل هللا الشفاعة مجيعاً "-
 

وهذا اإلميان  ". ملك يوم الدين  "نه  من صفات الربوبية والسيادة واأللوهية اليت يستقلّ ا اخلالق عن خلقه أ           
  .إميان مشترك بني التوراة واإلجنيل والقرآن" ملك يوم الدين"باهللا 

" ملك يوم الـدين   "منذ الفاحتة النيب حممد واملسلمون من بعده يعبدون         " السبع املثاين والقرآن العظيم   "يف  
ك يوم الدين واحلكم فيه صـفة ينفـرد ـا اهللا          ملْ: ويستعينون به أن يهديهم الصراط املستقيم يف الدنيا واآلخرة        

  .الواحد القهار على عباده حىت األنبياء واملرسلني
لقـب املسـيح يف     (مىت جاءؤ ابن البشـر      ": "ملك يوم الدين  "ويف اإلجنيل ُيصرح املسيح مراراً بأنه هو        

مجيع األمم، فيفصل بعضهم عـن      مبجده ومجيع املالئكة معه، حيئٍذ جيلس على عرش جمده، وحتشد لديه            ) اإلجنيل
  ).٣١: ٢٥مىت" (بعض كما يفصل الراعي اخلراف من اجلداء

  فما هو موقف حممد من يوم الدينونة حسب القرآن ؟
 وما هو موقف املسيح من يوم الدينونة حسب اإلجنيل ؟

  

 :حبث أول
  

مع فيه أوصاف يوم الـدين      جي" صفة يوم القيامة ودواهيه وأساميه    "يف إحياء علوم الدين للغزايل فصلٌ عن        
  .كما وردت يف القرآن

  :يصف أوالً أهوال القيامة
يوم ترى السـماء    . فاستعد يا مسكني هلذا اليوم العظيم شأنه، املديد زمانه، القاهر سلطانه القريب أوانه            "

  فيه قد انفطرت، والكواكب من هوله قد 
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 واجلبال قد سريت، والعشار قد ُعطلت، والوحوش        انتثرت، والنجوم الزواهر قد انكدرت، والشمس قد كُدرت،       
قد حشرت، والبحار قد سجرت، والنفوس إىل األبدان قد زوجت، واجلحيم قد سعرت، واجلنة قـد أُزلفـت،                  

يوَم ترى األرض زلزلت فيه زلزاهلا، وأخرجت األرض أثقاهلـا، يومئـٍذ            . واجلبال قد ُنسفت، واألرض قد مدت     
يوم حتمل األرض واجلبال فدكتا دكّة واحدة، فيومئٍذ وقعت الواقعة، وانشـقّت            . أعماهلميصدر الناس أشتاتاً لريوا     

يومئٍذ تعرضـون ال ختفـى      . السماء فهي يومئٍذ واهية، وامللك على أرجائها حيمل عرش ربك فوقهم يومئٍذ مثانية            
 اجلبال بساً، فكانـت هبـاًء      يوم ترج األرض فيه رجاً، وتبس     . يوم تسري اجلبال وترى األرض بارزة     . منكم خافية 

يوم تذهل كلّ مرضعٍة عما أرضـعت،       . يوم يكون الناس كالفراش املبثوث، وتكون اجلبال كالعهن املنفوش        . منبثّاً
يوم تبـدل األرض   . وتضع كلّ ذات محٍل محلها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب اهللا شديد              

يوم تنسف فيه اجلبال نسفاً، فتترك قاعاً صفصفاً، ال ترى فيها           .  الواحد القهار  غري األرض والسماوات، وبرزوا هللا    
يوم ترى اجلبال حتسبها جامدة، وهي متر مر السحاب؛ يوم تنشق فيـه السـماء فتكـون وردة                  . عوجاً وال أمتاً  

 ُيسأل فيه عن اإلجرام، بل      يوم مينع فيه العاصي من الكالم وال      . فيومئٍذ ال يسأل عن ذنبه أنس وال جان       : كالدهان
يؤخذ بالنواهي واألقدام، يوم جتد كلّ نفٍس ما عملت من خٍري حمضراً، أو ما عملت من سوٍء تود لو أن بينها وبينه                      
أمداً بعيداً، يوم تعلم فيه كلّ نفسٍِ ما أحضرت، وتشهد ما قدمت وأخرت، يوم خترس فيـه األلسـن، وتنطـق                     

قـال   - !أراك قد شبت يا رسول اهللا     : د املرسلني إذا قال له الصديق رضي اهللا عنه        يوم شيب ذكره سي   . اجلوارح
فيا أيها القارئ العـاجز،  ). وهي الواقعة، واملرسالت، وعم يتساءلون، وإذا الشمس كورت    (شيبتين هود وأخواا    

تقرؤه لكنت جديراً بأن تنشق     إمنا حظّك من قراءتك أن متجمج القرآن وحترك به اللّسان؛ ولو كنَت متفكّراً فيما               
  ."مرارتك مما شاب منه سيد املرسلني

  :مث يعّدد أسامي القيامة يف القرآن للتعريف ا
فلـيس  . قد وصف اهللا بعض دواهيها، وأكثر من أساميها، لتقف بكثرة أساميها على كثـرة معانيهـا               "

  أويل املقصود بكثرة األسامي تكرير األسامي واأللقاب، بل الغرض تنبيه 
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. فتحت كلّ اسم من أسامي القيامة سر، ويف كلّ نعٍت من نعوا معىن، فاحرص على معرفـة معانيهـا                  : األلباب
يوم القيامة، يوم احلسرة، ويوم الندامة، ويوم احملاسبة، ويوم املساءلة، ويـوم            : وحنن اآلن جنمع لك أساميها، وهي     

لدمدمة، ويوم الصاعقة، ويوم الواقعة، ويوم القارعة، ويوم الراجفـة،          املسابقة، ويوم املنافسة، ويوم الزلزلة، ويوم ا      
ويوم الردافة، ويوم الغاشية، ويوم الداهية، ويوم اآلزفة، ويوم احلاقة، ويوم الطامة، ويوم الصاخة، ويوم الـتالق،                 

ذاب، ويوم الفـرار،  ويوم الفراق، ويوم املساق، ويوم القصاص، ويوم التناد، ويوم احلساب، ويوم املآب، ويوم الع      
ويوم القرار، ويوم اللّقاء، ويوم البقاء، ويوم القضاء، ويوم اجلزاء، ويوم البالء، ويوم البكاء، ويوم احلشر، ويـوم                  
الوعيد، ويوم العرض، ويوم الوزن، ويوم احلق، ويوم احلكم، ويوم الفصل، ويوم اجلمع، ويوم البعث، ويوم الفتح،                 

وم عقيم، ويوم عسري، ويوم الدين، ويوم اليقني، ويوم النشور، ويوم املصري، ويـوم              ويوم اخلزي، ويوم عظيم، وي    
النفخة، ويوم الصيحة، ويوم الرجفة، ويوم الرجة، ويوم الزجرة، ويوم السكرة، ويوم الفزع، ويوم اجلزع، ويـوم                 

وم العرق، ويوم االفتقـار، ويـوم   املنتهى، ويوم املأوى، ويوم امليقات، ويوم امليعاد، ويوم املرصاد، ويوم القلق، وي   
االنكدار، ويوم االنتشار، ويوم االنشقاق، ويوم اخلروج، ويوم اخللود، ويوم التغابن، ويوم عبوس، ويوم معلـوم،                
ويوم موعود، ويوم مشهود، ويوم ال ريب فيه، ويوم تبلى السرائر، ويوم ال جتزي نفس عن نفس شـيئاً، ويـوم                     

سحبون يف النار على وجوههم، ويوم تقلب وجوههم يف النار، ويوم ال جيزي والـد               يدعون إىل نار جهنم، ويوم ي     
عن ولده، ويوم يفر املرء من أخيه وأمه وأبيه، ويوم ال ينطقون وال يؤذن هلم فيعتذرون، ويوم ال مرد له مـن اهللا،                       

                له من اهللا، يوم ال تنفع الظاملني        ويوم هم بارزون، يوم هم على النار يفتنون، يوم ال نفع مال وال بنون، يوم ال مرد 
معذرم، وهلم اللعنة وهلم سوء الدار، يوم ترد فيه املعاذير، وتبلى السرائر وتظهر الضمائر، وتكشف األستار، يوم                 
ختشع فيه األبصار، وتسكن األصوات، ويقلّ فيه االلتفات، وتربز اخلفيات، وتظهر اخلطيئات، يوم يساق العبـاد                

  . ويشيب الصغري، ويسكر الكبريومعهم األشهاد،
فيومئٍذ وضعت املوازين، وتغيرت الدواوين، وبرزت اجلحيم، وأغلي احلميم، وزفرت النـار، ويـئس              "

الكفار، وسعرت النريان، وتغيرت األلوان وخرس اللّسان، ونطقت جوارح اإلنسان، فيا أيها اإلنسان مـا غـرك                 
ن تتخذ دراسة هذا القرآن عمالً، فال نتدبر معانيه وال ننظر يف كثـرة              مث يكون أحسن أحوالنا أ    ... بربك الكرمي؟   

فنعوذ باهللا من هذه الغفلة، إن مل يداركنا اهللا بواسع          . أوصاف هذا اليوم وأساميه، وال نستعد للتخلّص من دواهيه        
  .)١() ٤٣٩-٤٣٨: ٤إحياء علوم الدين: الغزايل" (رمحته

                                                 
  :صاف يوم الدين مبا علقه عليها األستاذ حممد عزة دروزة من التعارض امللحوظ فيها نعقّب على ما مجعه الغزايل من أو- 1
فاجلبال مثالً يف مجلة قرآنية تسري سري السحاب ويف أخرى تنسف نسفاً، ويف أخرى كثيب مهيل، ويف أخرى كالعهن املنفوش، ويف أخـرى كاهلبـاء                  "

  .املنثور
 . أخرى تتشقق، ويف أخرى تكسفوالسماء يف مجلة قرآنية تفتح أبواباً، ويف"
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ويوم ال يغين موىل عن مـوىل        يوم ال جتزي نفس عن نفس شيئاً،      "قهار،  اهللا الواحد ال  يوم  الدين هو   فيوم  
فهـو  ": سيد املرسلني  ذكُره   يوم شيَّب .... أخيه وأمه وأبيه  املرء من   ويوم يفر   ، ويوم ال جيزي والد عن ولده،        شيئاً

عماهلم، ويف العبودية هللا،     على أ  ، وسائر البشر، سواء بسواء، يف احملاسبة      ، واألنبياء إذن يوم، فيه حممد سيد املرسلني     
  ".القول الفصل"و " يوم الفصل"وهو 

 
                                                                                                                                                             

 
  .والشمس يف مجلة تتكور، ويف أخرى جتمع مع القمر"
. وبينما السماء تتبدل نواميسها ومشاهدها مستقلةً عن األرض يف مجلة، واألرض تدك يف مجلة، حتمل األرض والسماء فتدك دكّة واحدة يف مجلة أخرى"

 .اخل. وات يف مجلة أخرى كذلكوتبدل األرض غري األرض، والسماوات غري السما

والكافرون يدافعون عن أنفسهم يف مجلة، ويوردون متنوع األعذار يف مجلة، وجيري أنواع احلوار بني بعضهم أو بينهم وبني املالئكة أو بينهم وبني اهللا                        "
  .يف مجل، بينما ال ينطقون وال يؤذن هلم فيعتذرون، وال يتساءلون يف مجل أخرى

  . الصور، ويف أخرى ينقر يف الناقوريف مجلة ينفخ يف"
  .ويف مجلة ليس للكافرين طعام إالّ من ضريع، ويف أخرى أن شجرة الزقوم طعام األثيم، ويف أخرى ليس هلم طعام إالّ غسلني"
هنم كـانوا يف الـدنيا      ويف أخرى مع احلياة عمياً، ويسألون اهللا عن ذلك مع أ          . ويف مجلة حيشرون، وقد كشف عنهم غطاؤهم وأصبح بصرهم حديداً         "

  ...مبصرين، اخل
بينما تأيت يف أخرى    . هذا باإلضافة إىل تنوع أوصاف النعيم حيث يأيت يف بعض الفصول بسيطة متسقة مع احلياة العادية الدنيوية كما يف سورة الغاشية                    "

  .واقعة مثالًيف غاية األناقة والفخامة مع اتصاهلا مبعاين ومشاهد الدنيا كما يف سوريت اإلنسان وال
  .حيث تكون الصحف واألساور يف مجل من فضة بينما تكون يف أخرى من ذهب. وهذا عدا التنوع يف اجلزئيات"
  .وحيث يذكر يف مجلة احللي الذهبية، ويف أخرى احللي الفضية، ويف أخرى احللي اللؤلؤية"
  ..رى بالبيض املكنون أي اللؤلؤ اخلوحيث تشبه احلور العني يف مجلة بالياقوت واملرجان، بينما تشبه يف أخ"
فاألسلوب قوي الداللة على أنـه  ... وإنه ورد باألسلوب الذي ورد فيه على سبيل التقريب... وهذا األسلوب وسيلةً من وسائل تأييد القصد وتدعيمه "

فإن مالحظة ما قدمناه جوهريـة مـن   ... طامجاء يف معرض التفخيم والتشبيه، مما هو مألوف يف كالم السامعني والعرب خاصة وأساليب لغام وخ 
شأهنا أن جتعل الناظر يف القرآن يتجنب االستغراق يف اجلدل حول مشاهد احلياة األخروية وصورها، والتورط والتكلّف والتزيد يف صدد مـا يقـوم يف                   

  .١٩٧-١٩٥القرآن اجمليد :  حممد عزة دروزة-". سبيل املاهيات واحلقائق لذاا
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  : القرآن ينفي كلّ شفاعة يوم الدينونة-)١
واتقوا يوماً ال جتزي نفس عن      : "أهل الكتاب وبنو إسرائيل كانوا يعتدون بشفاعة األنبياء، فخاطبهم بقوله         

أريد باآلية  : "قال البيضاوي ). ٤٨بقرة" ( هم ينصرون  نفٍس شيئاً، وال يقبل منها شفاعة، وال يؤخذ منها عدل، وال          
وقد متسكت املعتزلة ذه اآلية على نفـي الشـفاعة          ... نفي أن يدفع العذاب أحد عن أحد، من كلّ وجه حمتمل          

ألهل الكبائر؛ وأجيب بأهنا خمصوصة بالكفارة لآليات واألحاديث الواردة يف الشفاعة؛ ويؤيده أن اخلطاب معهـم   
أجل اخلطاب خاص ولكنه يف صيغة عامة تتسـق  ". لت رداً ملا كانت اليهود تزعم أن آباءهم تشفع هلم   نـز واآلية

  .مع القرآن كلّه
ما نعبدهم إالّ ليقربون    : "وُيهاجم العرب املشركني على اتخاذهم معبودام شفعاء عند اهللا حيث يقولون          

قل ! هللا شفعاء؟ قل أو لو كانوا ال ميلكون شيئاً وال يعقلون          أم اتخذوا من دون ا    : "؛ فيجيب )٣زمر" (إىل اهللا زلفى  
جواب خاص ُيقصد به تعليم عام      ). ٤٤-٤٣زمر" (له ملك السماوات واألرض مث إليه ترجعون      : هللا الشفاعة مجيعاً  

  ". قل هللا الشفاعة مجيعاً"
لـديان وحـده وهـو    مبا أنه اخلالق فهو ا: ويف خطاب للمسلمني حيصر القرآن الشفاعة يف اخلالق وحده        

مالكم من دونه   : اهللا الذي خلق السماوات واألرض وما بينهما يف ستة أيام مث استوى على العرش             : "الشفيع وحده 
ما لكم إذ جاوزمت    : "هنا يقصد الشفاعة بكلّ معانيها يف الدنيا واآلخرة       ). ٤سجدة" (ويل وال شفيع، أفال تذكرون    

ما لكم سواه ويل وال شفيع، بـل هـو الـذي يتـولّى مصـاحلكم                أو  . رضى اهللا أحد ينصركم أو يشفع لكم      
  ).البيضاوي" (فإذا خذلكم مل يبَق لكم ويلّ وال ناصر... وينصركم
  : القرآن ينفي الشفاعة عن الرسل واألنبياء للبشر أو ألمتهم-)٢

:  الواصل إلـيهم   فالرسل يوم الدين ُيسألون مثل تابعيهم اهللا الرسل عن تبليغ وحي اهللا، وأممهم عن البالغ              
فمـن  . والوزن يومئٍذ احلـق   . فلنقص عليهم بعلم وما كنا غائبني     : فلنسألن الذين أرسل إليهم، ولنسألن املرسلني     "

" ثقلت موازينه فأولئك هم املفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم مبا كانوا بآياتنا يظلمـون    
: نني، عليهم حماسبة، وهلم ميزان، وعليهم كما على غريهم القضاء احلـق          فالرسل يدانون مثل املؤم   ). ٨-٥أعراف(
  من ثقلت "
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هذه الدينونة هلـم وللمـؤمنني      " موازينه فأولئك هم املفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم          
  .على السواء

 ماذا أجبتم؟ :  الرسل، فيقول  يوم جيمع اهللا  : "وخيص القرآن الرسل باحملاسبة على رسالتهم يف صورة املائدة        
فالرسل حياسبون مثل سائر البشر، ويفزعون من هول يوم         ). ١١٢" (ال علم لنا، إنك أنت عالم الغيوب      : قالوا -

فيـا  : "قال الغزايل معقّباً  ! . ال علم لنا  : القيامة مثل غريهم، ولشدة فزعهم يسألون عن جواب أمتهم هلم فيقولون          
فالرسل واألنبياء مبـا أهنـم      ). ٤٤٠: ٤أحياء" (ل األنبياء وتنمحي عقوهلم من شدة اهليبة      لشدة يوم تذهل فيه عقو    

  .مسؤولون يوم الدين وخاضعون حلكم احلق فيهم، فهم حباجة إىل شفاعة اهللا قبل أن يشفعوا يف غريهم
 املغفرة والشفاعة يوم    والقرآن يعطينا يف إبراهيم اخلليل، جد األنبياء واملؤمنني، مثالً رائعاً على حاجته إىل            

والذي أطمع أن يغفر يل خطيـئيت يـوم         . والذي ميتين مث حيييين   ... الذي خلقين فهو يدين   ... رب العاملني : "الدين
واطمـع أن   ... يوم ال ينفع مال وال بنـون      : وال حتزني يوم يبعثون   ... رِب واجعلين من ورثة جنة النعيم     ... الدين

فمن كان حباجٍة إىل شفاعة ومغفرة، مثل جد الدين احلنيف، ال يقدر أن             ). ٩٠-٧٧" (يعفر يل خطيئيت يوم الدين    
ما يقوله القرآن عن إبراهيم، ينطبق حبجة أوىل على خلفائه من األنبياء واملرسلني، حىت على الـنيب                 . يشفع يف غريه  

  ".سيد املرسلني"العريب 
  : الرسلال يذكر القرآن حملّمد شفاعة يف يوم الدين، أسوةً بسائر

حيضـر اهللا األمـم ورسـلهم       : النيب حممد، يف يوم الدين، مثل غريه من احملاسبة، واالفتقار إىل رمحة اهللا            
: ويقولون. ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسوهلم قضي بينهم بالقسط، وهم ال يظلمون             ... يوم حيشرهم : للحساب

أحـق  : ويسـتنبؤونك ... ال نفعاً، إالّ ما شاء اهللا     قل ال أملك لنفسي ضراً و      - مىت هذه الوعد إن كنتم صادقني؟     
ال أملك لنفسي ضراً وال     : قل: "قال البيضاوي ). ٥٥-٤٥يونس" (قل إي وريب إنه حلق وما أنتم مبعجزين       ... هو؟

نفعاً فكيف أملك لكم، فاستعجل يف جلب العذاب لكم، إالّ ما شاء اهللا أن أملكه، ولكن ما شاء اهللا مـن ذلـك      
  يعرف النيب ال ". كائن
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  !.حممد مىت يكون يوم الدين وإن أقسم أنه حلق، وال ميلك لنفسه منه شيئاً، فكيف ميلك لغريه؟
فيطمع أن يغفر له خطيئتـه      "وحممد مثل إبراهيم اخلليل قد ُيخطئ وتعوزه، يوم الدين، رمحة اهللا وشفاعته             

ويف أيام رسالته سبقت لـه ذنـوب، تبعتـها          ،  )٣١شرح(قبل بعثه كانت له أوزار مثل سائر البشر         ". يوم الدين 
وقد شعر حممـد حباجـة      ). ٢فتح" (إمنا فتحنا لكل فتحاً مبيناً ليغفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر             : "ذنوب

: ويؤمر مراراً وتكـراراً باالسـتغفار     ). ٥٥غافر" (واستغفر لذنبك : واصرب إن وعد اهللا حق    : "دائماً إىل االستغفار  
طلب الغفران والشفاعة لدى اهللا حاجة ملحة فيه كمـا يف           ). ١٠٦نساء" (هللا إن اهللا كان غفوراً رحيماً     واستغفر ا "

فاخلطيئة مرض بشري وقع فيه حممد كما وقع        ). ١٩حممد(واستغفر لذنبك للمؤمنني وللمؤمنات،     : "سائر املؤمنني 
  .فيه غريه من األنبياء واملرسلني

وإىل ) ٢٨نوح(وإىل نوح   ) ٢٢، أعراف ١٢١، طه ٣بقرة(إىل آدم   : ألنبياءفالقرآن ينسب اخلطيئة إىل كلّ ا     
) ٢٤ص(وإىل داود   ) ١٤٩، أعـراف  ١٩، شعراء ١٦قصص(وإىل موسى   ) ٦٤، أنبياء ٢٦، بقرة   ٧٦أنعام(إبراهيم  

ربنا : "وكلّهم مثل إبراهيم وحممد حباجٍة إىل االستغفار والشفاعة يقولون مع إبراهيم          ). ٤٠-٢٩ص(وإىل سليمان   
  ).٤١إبراهيم" (اغفر يل ولوالدي وللمؤمنني يوم يقوم احلساب

: ويف حديث عن ابن عباس، كان حممد يتوب على ما فرط منه يف رسالته من أعمال اإلميـان واإلسـالم                 
فـاغفر يل مـا     : اللهم إليك أسلمت وبك آمنت وعليك توكّلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت            "

من كان حباجـٍة    ). ١٨٦: ٤صحيح البخاري " (وأعلنت، أنت إهلي ال إله يل غريك      قدمت وما أخرت، وأسررت     
  .إىل الغفران والشفاعة ال يشفع يف غريه

فقـال  ! لقد أكرمك اهللا  : قال أم العالء، امرأة من األنصار ملا مات عثمان بن فطعون          : "ويف آخر البخاري  
.  رسول اهللا، فمن يكرمه اهللا؟ فقال رسـول اهللا ص          وما يدريك أن اهللا أكرمه؟ فقلت بأيب أنت يا        . رسول اهللا ص  

واِهللا : فقالت! وواهللا ما أدري، وأنا رسول اهللا، ما يفعل يب        . أما هو فواهللا لقد جاءه اليقني واهللا إين ألرجو له اخلري          
  ".ال أزكّي بعده أحداً أبداً
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فال جيد يف القـرآن سـوى   " رشواهد الشفاعة يف القرآن واألخبا  ) "٤٤٨: ٤إحياء(ويطلب الغزايل حملمد    
وال تستوعب اآلية معىن الشفاعة اليت ينفرد ـا حممـد           ). ٤٤٧: ٤إحياء" (ولسوف يعطيَك ربك فترضى   : "قوله

وجيد الشواهد كثريةً يف احلديث ونسبة الشفاعة حملمد أو لغريه من األنبياء ُيعارض القـرآن              . دون األنبياء واملرسلني  
  .فال عربة باألحاديث واألخبار، لتعارضها بعضها ببعض، مع تناقضها للقرآن: لوحيدكلّه، وهو الشاهد العدل ا

  )١(: ال يستثين القرآن من حّق االستشفاع لدى اهللا يوم الدين سوى املالئكة-)٤
: ال يذكر القرآن أن اهللا يأذن بالشفاعة يوم الدين إالّ للمالئكة وملن ارتضى له منهم الشـفاعة يف خلقـه                   

رب السـماوات   : "ألنبياء ال يتكلّمون حبضرة اهللا الديان، وال يتكلّم من املالئكة إالّ من أذن له الـرمحن               فالبشر وا 
يوم يقوم الروح صفاً ال يتكلّمون إالّ من إذن له الرمحن وقال            . ال ميلكون منه خطاباً   واألرض وما بينهما، الرمحن،     

  ).٣٨-٣٧النبأ" (صواباً
 الوحي بني اهللا والرسل، وبني اهللا وحممد، ال يتكلّمـون حبضـرة اهللا وال               واملالئكة أنفسهم، وهم واسطة   

إن . قال رسول اهللا ص   : "قال الغزايل . يستشفعون ألحٍد إالّ من بعد أن يأذن اهللا هلم، وذلك لشدة هول يوم الدين             
رسلوا إليك ليأخـذوك    هللا ملكاً ما بني شفري عينيه مئة عام، فما ظنك بنفسك إذا شاهدت مثل هؤالء املالئكة أ                

إىل مقام العرض، وتراهم على عظم أشخاصهم منكسرين لشدة اليوم، ومستشعرين مما بدا من غضب اجلبار على                 
: أن يكونوا هم املأخوذين   وهلم ال يبقى نيب وال صديق وال صاحل إالّ وخيرون ألذقاهنم خوفاً من              نـزوعند  . عباده

  ).٤٤٠: ٤إحياء" (اة اجملرمني؟فهذا حال املقربني فما ظنك بالعص
: فاملالئكة مثل غريهم من املخلوقني قاصرون بالفطرة عن إدراك قضـاء اهللا، وخيشـونه مثـل غريهـم                 

  . وخشعت األصوات للرمحن، فال تسمع إالّ مهساً"
                                                 

ما نعبدهم  " القرآن مبدأ الشفاعة يقول مبا يقوله أهل الكتاب يف استشفاع املالئكة واألنبياء واألولياء، ويسلّم مبا كان يقوله املشركون العرب                      قبول - 1
 ).زمر" (إالّ ليقربونا إىل اهللا زلفى
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. حييطون به علماً  يعلم ما بني أيديهم وما خلفهم وال        . يومئٍذ ال تنفع الشفاعة إالّ ممن أذن له الرمحن ورضي له قوالً           
  ).١١١-١٠٨طه" (وعنت الوجوه للحي القيوم

: ، ألنهم عباد مثل غريهم قاصرون، من خشـية اهللا مشـفقون  ن ربهم ال يشفعون إالّ ملن ارتضى   وبعد إذ 
. ال يسبقونه بالقول، وهم بـأمره يعملـون       . بل عباد مكرمون  ! سبحانه!) الئكةمن امل (الوا اتخذ الرمحن ولداً     وق"

وهـذا  ). ٢٨-٢٦أنبياء" (وال يشفعون إالّ ملن ارتضى، وهم من خشيٍة مشفقون        .  ما بني أيديهم وما خلفهم     يعلم
  .يعطّل معىن الشفاعة كما تتبادر إىل الذهن

يوم حساب اخلالئق، هو يوم القيامـة،       : "والقضية يف القرآن قضية عفو ال قضية شفاعة، وعن ابن عباس          
  ).٥٤أعراف" (أال له اخللق واألمر: ، وإن شراً فشراً إالّ من عفا عنه، وقاليدينهم بأعماهلم إن خرياً فخرياً

إهنا رمحة مـن اهللا،     . وهذه الشفاعة املالئكية استغفار لعفو اهللا أكثر مما هي شفاعة أي جاه ودالة على اهللا              
بحون حبمـد ربهـم،     تكاد السماوات يتفطّرن من فوقهن، واملالئكة يس      "ال استحقاق من خملوق ولو كان مالكاً        

يدخل من يشاء يف رمحته، والظّاملون ما هلم مـن ويلّ           ... ويستغفرون ملن يف األرض، إالّ أن اهللا هو الغفور الرحيم         
-٥شـورى ". (وهو على كلّ شيء قدير    ! فاهللا هو الويل، وهو ُيحيي املوتى     ! أم اتخذوا من دونه أولياء    . وال نصري 

١٠.(  
: دودة مقرونة بشهادم على الناس يف احلياة الدنيا، فكلّ بشر له حفيظ منهم            وهذه الشفاعة املالئكية احمل   

كما كان الشيطان قريناً    ) ٢١-٢٠ق" (ونفخ يف الصور، ذلك يوم الوعيد وجاءت كلّ نفٍس معها سائق وشهيد           "
  ).٣٩-٢٦زخرف". (يف الدنيا للظاملني لذكرهم يف العذاب معه يشتركون

؛ و  )١٦٥نساء" (واملالئكة يشهدون وكفى باهللا شهيداً    : "اعة احلقّة هللا وحده   ولكن الشهادة احلقّة والشف   
رزون، ال خيفى علـى     ايوم هم ب  : "يوم الدين ال كالم لنيب أو مالك وال شفاعة        ). ٤٤زمر" (قل هللا الشفاعة مجيعاً   "

إن اهللا سريع   ! ال ظلم اليوم  : تاليوم جتزى كلّ نفٍس مبا كسب     ... ملن امللك اليوم؟ هللا الواحد القهار     . اهللا منهم شيء  
  ما للظاملني ... احلساب
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  ).١٨-١٥غافر" (من محيم وال شفيع ُيطاع
  : والقرآن خيّص املسيح وحده بني الرسل بالشفاعة-)٥

) مـرمي (إن اهللا ُيبشـرك     : "يعطي القرآن املسيح صفتني، أمجع املفسرون أهنما تعنيان الشفاعة يوم الدين          
  ).٤٥آل عمران." (وجيهاً يف الدنيا واآلخرة، ومن املقربني: سيح عيسى بن مرميبكلمٍة منه امسه امل

الوجاهة يف الدنيا النبوة ويف اآلخرة هي       : "أمجع املفسرون أن وجاهة اآلخرة هي الشفاعة، قال البيضاوي        
ـ           : "قال اجلالالن ". الشفاعة قـال  ". درجات العلـى  وجيهاً أي ذا جاه يف الدنيا بالنبوة ويف اآلخرة بالشفاعة وال
قـال  ". الوجاهة يف الدنيا النبوة والتقدم على الناس، ويف اآلخرة الشفاعة وعلو الدرجـة يف اجلنـة               : "الزخمشري
الوجاهة يف الدنيا هي النبوة أو استجابة دعائه أو براءته من العيوب، ويف اآلخرة بالشفاعة أو علو درجته                  : "الرازي
  ".لته أو كثرة ثوابهنـزوم

يله املالئكة، ويف ذلك متثيـل لشـفاعته كمـا          نـزت" املقربني"وأمجعوا على أن وصف املسيح بأنه من        
إشارةً إىل علو درجته يف اجلنة، أو رفعه إىل         : "قال الزخمشري والبيضاوي  ). ٨-٧غافر(يستغفرون هم للذين آمنوا     

وذلـك  ". لتهمنـزيم للمالئكة فأحلقّه مبثل م    جعل ذلك كاملديح العظ   : "وقال الرازي ". السماء، وصحبة املالئكة  
ففـي  ). ١٧١نساء" (لن يستنكف املسيح أن يكون عبداً هللا، وال املالئكة املقربون         : "كما شبه حاله حباهلم يف قوله     

: قـال الطـربي   . لة املالئكة، وبالتايل إىل درجة الشفاعة يف يوم الدين        نـزرفع املسيح إىل م   " ومن املقربني : "قوله
فإنه يعين أنه ممن يقربه اهللا يوم القيامة فُيسكنه يف جواره ويدنيه منه كما حدثونا عـن                  - ومن املقربني : ما قوله وأ"

فالقرىب من اهللا يف القيامة ويف السماء دليل دالة على اهللا ومقام            ". من املقربني عند اهللا يوم القيامة     : قتادة وعن الربيع  
  .شفاعة واستغفار للمخلوقني

للساعة فال متتـُرنّ ـا       - ِعلْملَ - وإنه لَعلَم : "اعته يوم الدين   القرآن صفة ثالثة للمسيح تلمح إىل شف       ويف
وإنه لِعلْم للساعة أي شرط من أشراطها ُيعلم ـا          : "قال الزخمشري ). ٦١زخرف" (هذا صراط مستقيم  : واتبعوِن

  وهو " ملََعل"وقرأ ابن عباس ". فسمي الشرط علماً حلصول العلم به
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وإن عيسى لِعلْم للساعة ألن     : "قال البيضاوي ". ولهنـزوإنه، عيسى، لَِعلْم للساعة ُتعلم ب     : "قال اجلالالن . العالمة
فاملسيح بظهوره ثانيةً   : والقوالن يتقاربان ". وله إشراط الساعة يعلم به دنوها، وقرئ لََعلَم أي عالمة         نـزحدوثه و 

       واملسيح وحده بني األنبياء واملرسـلني      . الساعة وِعلْم أي معرفة هلا بظهوره وتعليمه      يف آخر الدنيا عالمة على دنو
ويف . يسند إليه القرآن واإلجنيل رسالة ونبوة يف ساعة الدينونة، ويف هذه الرسالة يوم الدين إشارةٌ إىل دور الشفاعة                 

: ه يف املؤمنني، مقالة اإلجنيل واحلواريني   ذلك صدى العتقاد النصارى عن ظهور املسيح ثانيةً قبل يوم الدين وشفاعت           
  ).٢٨: ٩عب" (كذلك املسيح سيظهر ثانيةً، ال ليكفّر اخلطيئة، بل خلالص الذين ينتظرونه"

بينما مجيعهم ماتوا، وينتظرون يوم يبعثـون،       : ويف القرآن ميزة رابعة للمسيح على مجيع األنبياء واملرسلني        
" وما قتلوه يقيناً، بل رفعه اهللا إليه، وكان اهللا عزيزاً حكيماً          : " اهللا إليه حياً   رفعه - مات أم مل ميت    - املسيح وحده 

ورفع عيسـى عليـه السـالم إىل        : "قال الرازي ". رد وإنكار لقتله، وإثبات لرفعه    : "قال البيضاوي ). ١٥٧نساء(
ودلّ ذلك على أن رفعـه      . إيلّإين متوفّيَك ورافعك    : ونظري هذه اآلية قوله يف آل عمران      . السماء ثابت ذه اآلية   

وهذه اآلية تفتح عليك بـاب معرفـة   . إليه أعظم يف باب الثواب من اجلنة ومن كلّ ما فيها من اللّذات اجلسمانية 
فاملسيح حي يف السماء،    : ويف رفع املسيح حياً إىل السماء إشارة إىل دوام رسالته يف السماء           ". السعادات الروحانية 

. ا من شخصيته، وكما كانت رسالته يف الدنيا النبوة، فهي يف السماء ويف القيامة الشـفاعة               ورسالته حية معه ألهن   
إن املسـيح مل    : "وهكذا يصدق القرآن قول الكتاب الذي يقرن رفع املسيح إىل السماء بالشفاعة يف املخلـوقني              

فإنه ... راءى اآلن أمام اهللا من أجلنا     يدخل إىل أقداٍس صنعتها األيدي رموز للحقيقة بل دخل إىل السماء بعينها ليت            
فمن مث يقدر أن خيلّص على الـدوام الـذين          : بعد أن قرب عن اخلطايا ذبيحة واحدة جلس عن ميني اهللا إىل األبد            

 ).٢٥: ٩و٢٥: ٧عب" (يتقربون به إىل اهللا، إذ هو حي كلّ حني ليشفع فيهم

  
*     *     *  

ولكن ما سـكت  . ال يذكره حملمد - بعد اإلجنيل - قرآن للمسيحودور الشفاعة يوم الدين الذي يذكر ال     
  . عنه القرآن استدركه احلديث والفقه اإلسالمي
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إذا . وقـال ص  : " الشفاعة العظمى حملمد بأحاديث ختتلف عن موقف القرآن        )١()إحيائه(يذكر الغزايل يف    
لواء حلمد يومئـٍذ    . وقال ص !...  فخر كان يوم القيامة كنت إمام النبيني وخطيبهم، وصاحب شفاعتهم من غري          

 حلّة من حلل    ريب عز وجلّ فاكسى   إين أقوم بني يدي     . وقال ص !... بيدي، وأن أكرم ولد آدم على ريب وال فخر        
  .ليس يف القرآن من هذا شيء". اجلنة مث أقوم عن ميني العرش، ليس أحد من اخلالئق يقوم ذلك املقام غريي

وموسـى  . إن إبراهيم خليل اهللا وهو كذلك     . وقال ص : "على سائر النبيني  ومييزه اهللا يوم الدين       
إالّ وأنا حبيـب اهللا     . وآدم اصطفاه اهللا وهو كذلك    . وعيسى روح اهللا وكلمته وهو كذلك     . جني اهللا وهو كذلك   

وأنـا أول  . وأنا أول شافع وأدل مشفع يوم القيامة وال فخر. وأنا حامل لواء احلمد يوم القيامة وال فخر     . وال فخر 
  ".وأنا أكرم األولني واآلخرين وال فخر. من حيوك حلق اجلنة فيفتح اهللا يل فأدخلها ومعي فقراء املؤمنني وال فخر

يـا  : "لوا إىل النار، ُيقال له يوم الـدين       نـزويف احلديث يشفع حممد يف أمته مجيعهم حىت الذين            
يا حممد أدخل من أمتـك مـن ال   : فيقال! أميت! أميت: حممد ارفع رأسك تعط، واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول       

حىت أن مالكاً   ... حساب عليهم من الباب األمين من أبواب اجلنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من األبواب               
ويف القرآن من يعمل خرياً جيـز بـه    - "يا حممد ما تركت النار لغضب ربك يف أمتك من بقية       : خازن النار يقول  

  . ل شراً جيز بهومن يعم
من شهد أن ال إله إالّ اهللا       : "       ويف يوم الدينونة ون الشفاعة على حممد يف أمته فقد نقل احلديث عنه            

ومن حق عليه   "!. أميت أمة مرحومة ال عذاب عليها يف اآلخرة       : "وأيضاً"! وأن حممداً رسول اهللا حرم اهللا عليه النار       
يتجلّى اهللا لنا يوم القيامة     . قال رسول اهللا ص   : "ملسلمني يستبدل به اهللا من غري أمة      اهلالك من أصحاب الكبائر من ا     

. أبشروا معشر املسلمني فإن ليس منكم أحد إالّ وقد جعلت مكانه يف النار يهوديـاً أو نصـرانياً                 : ضاحكاً فيقول 
هـذا  : لم يهودياً أو نصرانياً فيقول    إذا كان يوم القيامة دفع اهللا إىل كلّ مس        : "وهو ُمسلّم به من حديث أيب موسى      

  فداؤك من 
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  .وليس يف القرآن من هذا املعىن شيء - )٤٦٤: ٤إحياء" (النار
اعلم أنـه   : "قال الغزايل . وشفاعة حممد يف املسلمني يوم الدين متتد إىل األنبياء والصاحلني يف مجيع املؤمنني            

، بـل   شفاعة األنبياء والصـّديقني    تعاىل بفضله يقبل فيهم      إذا حق دخول النار على طوائف من املؤمنني فإن اهللا         
؛ وكل من له عند اهللا تعاىل جاه وحسن معاملة، فإن لـه شـفاعة يف أهلـه وقرابتـه                    شفاعة العلماء والصاحلني  

  . وليس يف القرآن من هذا املعىن شيء)١()٤٤٧: ٤إحياء" (وأصدقائه
بياء وحممد يذكرها احلديث هلم يف أحاديـث متفاوتـة          فالشفاعة اليت ينكرها القرآن على الصاحلني واألن      

  .متعارضة
اهللا ورسوله له يف يوم الدين ميزة القـرىب          وأقصى ما ميكن أن يستنتج من القرآن واحلديث أن حممداً عبد          

حممد رسول اهللا يف احلـديث  : وبكلمة. من اهللا والشفاعة يف املؤمنني، كما يعترف اإلجنيل والقرآن بذلك للمسيح    
  .د مشفع يوم الدينعب

هي صـفة   . أما صفة الديان، فهي صفة إهلية من خصائص اهللا وحده ال ُيشاركه فيها سواه من املخلوقني               
إياَك نعبد   . )٢(احلمد هللا رب العاملني، الرمحن الرحيم مالك يوم الدين        : "اليت ا نتعبد له نصلّي إليه     " الواحد القهار "

هللا امللك يوم الدين خالصاً دون مجيـع خلقـه،          : "قال الطربي ). الفاحتة". (ستقيمإهدنا الصراط امل  : وإياك نستعني 
) اجلـربوت (الذين كانوا يف الدنيا ملوكاً جبابرة ينازعونه امللك، ويدافعونه بالكربياء والعظمة والسلطان واجلربية              

  ).١٤٩: ١طربي". (يقهر عباده على ما أراد من أمٍر وهني
                                                 

كلّم بعضهم بعضاً يف طلب من يكرم على مواله ليشفع يف حقّهم فلم يتعلّقوا بين إالّ دفعهم                 "إذا كان يوم الدين     :  هذا احلديث ينقضه حديث آخر     - 1
قد غضب اليوم ربنا غضباً مل يغصب : واعتذر كل واحٍد بشدة وغضب اهللا تعاىل وقال  . شغلين أمري عن أمر غريي    ! نفسي نفسي ! دعوين دعوين : وقال

: ٤إحيـاء ". (ال ميلكون الشفاعة إالّ من أذن له الرمحن ورضي له قـوالً "ألهنم  . ممن يؤذن له فيه   . ه مثله، حىت يشفع نبينا ص     قبله مثله، وال يغضب بعد    
٤٣٨.( 

" ملك"و . كما قرأ البيضاوي واجلالالن فهو ميلك يوم الدين ويتصرف به كملكه دون سواه       " مالك"أصحها  : هلا قراءات متعددة  " ملك يوم الدين   "- 2
قراءة ملك معىن امللك أوىل ألن باإلقرار له باالنفراد بامللك إجياباً النفراده بامللك وفضيلة زيادة امللك على املالـك إذ                    : قال أبو جعفر  . ي السيد املطلق  أ

 نشـر دار املعـارف      -) ١٤٩: ١الطربي" (وهي تعين إخالص امللك له يوم الدين      . كان معلوماً أن ال ملك إالّ وهو مالك، وقد يكون املالك ال ملكاً            
  .مبصر
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  سيحموقف النيب حممد وامل
  يف يوم الدين

  :حبث ثاٍن
  فماذا يقول اإلجنيل عن موقف املسيح من يوم الدين؟

  ":ملك يوم الدين"شهادة اإلجنيل املتواترة أن املسيح هو 
، ُيعلن اإلجنيل ذلك، بعد أن مهد له طويالً، مبشهٍد رائع ال            "رفعه"يف آخر صفحة من رسالة املسيح، قبل        

 َيكُـونُ أَيضـاً     َهكَذَا أَنَّ الَْبرَق َيخُرُج ِمَن الَْمَشاِرِق َوَيظَْهُر ِإلَى الَْمَغاِرِب          كََما نَُّهَأل": مثيل له يف وصف يوم الدين     
َوِحيَنِئـٍذ َتُنـوُح    .  َتظَْهُر َعالََمةُ ابِن اِإلنَساِن ِفي السََّماءِ      َوِحيَنِئٍذ. )...اسم املسيح يف اإلجنيل   ( .َمِجيُء ابِن اِإلنَسانِ  

  ... قََباِئِل اَألرِض َوُيبِصُرونَ ابَن اِإلنَساِن آِتياً َعلَى َسَحاِب السََّماِء ِبقُوٍَّة َوَمجٍد كَِثٍريَجِميُع
 لَـى ِإالرَياِح ِمن أَقَْصاِء السََّماَواِت  اَألرَبِع ِمَن  ُمخَتاِريِه   فََيجَمُعونَ   ِبُبوٍق َعِظيِم الصَّوِتَمالَِئكََتُه فَُيرِسلُ"
  ).٣١-٢٧: ٧٤مىت" (.أَقَْصاِئَها

.  َيجِلُس َعلَى كُرِسي َمجِدِهفَِحيَنِئٍذ ابُن اِإلنَساِن ِفي َمجِدِه َوَجِميُع الَْمالَِئكَِة الِْقديِسَني َمَعُه َجاَء َوَمَتى«"
 الِْخَراَف َعن فَُيِقيُما ُيَميُز الرَّاِعي الِْخَراَف ِمَن الِْجَداِء  الشُُّعوِب فَُيَميُز َبعَضُهم ِمن َبعٍض كََمَجِميُع أََماَمُه َوَيجَتِمُع

  .الِْجَداَء َعِن الَْيَساِرَوَيِميِنِه 
 َألني .َعالَِم ُمنذُ َتأِْسيِس الْلَكُمَتَعالَوا َيا ُمَباَرِكي أَِبي ِرثُوا الَْملَكُوَت الُْمَعدَّ :  َيِميِنِهَعن َيقُولُ الَْمِلُك ِللَِّذيَن ثُمَّ

. َمِريضاً فَُزرُتُموِني.  فَكََسوُتُموِنيُعرَياناً. كُنُت غَِريباً فَآَويُتُموِني. َعِطشُت فََسقَيُتُموِني. فَأَطَْعمُتُموِنيُجعُت 
  . ِإلَيَّفَأََتيُتمَمحُبوساً 
 غَِريباً َرأَيَناَك َوَمَتى فَأَطَْعمَناَك أَو َعطَْشاناً فََسقَيَناَك؟ َجاِئعاًَرأَيَناَك   َمَتى َياَربُّ :  قَاِئلٍِنيِحيَنِئٍذ  اَألبَراُر  فَُيِجيُبُه

   أَو َمحُبوساً فَأََتيَنا ِإلَيَك؟َمِريضاً َرأَيَناَك َوَمَتىفَآَويَناَك أَو ُعرَياناً فَكََسوَناَك؟ 
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 . ِبَما أَنَّكُم فََعلُْتُموُه ِبأََحِد ِإخَوِتي َهُؤالَِء اَألَصاِغِر فَِبي فََعلُْتم: أَقُولُ لَكُمالَْحقَّ :  َوَيقُولُ لَُهم الَْمِلُكفَُيِجيُب

 ُجعُت َألني  َوَمالَِئكَِتِهِإلبِليَساذَْهُبوا َعني َيا َمالَِعُني ِإلَى النَّاِر اَألَبِديَِّة الُْمَعدَِّة :  الَْيَساِرَعِن َيقُولُ أَيضاً ِللَِّذيَن ثُمَّ«
َمِريضاً َوَمحُبوساً فَلَم .  فَلَم َتكُْسوِنيُعرَياناً.  غَِريباً فَلَم َتأُْووِنيكُنُت.  فَلَم َتسقُوِنيَعِطشُت. فَلَم ُتطِْعُموِني

 غَِريباً أَو ُعرَياناً أَو َمِريضاً أَو أَوأَو َعطَْشاناً َياَربُّ َمَتى َرأَيَناَك َجاِئعاً :  قَاِئِلني ُهم أَيضاًُيِجيُبوَنُه ِحيَنِئٍذ. َتُزوُروِني
  .ِبَما أَنَّكُم لَم َتفَْعلُوُه ِبأََحِد َهُؤالَِء اَألَصاِغِر فَِبي لَم َتفَْعلُوا: الَْحقَّ أَقُولُ لَكُم:  قَاِئالًفَُيِجيُبُهمَمحُبوساً َولَم َنخِدمَك؟ 

  ).٤٦- ٣١: ٢٥مىت". ( َواَألبَراُر ِإلَى َحَياٍة أََبِديٍَّةأََبِديٍّ َعذَاٍب  َهُؤالَِء ِإلَىفََيمِضي
وليس فقط عبد اهللا ورسوله، أقصـى كراماتـه أن          " ملك يوم الدين  "يف هذا املشهد الرائع يظهر املسيح       

  .يشفع يف أمته
وجيلس علـى   . املالئكة معه ومجيع  . املسيح هو ديان العامل كلّه، جييء مبجده أي بكثري من اجملد والقدرة           

وتشاهده مجيع قبائل األرض آتياً على سحاب السماء يف كثٍري مـن القـدرة              . عرش جمده وحتشر لديه مجيع األمم     
املسيح هو امللك السيد، فال يصعق من هـول يـوم          . وعند هذا املشهد تنوح قبائل األرض اليت مل تؤمن به         . واجملد

ففي يـوم الـدين     " . سيد املرسلني " وال يشيبه ذكر احلساب كما شيب حممداً         .الدين مثل سائر البشر واملرسلني    
  ".ُيرسل مالئكته فيجمعون خمتاريه"ويظهر سيد املالئكة أيضاً يعملون بأمره . يظهر املسيح سيد البشر واملرسلني

ف أمامه األنبيـاء  جيلس على عرش جمده، ومالئكة السماء معه كاحلاشية له، وحتشر لديه مجيع األمم، ويق             
، فاملسيح يلفـظ    "سيد املرسلني ال ميلك لنفسه نفعاً وال ضراً يف يوم الدين          "إذا كان   . واألولياء كالعبيد للحساب  

  .احلكم األبدي على العاملني باهلالك األبدي أم باحلياة األبدية
احلق أقول لكم   : " للمسيح واحلكم يوم الدين ُيصدره املسيح على العاملني حسب عملهم مع البشر بالنسبة           

  أن كلّ ما صنعتموه إىل واحٍد من 
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  .فهو غاية اإلميان والثبات واألعمال، هو هدف حياة البشر الدينية". أخويت فإيلّ قد صنعتموه
. اختصر املسيح يف تعليمه وتشريعه الكتاب واألنبياء والزبور واحلكمة يف شريعة حمبة اهللا وحمبة القريـب               

:  الدين أنه هو حمور حمبة اهللا والقريب ألنّ البشرية ُتدان على حمبة اهللا وحمبة القريب بالنسبة للمسيح                 ويظهر يف يوم  
  ".الق أقول لكم إن كلّ ما مل تصنعوه إىل أحد هؤالء الصغار فإيلّ أيضاً مل تصنعوه"

 أيب رثوا امللك املعد لكم منذ       تعالوا إيلّ يا مباركي   : "أخرياً يظهر أنّ السعادة األبدية ُتقاس بالنسبة للمسيح       
  ".اذهبوا عني يا مالعني إىل النار األبدية: "والشقاء األبدي ُيقاس بالنسبة لالبتعاد عن املسيح". إنشاء العامل

وحممد . وهكذا فالبشر واألولياء واألنبياء واملرسلون، عبيد يف يوم الدين حيضرون يف هولٍِ وجزٍع لُيدانوا             
إِذن لـه الـرمحن وقـال       "ويشفع بأمته إذا    " ُيبعث مقاماً حمموداً  " أقصى كراماته يف يوم الدين أن        "سيد املرسلني "

  ".صواباً
وحسب اإلجنيل فاملسيح   . فحسب القرآن حممد عبد ُيدان يف اليوم األخري، مثل غريه من األنبياء واملرسلني            

   .)١(هو السيد يدين العاملني ألنه َملك يوم الدين 
*     **       
  .ذاك املشهد الرائع فصله اإلجنيل طيلة رسالة املسيح

  : املسيح هو ملك يوم الدين بسبب وحدة العمل واحلياة بينه وبني اهللا اآلب-)١
عنـد  ... يف مطلع رسالته، يصنع املسيح يف أورشليم معزةً عظيمةً بشفاء خملّع سقيٍم منذ مثاٍن وثالثني سنةً               

  ا اليت هلا باب الغنم قرب بركة بيزات
                                                 

 تتفق كلّها على وصف يوم الدين وعلى        ٣٦+٢٨-٢٥: ٢١ ، لوقا  ٢٧-٢٤: ١٣، مرقس ٣١: ٢٥ + ٣١-٢٩: ٢٤مىت:  األناجيل الثالثة متوازية   - 1
صيته، يكفيان وحدمها لتصديق    هذا الوصف وحده وهذا النعت وحده اللّذان يعطيان املسيح سلطاناً إهلياً ُينبئ عن شخ             ". مبلك يوم الدين  "نعت املسيح   

  .وحتقيق كلّ تصاريح إجنيل يوحنا عن املسيح كما سترد
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: فقال له يسوع  ... مخسة أروقة حيث كان مضطجعاً مجهور كثري من املرضى والعميان والعرج ويابسي األعضاء            
: ٥يوحنا" (وكان ذلك اليوم سبتاً   . ويف احلال برئ الرجل ومحل فراشه وطفق ميشي       ! اهنض وامحل فراشك وامشِ   

١٠-١ (      انيون، خصوم يسوع، عطلة السبت حجخذ الربم   . ةً على تعطيل مسعة يسوع ونفوذه     فاتإنّ أيب  "فأجـا
يسوع رب السبت أيضاً ويعمل فيه كمـا أنّ اهللا اآلب رب السـبت   ). ١٧" (يعمل بال انقطاع، وأنا أيضاً أعمل     

تطور اجلدال واخلصام، فكان ال بد من تصريٍح تؤيده األعمال اإلهلية إليضاح ذاك             . ١)٨: ١٢مىت(أيضاً ويعمل فيه    
" ما يفعله اآلب يفعله االبن كذلك     : "وحدة العمل بني اهللا واملسيح تستند إىل وحدة احلياة بينهما         : الدعاء الضخم ا
فكمـا أنّ اآلب ُينـهض      " منذ هذه الـدنيا      )٢(يشهد بذلك القدرة اإلهلية اليت يف املسيح على إحياء املوتى         ) ١٩(

إهنا : احلق احلق أقول لكم   : "ويقسم على ذلك بقوله   ) ٢١ ("األموات وُيحييهم، كذلك االبن أيضاُ ُيحيي من يشاء       
) ٢٥" (اليت يسمع فيها األموات صوت ابن اهللا، والذين يسمعون حييـون           - وها هي ذي حاضرة    - تأيت الساعة 

وإحياء ابنة يـائري رئـيس جممـع        ) ١٧-١١: ٧لوقا(يؤيد هذا االدعاء الذي ال حد له إقامة ابن األرملة يف نائني             
). ١١يوحنا(وإقامة لعازر من القرب بعد أربعة أيام من موته يف بيت عنيا قرب أورشليم               ) ٢١: ٥مرقس(رناحوم  كف

يشهد بذلك أيضاً السلطان اإلهلي على إجراء الدينونـة علـى           ) ٥: ١١(وقد أمجل اإلجنيل إقامات أخرى متعددة       
مث يؤكّد وحدة احلياة بـني      ). ٢٢" (البن كلّ دينونة  ألن اآلب ال يدين أحداً بل فوض إىل ا        : "البشر منذ هذا العامل   

اآلب واملسيح مؤيداً ذلك بالسلطان اإلهلي الذي فيه إلجراء الدينونة العامة يوم الدين والقدرة اإلهلية على بعـث                  
  األموات يف اليوم اآلخر 

                                                 
 الحظ املوقف املتشابه بني مشركي مكة وحممد الذي كان ينقض عبادة الشرك التقليدية، وموقف الربانيني من املسيح الذي كان جيري املعجزات يف - 1

 .ذيب الرسلعداوة مبنية على الظواهر لتك: يوم السبت أيضاً
 
 ).١١٣ واملائدة ٤٩آل عمران (والقرآن يشهد مثل اإلجنيل ذه القدرة اليت انفرد ا املسيح على األنبياء واملرسلني يف إحياء املوتى  - 2
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وآتاه السلطان أن يـدين     . يف ذاته فكما أن اآلب له احلياة يف ذاته كذلك أعطى االبن أن تكون له احلياة               : "بكلمته
: فال تدهشوا من هذا ألهنا تأيت الساعة اليت يسمع فيها مجيع من يف القبور صوته فيخرجون منـها                 . ألنه ابن البشر  

وخيص به بقيامـة    ). ٢٩-٢٦" ( عملوا الصاحلات ينهضون للحياة، والذين عملوا السيئات ينهضون للدينونة         نالذي
إن من يسمع كالمي ويؤمن بالذي أرسلين له احلياة األبديـة، وال خيضـع           : حلق أقول لكم  ا: أفضل ودينونٍة أرحم  

فمن : لكي يكرم اجلميع االبن كما يكرمون اآلب      : "ويستنتج). ٢٤" (لدينونة لكنه قد انتقل من املوت إىل احلياة       
، )٣٥-٣١(شهادة حيىي املعمـدان  : همث ُيعطي على ذلك براهين   ). ٢٣" (ال ُيكرم االبن ال ُيكرم اآلب الذي أرسله       

-٣٩" (وهي اليت تشهد يل   (، وشهادة الكتب املقدسة اليت سبقته       )٣٨-٣٦(وشهادة املعجزات اإلهلية اليت ُيجريها      
٤٧.(  

  ".ملك يوم الدين"فاملسيح بسبب وحدة العمل واحلياة مع اهللا فهو 
رض واسـتكماله يف     ختتصر دعوة املسيح الظاهرة إىل إنشاء ملكـوت اهللا علـى األ            -٢
  :السماء

منها مثل  . ولكي يقرب ذلك إىل عقول الشعب مثله مراراً كثرية بأمثال، كان يوضحها يف اخللوة لتالميذه              
ُيشبه ملكـوت السـماوات     : وضرب هلم مثالً آخر قائالً    : "الزرع الذي يفسده عدو يزرع الزؤان وسط احلنطة       

وملا ترك اجلموع وجاء إىل البيت، تقدم إليه تالميذه         ). "٣٠-٢٤: ١٣مىت...." (بإنساٍن زرع يف حقله زرعاً جيداً     
  :فسر لنا مثل زؤان احلقل، فأجاب قائالً: وقالوا

واحلقل هو العامل، والزرع اجليد بنـو       ). لقب املسيح يف اإلجنيل   (الذي يزرع الزرع اجليد هو ابن البشر        "
  .واحلصادون هم املالئكة. واحلصاد منتهى الدهر. الشيطانوالعدو الذي زرعه هو . والزؤان بنو الشرير. امللكوت

، فيجمعون  مالئكتهُيرسل ابن البشر    : فكما أن الزؤان جيمع وُيحرق بالنار، كذلك يكون يف منتهى الدهر          
. هناك يكون البكاء وصريف األسـنان     ). جهنم( كلّ أهل املعاثر وفاعلي اإلمث، ويلقوهنم يف أتون النار           مملكتهمن  
  ).٤٣-٣٦: ١١مىت" (من له أذنان فليفهم - .ئٍذ ُيضيء الصديقون كالشمس يف ملكوت أبيهموعند
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لـه اخللـق    "بل سلطان الدهور، فاألمر أمـره       " ملك يوم الدين  "يف هذا املشهد يظهر املسيح ليس فقط        
 الذي يؤسسه   وملكوت اهللا ). ٣٨و٢٤: ١٣مىت(الذي يزرع فيه ملكوت اهللا      " حقله"والعامل  ) ٥٤أعراف" (واألمر

). ٣٨و٣٧(والزرع اجليد هو اإلجنيل، واملؤمنون به هـم بنـو ملكـوت اهللا              ) ٤١" (مملكته"يف حقل العامل هو     
خدامـه يف مملكتـه     : فاملالئكة هم جنود املسيح امللك وخدامه     ) ٤١و٣٩" (مالئكته"واحلصادون هم املالئكة أي     

" أهـراء "مع الصديقني يف ملكوت السماء ملكوت أبـيهم،         على األرض، وخدامه يف حصاد يوم الدين، وخدامه         
وسُيبشـر  ": "إجنيل امللكـوت  "والفاصل بني بين امللكوت، وبين الشرير أي الشيطان هو          ). ٤١و٣٩و٣٠(املسيح  

يدبر "فاملسيح  ). ١٤: ٢٣مىت" (بإجنيل امللكوت هذا يف املسكونة كلّها، شهادةً جلميع األمم، وعندئٍذ يأيت املنتهى           
ُيرسل ابن البشر مالئكته فيجمعون من مملكته كلّ أهل املعاثر وفاعلي           : "يف يوم الدين  " وله األمر "يف العامل،   " ألمرا

فاملسيح، مبا أنه   ). ٤٢-٤١" (اإلمث ويقلوهنم يف أتون النار، وعندئٍذ ُيضيء الصديقون كالشمس يف ملكوت أبيهم           
  ".لك يوم الدينم"سيد ملكوت اهللا على األرض ويف السماء، فهو 

  : املسيح جيعل نفسه يف اإلجنيل حمور احلياة الدينية مع اهللا-٣
لقد خذل املسيح الشيطان ملا جاء جيربه يف مطلع رسالته بقوله           . أجل اهللا وحده حمور احلياة الدينية وغايتها      

ووحي اهللا هو غـذاء     ) ١٠: ٣مىت" ( يَّاُه َوحَدُه َتعُبدُ   َوإِ َتسُجُدِللرَّب ِإلَِهَك   : َألنَُّه َمكُْتوب ! ذَْهب َيا َشيطَانُ  ٱ: "له
  ).٤: ٣مىت" (ليس باخلبز وحده حييا اإلنسان بكلّ كلمٍة خترج من فم اهللا: "الروح واإلميان

ليظهر فيـه  ) ١٤و١: ١يوحنا(ولكن شيئاً فشيئاً بأعماله وأقواله يظهر أنه هو كلمة اهللا الذاتية ظهر للناس  
من رآين فقد رأى الـذي  ) "١٨: ١" ( مل يره أحد قطّ، االبن الوحيد، الذي يف حضن اآلب هو أخرب           اهللا: "اهللا هلم 
هو "ألنه  ) ٦: ١٤" (الصراط واحلقيقة واحلياة  "وأنه هو   ) ١٢: ٨" (نور العامل "وأنه هو   ). ٤٥: ١٢يوحنا" (أرسلين

كلّمكم ا ال من نفسي، بل اآلب املقيم        أنا يف اآلب واآلب يفّ، لذلك فاألقوال اليت أ        ) "٣٠: ١٠" (واآلب واحد 
  يفّ هو يعمل 
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: لذلك كان يقـول أيضـاً  ). ١٠: ١٤" (صدقوين أنا يف اآلب واآلب يفّ، وإالّ فصدقوا من أجل األعمال       . أعماله
فاحلياة األبدية هي أن يعرفوك، أنت اإلله احلقيقي الوحيـد، ورسـولك            ). "٩: ١٤" (من رآين فقد رأى اآلب    "

فاحلياة الدينية على األرض ويف السماء، احلياة اخلالدة، هي معرفة اهللا اآلب، واملسيح              - )٣: ١٧" (سيحيسوع امل 
  .الذي ظهر فيه اهللا

يا معلّم ماذا علي أن أعمل من الصالح ألحرز احلياة األبدية؟ قال له إن شـئَت أن                 : "سأل شاب يسوع  
هـا  : عندئٍذ أجاب بطرس وقال له    ... كامالً، فتعالَ اتبعين    وإن شئَت أن تكون     ... تدخل احلياة فاحفظ الوصايا   

احلق احلق أقول لكم، إنكم أنتم الذين       : حنن قد تركنا كلّ شيٍء وتبعناَك، فماذا، ترى، يكون لنا؟ فقال هلم يسوع            
سـياً  تبعتموين، مىت جلس ابن البشر، يف عهٍد التجديد، على عرش جمده، جتلسون أنتم أيضاً على اثين عشـر كر                  

احلق أقول لكم أنه ما من أحٍد يترك بيتاً أو أخوةً أو أخـوات أو     ) وأضاف. ()١(لتدينوا أسباط إسرائيل االثين عشر    
إالّ يأخذ اآلن يف هذا الـزمن مئـة    - أي ألجل ملكوت اهللا  - أباً أو أماً أو بنني أو حقوالً ألجلي وألجل اإلجنيل         
  ).٣٠-٢٨: ١٠ ومرقص٣٠-١٦: ١٩مىت" ( اآليت احلياة األبديةضعف، حىت ما بني االضطهادات، ويف الدهر

ويعرف املسيح أن دعوته مبنية على الزهد والكفر بالذات، فكان يقول أن نتيجة ذلك اخلالُص يف يـوم                  
 أَنْ ُيَخلَِّص َنفَْسُه ُيهِلكَُهـا      أََراَد َمن   نَّفَِإ َوَيْتَبْعِني َنفَْسُه َوَيحِملْ َصِليَبُه     فَلُْينِكرِإنْ أََراَد أََحد أَنْ َيأِْتَي َوَراِئي       : "الدين

 َوَخِسَر َنفَْسـُه؟ أَو َمـاذَا ُيعِطـي         كُلَُّه َماذَا َينَتِفُع اِإلنَسانُ لَو َرِبَح الَْعالََم        َألنَُّه. َيِجُدَهاَوَمن ُيهِلُك َنفَْسُه ِمن أَجِلي      
    َسانُ ِفَداًء َعنِد        ا فَِإنَّ َنفِْسِه؟اِإلنَف َيأِْتي ِفي َمجَساِن َسوَن اِإلنَوِحيَنِئٍذ ُيَجاِزي كُلَّ َواِحٍد َحَسَب      َمَع َمالَِئكَِتِه    أَِبيِهب

  ).٢٨-٢٤: ١٦مىت" (َِعَمِله
  ".مِلُك يوم الدين"فاملسيح مبا أنه حمور احلياة الدينية مع اهللا فهو 

  : الديين وهدفه ويظهر املسيح أيضاً يف اإلجنيل سّيد تاريخ البشرية-٤
  منذ مطلع رسالته، يف خطبته األوىل على اجلبل، على مٍأل من الشعب 

                                                 
  .ة إسرائيل يف العهد اجلديد واإلجنيل تعين إسرائيل الروحي أي أهل التوحيد املسيحي، أبناء ملكوت اهللا واملسيح من كل أم- 1



 

 

٨٢

٨٢

قد مسعتم أنه قيل    : "اجملتمع لديه من كلّ أطراف فلسطني ينصب نفسه مشترعاً للحياة الدنيا واآلخرة جتاه إله سيناء              
خالق، وأركان الدين، لينقلها    ويعدل دستور األ  ) ٤٣و٣٨و٣٢و٢٧و٢١: ٥مىت" (أما أنا فأقول لكم   .... لألوائل

" إمنا املشترع والديان واحد، وهو قادر أن خيلّص وأن ُيهلـك          : "كان النيب يوشع يقول   ). ٤٨: ٥مىت(إىل الكمال   
)١٢: ٤.(  

ويف ختام رسالته، يف هيكل أورشليم، يعلن للشعب ورؤسائه أن اهللا الذي ائتمنهم على التوحيد والشريعة                
وذلك يف مثل   . ل يف اإلجنيل عن التوحيد املسيحي     نـزته منهم ألهنم رفضوا الكمال الذي       والعهد، سوف ينقل أمان   

  .رائٍع يصف تاريخ البشرية الديين، وبعثة األنبياء على أجيال وا ختتتم بعثة املسيح ألنه االبن الوحيد
  .كان إنسانٌ رب بيت. امسعوا مثالً آخر"
  .بىن برجاً وسلّمه إىل كرامني وسافرغرس كرماً وحوطه بسياج، وحفر معصرةً و"
: غري أن الكرامني قبضوا علـى الغلمـان       . وملا حان أوان الثمر أرسل غلمانه إىل الكرامني ليأخذ الثمار         "

  .فجلدوا بعضاً وقتلوا بعضاً ورمجوا بعضاً فأرسل أيضاً غلماناً آخرين أكثر من األولني ففعلوا م كذلك
هـذا هـو    : فلما رأى الكرامون االبن قالوا يف ما بينهم       . نه قائالً سيهابون ابين   ويف اآلخر أرسل إليهم اب    "
  .فقبضوا عليه وطرحوه خارج الكرم وقتلوه! نقتله ونستويل على مرياثه ! هلموا ! الوارث 

إنه ُيهلك أولئك األردياء شـر هـالك،        : قالوا له  - فإذا جاء رب الكرم، فماذا يفعل بأولئك الرامني؟       "
  .يدفع الكرم إىل كرامني آخرين يؤدون إليه الثمر يف أوانهو

أما قرأمت قطّ يف الكتب أن احلجر الذي رذله البناؤون هو صار رأسـاً للزاويـة؟                : حينئٍذ قال هلم يسوه   "
إن ملكـوت اهللا    : من أجل ذلك أقول لكـم     . من ِقَبل الرب كان ذلك وهو عجيب يف أعيننا        ) ٢٢: ١١٧مزمور(
  ).٤٣-٣٣: ٢١مىت" (كم وُيدفع إىل أمٍة تستثمرهع مننـزُي



 

 

٨٣

٨٣

فاملسيح هو وراث اهللا على األرض، وهو ابن رب الكرم، وهو خامتة األنبياء واملرسلني، يتصرف مبلكوت                
عه عمن يشاء، ويف آخر الدهر يدين اجلميع على موقفهم مـن            نـزاهللا تصرف املالك يف ملكه ُيعطيه ملن يشاء وي        

  .ملسيحملكوت اهللا وا
ُيعلـن يف ختـام     . يتصرف هذا التصرف اإلهلي ألنه مبوته وقيامته نال السلطان اإلهلي على كلّ اخلليقـة             

ذا السلطان صار أيضاً ديان األحياء      ) ١٨: ٢٨مىت" (لقد دفع إيلّ كلّ سلطاٍن يف السماء وعلى األرض        : "اإلجنيل
ية، وابنه الوحيد بني األولياء واملرسلني والذي يتصرف مبلكوت         واألموات واملسيح مبا أنه وارث اهللا يف كرم البشر        

  ".ملك يوم الدين"اهللا على األرض ويف السماء، فهو 
  : يف التوحيد املسيحي، حسبا اإلجنيل، املسيح هو العهد اجلديد األزيلّ بني اهللا والبشر-٥

  .لةنـزه الشريعة امليتخذ التوحيد يف الكتاب واإلجنيل صفة عهد بني اهللا والبشر، وشروط
ويف ). ١٧تكوين(ففي التوراة، منذ إبراهيم اخلليل ُيقيم اهللا التوحيد يف صورة عهد بني اهللا وخليله ونسله                

" ألواح العهـد "على " الكلمات العشر"سيناء ُيجدد اهللا العهد مع الشعب بواسطة موسى النيب، وُيعطيه شروطه يف   
وأمركم بعهده الذي أمركم أن تعملوا به، الكلمات        ... "هللا من وسط النار   وكلّمكم ا : "قال الكتاب ) ١١: ٩تث(

  ).١٣: ٤تث" (العشر اليت كتبها على لوحني من حجر
هذا هـو   : وأخذ الدم ورشه على الشعب وقال     ... وأخذ موسى كتاب العهد وتاله على مسامع الشعب       "

ل توحيد، وشـريعة،    نـزفالدين امل ). ٨-٧: ٢٤خروج" (دم العهد الذي عاهدكم اهللا به على مجيع هذه األقوال         
  .وعهد، وضحية يكمل بعضها بعضاً

ها إهنا تأيت أيام، يقول اهللا، أقطـع        : "فيه الشريعة احلية وغفران اخلطايا    " بعهٍد جديد "ويف األنبياء يعد اهللا     
تلك األيام، يقول اهللا، هو     ولكن هذا العهد الذي أقطعه بعد       . فيها عهداً جديداً، ال كالعهد الذي قطعته مع آبائهم        

  أين أجعل شريعيت يف ضمائرهم، وأكتبها على قلوم وأكون 



 

 

٨٤

٨٤

  .)١()٣١: ٣١إرميا" (هلم إهلاً وهم يكونون يل شعباً
ل، نـزويف اإلجنيل جيدد املسيح يف ذاته التوحيد، والشريعة والعهد والتضحية، مكمالت التوحيد املسيحي امل

خذوا : " الذي ُيعطيهم إياه قبل استشهاده ورفعه)٢(عهد، بشكل رمزي يف القربانوُيجدد دين اهللا يف صورة 
هذا هو دمي، دم : اشربوا من هذا كلّكم... هذا هو جسدي: اشربوا من هذا كلّكم...هذا هو جسدي: فكلوا

 استشهاده على وجيدده بشكٍل واقعي يف) ٢٦: ٢٦مىت" (العهد اجلديد، الذي يهراق عن الكثريين ملغفرة اخلطايا
... لَيَس َألَحٍد ُحب أَعظَُم ِمن َهذَا أَنْ َيَضَع أََحد َنفَْسُه َألجِل أَِحبَّاِئِه: "الصليب ضحيةً عن البشرية مجعاء هللا اآلب

ِلي ُسلْطَانٌ أَنْ . ُعَها أََنا ِمن ذَاِتيلَيَس أََحد َيأُْخذَُها ِمني َبلْ أََض. ِلَهذَا ُيِحبُِّني اآلُب َألني أََضُع َنفِْسي آلُخذََها أَيضاً
  ).١٧: ١٠يوحنا" (.»َهِذِه الَْوِصيَّةُ قَِبلُْتَها ِمن أَِبي. أََضَعَها َوِلي ُسلْطَانٌ أَنْ آُخذََها أَيضاً

  :وكان املسيح قد مجع الذبيحة الرمزية والذبيحة الفعلية، ومفاعليهما معاً يف قوله
  .بز الذي سأعطيه أنا هو جسدي ألجل حياة العاملواخل... أنا خبز احلياة"
  .ل من السماء لكي ال ميوت كلّ من يأكل منهنـزهذا هو اخلبز الذي "
  .من يأكل من هذا اخلبز حييا إىل األبد: ل من السماءنـزأنا اخلبز احلي الذي "
  ).٣٨-٣٥: ٦يوحنا(" ا أُِقيُمُه ِفي الَْيوِم اَألِخِريَمن َيأْكُلُ َجَسِدي َوَيشَرُب َدِمي فَلَُه َحَياةٌ أََبِديَّةٌ َوأََن"

ففي التوحيد املسيحي جيدد املسيح العهد بني اهللا والبشر يف دمه، رمزياً يف القربان، تلك املائدة النازلة من                  
الرسـول  ُيقـارن   . ذه الضحية جدد دين اهللا إىل يوم الدين       . السماء عيداً أبدياً للمؤمنني، وحقيقة على الصليب      

: بولس ضحية املسيح على الصليب ويف القربان بضحايا اليهود، واألميني، ومفعوهلا اخلالصي إىل يوم الدين فيقول               
  ، )ومجال وخراف(إن كان دم ثريان وتيوس "

                                                 
  .١٤-١١: ٩ و١٣-٦: ٨:  قابل فلسفة جتديد العهد بني اهللا والبشر يف رسالة بولس إىل العربانيني- 1
-١١٥" اهلم، ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون عيداً ألولنا وآخرنا وآيةً منك            : " قد ذكر القرآن الكرمي باسم املائدة السماوية يف سورة املائدة          - 2

١١٨.  



 

 

٨٥

٨٥

ورماد عجلة يرش على املنجسني فُيقدسهم لتطهري اجلسد، فكم باألحرى دم املسيح، الذي بروٍح أزيلّ قـرب هللا                  
وكما حتم على الناس أن ميوتوا مـرةً واحـدة،       ... فسه بال عيب يطهر ضمرينا من األعمال امليتة لنعبد اهللا احلي          ن

وبعد ذلك تكون الدينونة، كذلك املسيح هو أيضاً بعد أن قرب نفسه لريفع خطايا الكثريين، سـيظهر ثانيـةً ال                    
وقد أخذ الرسل احلواريون عـن املسـيح هـذه          ). ٢٧و١٣: ٩عب" (لُيكفّر اخلطيئة بل خلالص الذين ينتظرونه     

: ١٠أعمـال " (.َألمـَواتِ  َوا أَوَصاَنا أَنْ َنكِْرَز ِللشَّعِب َوَنشَهَد ِبأَنَّ َهذَا ُهَو الُْمَعيَُّن ِمَن اِهللا َديَّاناً ِلَألحَياءِ             ":الوصية
٤٢.( 

  
*     *     *  

احلمُد هللا  : "اإلسالم، وصالة النيب العريب وأمته مدى أجياهلم      خنتم بتالوة فاحتة القرآن ألهنا خمتصر القرآن و       
  ".اهدنا الصراط املستقيم: إياَك نعبد وإياك نستعني. رب العاملني، الرمحن الرحيم، ملك يوم الدين

وصالة النيب العريب وأمته املتواصلة هي طلب اهلداية إىل هـذا           " للصراط املستقيم "فالقرآن دعوة متواصلة    
). ٦: ١٤يوحنـا   " (ال يأيت أحد إىل اهللا إالّ يب      : أنا الصراط واحلقيقة واحلياة   : "ويف اإلجنيل يقول املسيح   . لصراطا

وهذه احلقيقة تعطي   ". أنا احلقيقة : "وليس صراطاً كغريه بل الصراط املستقيم الذي يقود إىل احلقيقة         " الصراط"هو  
  .ملخلوٍق أن ينطق ا، وتصدقه البشرية، إالّ املسيحكلمات ثالث ال ميكن ". أنا احلياة: "احلياة

". ملك يـوم الـدين    "والقرآن منذ فاحتته يصف اهللا الرمحن الرحيم يف أخطر مواقفه، بأعظم صفاته، أنه              
ونرى املسيح يف اإلجنيل خيتم حياته ورسالته بوصف موقفه من البشرية واخلليقة كلّها يف اليوم األخري بأنـه هـو                    

 مبجده، ومجيع املالئكة معه، حينئٍذ جيلس على عرش جمده، وحتشر لديـه             البشرومىت جاء ابن    ": "الدينملك يوم   "
مث ... تعالوا يا مباركي أيب، رثوا امللَْك املعد لكم منذ إنشـاء العـامل            :  للّذين عن ميينه   امللكفيقول  ... مجيع األمم 

  ". النار األبديةاذهبوا عني يا مالعني إىل: يقول أيضاً للّذين عن يساره
واإلجنيل ُيظهر املسيح ديانـاً     . ُيدان مثل سائر املرسلني   ) مشفعاً(فالقرآن ُيظهر حممداً يف يوم الدين، عبداً        

  ".ملك يوم الدين"للعاملني، ألنه 
  



 

 

٨٦

٨٦

 موقف حممد واملسيح
  من الشيطان 

 
رب أعوذ بك من مهزات الشيطان وأعوذ       : وقل"

  ).٦٨نمؤمنو" (بك رب أن حيضرون
! إليك عني يـا شـيطان  : عندئٍذ قال له يسوع "  

" فتركه إبليس وإذا مالئكةٌ أقبلت وصـارت ختدمـه        
  ).١٠: ٣مىت(

وإذا قرأت القرآن فاستعذ باهللا مـن الشـيطان         "
  ).٩٨حنل" (الرجيم

أستحلفَك بـاهللا أالّ    : تقول الشياطني للمسيح  "  
  ).٥مرقس"! (تعذّبنا

 
أو . سر موقف حممد من الشيطان؛ وسر موقف املسيح من الشـيطان          : دهشانسران يف اإلجنيل والقرآن يُ    

  .موقف إبليس من املسيح وحممد: مها سران يف واحد
وقوة هذا اللّغز اخلفي تظهر من ترداد النيب واملسلمني االستعاذة باهللا من الشيطان الرجيم قبل كلّ تـالوٍة                  

ويرددون هذه االستعاذة باهللا    ). ٩٨حنل" ( فاستعذ باهللا من الشيطان الرجيم     وإذا قرأَت القرآن،  : "من القرآن الكرمي  
  "!.باسم اهللا الرمحان الرحيم"من الشيطان يف مطلع كلّ صالٍة، حىت قبل االستفتاح 
) ٣٦بقرة(ومطلع القرآن   ) ٣مىت(ومطلع اإلجنيل   ) ١تكوين(يظهر إبليس، أو الشيطان، يف مطلع الكتاب        

أو القوة اخلفية الشريرة اليت تعرض عمل اخلالق يف خليقته، وتفسد عليه مقاصده وأعماله، وحتـول                " إله الشر "مثل  
  .اخلليقة البشرية من سلطان اهللا إىل سلطاهنا

ومنذ قصص اخلليقة، الذي انتشر يف كلّ األمم والديانات، أخذ الناس كلّمـا ابتعـدوا عـن الـوحي                   
 تلك القوة الكامنة وراء الطبيعة ويف خفاياها، واليت اسـتحوذت، قبـل             الفردوسي، وعن التوحيد، بتأليه إبليس،    

  .املسيح، على تفكري اإلنسان وتدبريه، حىت صار ُيحسب هلا كلّ حساب



 

 

٨٧

٨٧

  :حبث أول
  :الشيطان عقيدة مشتركة بني اإلسالم واملسيحية

  : وجود الشيطان-١
شياطني، وعملهم اخلفي الشـرير علـى       ال معىن للتوراة واإلجنيل والقرآن بدون حقيقة وجود إبليس وال         

  .يف كلّ صفحة من صفحات اإلجنيل والقرآن تقريباً يرد ذكرهم والتحذير منهم. البشرية
سلطان هذا  "فاملسيح يسمي إبليس    .  أروع تصوير  اإلجنيليصورها  . وتلك السيطرة الشيطانية على العامل    

ويسمي جنـود  ) ٤:٤كو٢" (إله هذا الدهر" يلقّبه  والرسول بولس ). ٢٩: ١٢، مىت ٣٠: ١٤و٣١: ١٢يو" (العامل
  ).١٢: ٦أف" (الرئاسات والسالطني ووالة هذا العامل، عامل الظلمة واألرواح الشريرة"إبليس 

أو كمـا   ) ١٥و١٣: ١كـو ١" (إنه سلطان الظلمة  : "ويعدد العهد اجلديد صفات ذاك السلطان اجلهنمي      
فضل الظلمات  "ألنه  ) ٣٦-٣٤: ١١لو" (عيُنه مظلمة "لذي يتبعه   وا) ٥٣: ٢٢لو" (سلطان الظلمات "يقول يسوع   

" سـلطان اهلـواء   "وأنه  ). ٤٦و٣٥: ١٢و  ١٢: ٨يو" (يعيش يف الظلمات  "ولذلك فهو   ) ١٩: ٣يو" (على النور 
حيث يطوف  " سلطان الرب "و  ) ٢: ٢٠ مث رؤ  ١: ٢٧أش(لويثان، التنني العظيم اهلائل     " سلطان البحر "و) ٢:٢أف(

: ١٢، مـىت  ٢٤: ١١لوقا( ومن حيث يأيت بأعوانه ملهامجة الصاحلني        )١()٤٣: ١٢مىت(قاحلة طلباً للراحة    يف أمكنٍة   
  ).١٥-١٤: ٢عرب" (سلطان املوت"أخرياً يسميه ). ٤٣

ممالك العامل وجمـدها   "وهذا السلطان على البشرية واملسكونة، يتبجح به الشيطان حىت على املسيح فيعترب             
  ألن املسيح ). ٢٦: ١٢مىت(؛ واملسيح يعترف له ذا السلطان قبل أن ُيزيله منه )٩-٨: ٤مىت" (ملكاً له

                                                 
والرؤيا تعد بابـل، رمـز   ) ١٧: ٦طوبيا(حيبس املالك الشيطان أزمدا يف صحراء مصر      : من مساكن الشيطان الصحراء   : فكرة كتابية أيضاً   وهذه ال  - 1

 ).٢: ١٨(رومية املضطهدة لدين اهللا، باخلراب حيث تصري سكناً للشياطني واألرواح النجسة 



 

 

٨٨

٨٨

 ٣١: ١٢يـو (إمنا جاء لُيحرر العامل من هذا السلطان الشيطاين وخيرج الناس من هذه اململكة املظلمـة القاسـية                  
  .إىل حرية أبناء ملكوت اهللا ) ٢٩: ١٢مىت

" ساقطاً من السماء مثـل الـربق      "فقد رآه املسيح    . ائل إبليس وقد حذّر املسيح احلواريون الناس من حب      
وحذّر منه رسـل    ). ٣١: ٢٢لو" (وقد سأل أن يغربل الناس كما تغربل احلنطة       "ليغوي املسكونة؛   ) ١٨: ١٠لو(

  ).٩-٨: ٥بطر١" (اصحوا واسهروا فإن إبليس خصمكم كاألسد الزائر جيول ملتمساً من يبتلعه: "املسيح
) ٨: ٥بطـر ١(اخلصم واملقـاوم    ) ٣٠: ٤مىت(اجملرب  ) ٤٤: ٨يو(ملسيح ورسله إبليس    ولذلك ُيسميه ا  

، مصدر كـلّ    "بالشرير"اليت أمر بتالوا دائماً     " الصالة الربية "وينعته املسيح يف    ). ٤٣: ١٢مىت(والروح النجس   
  ).١٧: ٢ يو١ مث ١٢: ١٩، أعمال١٣: ٥مىت(شر، لكي يعرفوه وحيذروه وينجوا منه بصالم 

-١٠(ستاً منها يف سور مكية وهي األعـراف         : وقد أورد القرآن قصة آدم وإبليس سبع مرات         
وواحـدة يف   ) ٨٥-٧١(وص) ١٢٣-١١٦(وطه  ) ٥٠(والكهف  ) ٦٥-٦١(واإلسراء  ) ٤٤-٢٨(واحلجر  ) ١٨

الدين، بأوصـاف   حيث يصف القرآن عمل إبليس مع آدم وذريته منذ فجر اخلليقة إىل يوم              )١("سورة البقرة املدنية  
فأهلكهم اهللا يف جهنم    ) ٢٠طه(وجنده  " فسجدوا إالّ إبليس  ! اسجدوا آلدم   : وإذا قلنا للمالئكة  : "متقاربة متماثلة 

وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك اجلنة وكـال         ) ٩٤شعراء" (فكبكبوا فيها هم والغاوون، وجنود إبليس أمجعني      "
فأزلّهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانـا فيـه؛         . كونا من الظاملني  رغداً حيث شئتما وال تقربا هذه الشجرة فت       

قال اهبطوا بعضكم لبعض    ) ٣٦بقرة" (اهبطوا بعضكم لبعٍض عدو ولكم يف األرض مستقر ومتاع إىل حني          : وقلنا
  ).٢٣أعراف. (عدو لكم يف األرض مستقر ومتاع إىل حني

دنّ هلم صراطك املستقيم مث آلتينهم من بـني أيـديهم           مبا أغويتين ألقع  : "فقال إبليس متحدياً اهللا     
  ومن خلفهم وعن إمياهنم ومشائلهم، وال جتد أكثرهم 

                                                 
  .٣٩٠عصر النيب وبيئته قبل البعثة :  األستاذ دروزة- 1



 

 

٨٩

٨٩

  ).٣٩حجر(قال رب مبا أغويتين ألزينن هلم يف األرض وألغوينهم أمجعني ) ١٦-١٥أعراف(شاكرين 
 الشيطان كما أخرج أبويكم مـن       يا بين آدم ال يفتننكم    : "فجاء حتذير اهللا آلدم وذريته من إبليس وذريته       

إنه يراكم هو وقبيله من حيث ال تروهنَم إنا جعلنا الشياطني أوليـاء             : ع عنها لباسهما لُيريهما سوآما    نـزاجلنة ي 
واستفزز من استطعَت منهم بصوتَك واجلب عليهم خبيلك ورجِلك، وشـاركهم يف            ) ٦٦بقرة" (الذين ال يؤمنون  

أمل : "فالشيطان هو عدو اإلنسـان املـبني      ) ٦٤إسراء(وما يعدهم الشيطان إالّ غرورا      : األموال واألوالد، وعدهم  
إن الشيطان لكم عدو، فاتخذوه عدواً، إمنا يدعو        " . "أعهد إليكم يا بين آدم أالّ تعبدوا الشيطان إنه هو عدو مبني           

  ".حزبه ليكونوا من أصحاب السعري
إالّ عبـادَك   : ا أغويتين ألزينن هلم يف األرض، ألغوينهم أمجعني       رب مب "قال  : "ويسود الشيطان على الناس   

لئن أخرتين إىل يوم القيامة     : أرأيتَك هذا الذي كرمت علي    : قال: "وقليالً ما هم  ) ٤٠-٣٩حجر" (منهم املخلصني 
 ألختنكن)أستأصلن (ته إالّ قليالذري) "٦٢إسراء.(  
  : شخصّية إبليس أو الشيطان-٢

إنه مالك سقط ورفقته من جمد اهللا لتمردهم عليه؛ قـال           : واضحة كلّ الوضوح يف اإلجنيل    هذه الشخصية   
إن اهللا مل   : "وسبب هالكهـم خطيئتـهم    ) ١٨: ١٠لوقا" (رأيت الشيطان ساقطاً من السماء مثل الربق      : "يسوع

" مـة ليـوم الـدين     يشفق على املالئكة الذين خطئوا، بل أهبطهم إىل أسافل اجلحيم، وأسلمهم إىل سالسل الظل             
واالمسان إبليس والشـيطان علـم لشخصـية        . فطبيعته مالئكية أي روح ال جسد له      ). ٦ مث يهوذا    ٤: ٢بطر٢(

والتنني ومالئكته انشبوا القتال؛ ولكنهم مل يقووا       . ميخائيل ومالئكته قاتلوا التنني   : نشب قالٌ يف السماء   : "واحدة
فضـل  " الشـيطان "و  " إبليس"نني العظيم، احلية القدمية، املسمى      وطرح الت . وال وجد هلم موضع بعد يف السماء      

 ). ٩-٧: ١١رؤيا" (طرح إىل أسافل األرض وطرحت مالئكته معه - املسكونة بأسرها



 

 

٩٠

٩٠

  .ولكن هذه الشخصية الشريرة يف القرآن غامضة
 املالئكـة   يف قصص امتحان  : الشيطان يف القرآن والقواميس اسم جنس ُيطلق على اجلن واإلنس واحليوان          

مث ). ٣٦بقـرة   " (الشـيطان "، ويف قصص جتربة آدم وسقوطه ُيسـميه         )٣٤بقرة" (إبليس"بالسجود آلدم ُيسميه    
شياطني اإلنس واجلن يوحي بعضهم إىل بعض زخـرف القـول           : وكذلك جعلنا لكلّ نيب عدواً    : "يطلقها يف قوله  

لشيطان؟ وهل إبليس والشيطان مالك هالك أم جن أم         هل إبليس هو ا   : من هنا يأيت الغموض   ). ١١٢أنعام" (غروراً
  ماذا؟

أعراف حجر إسراء طه    (يف قصص املالئكة وخطاب اهللا هلم يرد استثناء إبليس من السجود، ست مرات              
" فسجدوا كلّهم أمجعون إالّ إبليس أىب أن يكون مـع السـاجدين           "، مما يوحي بأنّ إبليس من املالئكة        )ص بقرة 

وإذ قلنا للمالئكة اسـجدوا     : " آية الكهف يأيت تقرير مناقض جيعله من اجلن صراحةً يف قوله           ولكن يف ) ٣١حجر(
        ١(آلدم فسجدوا إالّ إبليس كان من اجلن(         ته أولياء من دوين؟خذونه وذريه أفتتففسق عن أمر رب ) "هنا يصري  ) ٥٠

 اهللا املالئكة باخلطاب واستثناء إبليس الذي       وهذا ما يوهم التناقض بني اختصاص     ! "إبليس من اجلن وتصري له ذريته     
       يف هـذه اآليـة     . مل يكن موضوع خطاب لو كان من اجلن رين قوالً إىل ابن عباس بأن اجلنولقد عزا بعض املفس

لنوٍع آخر قطعية؛ وقد جـاءت      " املالئكة"لنوع من اخللق وتسميته     " اجلن"بينما تسمية القرآن    . قبيل من املالئكة  
سبحانَك : أهؤالء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا    : ويوم حيشرهم مجيعاً مث يقول املالئكة     : "متميزتان يف سبأ  التسميتان  

   .)٢()٤١-٤٠" (أنت ولينا من دوهنم بل كانوا يعبدون اجلن
                                                 

إالّ أهنـم يتناسـلون واملالئكـة ال    " نوع من املالئكة"تارةً يشبهون الشياطني وتارةً الناس، وحسب اجلاللني :  هوية اجلن أيضاً يف القرآن مضطربة  - 1
وقيل .  من األرواح اجملردة   وقيل نوع . واجلن أجسام عاقلة خفيفة تغلب عليهم النارية واهلوائية       : "قال البيضاوي يف تفسري اآلية من سورة اجلن       . يتناسلون

لذلك مل جيسر اإلسالم األوائل على التنكّر لعقيـدة  . ومهما غمضت شخصيتهم فوجودهم حقيقة مسلّم ا يف القرآن    ". نفوس بشرية مفارقة عن أبداهنا    
 .اجلن، وابن سيناء أول من أنكر وجودهم، وابن خلدون جيعل اجلن يف القرآن من املشاات

 ويزداد التعارض يف شخصية إبليس بني استثنائه من بني املالئكة بالسجود يف ست مواضع وبني التأكيـد أن اجلـان         ٣٨صر النيب وبيئته    ع:  دروزة - 2
إن إبليس كان من أشـراف      : "وهذا قول ابن عباس املذكور    ). أعراف وصاد (وأن إبليس قد خلق من النار أيضاً        ). ١٥ رمحان ٢٧حجر(خلقوا من نار    

عن الطـربي يف    " (فذلك دعاه إىل الكرب، ولو مل يكن من املالئكة مل يؤمر بالسجود           : أكرمهم قبيلة ، وكان خازناً على اجلنان وأكثرهم علماً        املالئكة و 
  ).٣٤بقرة: تفسري قصص املالئكة



 

 

٩١

٩١

قيل اجلن نوع من املالئكة، فاالستثناء متصـل؛ وقيـل منقطـع،            : "وقال اجلالالن يف تفسري آية الكهف     
إبليس هو أبو اجلن كما آدم أبو       : وقال ابن زيد  ". أبو اجلن فله ذرية ذكرت معه، واملالئكة ال ذرية هلم         وإبليس هو   

اختلف أهل التأويل هل    : "وخيتم بقوله ) ٣٤بقرة(وينقل الطربي األقوال املتضاربة عن ذات إبليس وحقيقته         ! اإلنس
عارض يف القرآن والتفسري عن هوية إبلـيس والشـيطان          هلذا الت ). ٥٠٢: ١" (إبليس من املالئكة أم هو من غريها      
فال حيتاج يف علـم املعاملـة إىل        ... أما معرفة ذات إبليس وصفاته وحقيقته     : واجلان، يقول حجة اإلسالم الغزايل    

  .ويرى ابن خلدون أن هوية إبليس والشيطان واجلان من املتشاات يف القرآن). ٢٥: ٣إحياء(معرفته 
  :يف البشرية عمل الشيطان -٣

كان عمله إفساد البشرية من أصلها، ومتابعة ذاك اإلفساد إىل يوم الدين، فالشيطان على أصـل                  
الفساد يف البشرية، بإغواء احلية رمز الشيطان، كما خيتتم الكتاب بذلك يف آخر صفحة مـن الـوحي املسـيحي       

إذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إالّ       و: "ويفتتح القرآن يف سورة البقرة بقصة سقوط آدم       ). ٩-٧: ١١رؤيا(
اسكن أنت وزوجك اجلنة وكال منها رغداً حيث شئتما وال          : وقلنا يا آدم  . إبليس أىب واستكرب فكان من الكافرين     
اهبطوا بعضـكم لـبعض    : وقلنا. فأزلّهما الشيطان فأخرجهما مما كانا فيه     . تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظاملني     

ومتاع إىل حني     ولكم يف . عدو كم من هدى فمن تبع هداي فـال             .  األرض مستقرقلنا اهبطوا منها مجيعاً فإما يأتين
والشيطان يوسوس بالشـر    . ويتوارد هذا القصص يف ست سور مكية      ). ٣٨-٣٤" (خوف عليهم وال هم حيزنون    
  آلدم فيزلّه وخيرجه مما كان 



 

 

٩٢
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   والعصمة، فكيف تفلت من وسوسته ذريته وسائر األنبياء بعد جدهم؟فيه من سعادة وبرٍّ، وهو نيب يف حالة النعمة
قال . وسرياهنا إىل ذرية آدم كلّها    " اخلطيئة األصلية "يل املسيحي عن    نـزوالقرآن هنا يصدق ما جاء يف الت      

لَِم َوِبالَْخِطيَِّة الَْموُت َوَهكَذَا اجَتاَز الَْمـوُت       ِمن أَجِل ذَِلَك كَأَنََّما ِبِإنَساٍن َواِحٍد َدَخلَِت الَْخِطيَّةُ ِإلَى الَْعا         : "الكتاب
والتني : "وقال القرآن ). ١٥-١٢: ٥رومة" (ِبَخِطيَِّة َواِحٍد َماَت الْكَِثُريونَ    ...  ..ِإلَى َجِميِع النَّاِس ِإذْ أَخطَأَ الَْجِميعُ     

سـورة  " (سن تقومي؛ مث رددناه أسفل سـافلني      إنا خلقنا اإلنسان يف أح    : والزيتون وطور سنني وهذا البلد األمني     
باخلطيئة األصلية اليت سـرت إىل      "فهذا التحويل من التقومي احلسن إىل أسفل سافلني هو ما يعنيه النصارى             ). التنني

هبوط من اجلنة إىل األرض، هبوط معنوي ألن اجلنة كانـت علـى             : وتعابري سورة البقرة تؤيد ذلك    ". كلّ البشر 
  .من نعيٍم جسي وروحي" فأخرجهما مما كانا فيه) "٢٣: ٣نتكوي(األرض 

فهي عداوة متأصلة بني إبليس وذريته، وآدم وذريته، متواصـلة إىل يـوم             " بعضكم لبعض عدو  "مث قال   
وخيتم القرآن قصص   . وليست هذه العداوة، وسيطرة إبليس على الناس إالّ من نتائج اخلطيئة اآلدمية األوىل            : الدين
فإما يأتينكم من هدى، فمن تبع هداي فال خوف علـيهم وال هـم         : " آدم بوعد البشرية باهلدى واخلالص     خطيئة
وأجعل عداوةً بينِك وبني املـرأة، وبـني نسـلك          : "ويف هذا الوعد يصدق القرآن الكتاب     ). ٣٨بقرة" (حيزنون
  ).١٥: ٣تكوين" (فهو يسحق رأسِك بينما ترصدين عقبه: ونسلها

وهذا العمل الشيطاينّ املتواصل يصفه القـرآن        . )١(صل البشرية؛ وتابع عمله إىل يوم الدين      أفسد إبليس أ  
  .واإلجنيل على السواء

                                                 
ليس ما يدخل  : مث دعا الشعب وقال هلم     ":املصدر اخلارجي إبليس ؛ واملصدر الداخلي، نفس اإلنسان وقلبه        :  جيعل اإلجنيل للخطيئة والشر مصدرين     - 1

فمن القلب ختـرج  : ألن ما خيرج من الفم فمن القلب يصدر، وهو الذي ينجس اإلنسان       ... الفم ينجس اإلنسان، بل ما خيرج من الفم ينجس اإلنسان         
، وقد حفظ الرسل هـذا      )١٨و١٠: ١٥مىت" (نوذلك هو ما ينجس اإلنسا    . األفكار الشريرة والقتل والزىن والفسق والسرقة وشهادة الزور والتجديف        

  ).٢٣: ١يعقوب" (إمنا كلّ واحٍد جتربه شهواته اخلاصة... ال يقولن أحد ، إذا ما جرب ، إمنا اهللا ُيجربين: "التعليم



 

 

٩٣

٩٣

. مبا أغويتين ألزينن هلم يف األرض وألغوينهم أمجعني إالّ عبادَك منهم املخلّصني           ) إبليس(قال  : "يف القرآن 
وهـذه  ). ٣٩حجر" (يهم سلطانٌ إالّ َمن اتبعك من الغاوين      هذا صراطٌ علي مستقيم إن عبادي ليس لَك عل        : قال

ين سبق فحددهم، إياهم دعا أيضاً؛ والذين دعاهم، إيـاهم          ١ال: "فكرة إجنيلية تدور عليها صوفية بولس الرسول      
  ).٣٠: ٨رومة" (برر أيضاً؛ والذين بررهم، إياهم جمد أيضاً

 كرمت علي، لئن أخـرتين إىل يـوم القيامـة ألختـنكن           أرأيتك هذا الذي ال   ) إبليس(قال  : "يف القرآن 
)ته إالّ قليالً  ) أستأصلنيم جزاؤكم جزاءاً موفوراً        : قال! ذرإنّ عبادي ليس لك    ... اذهب فمن تبعك منهم فإن جهن

 َألنَُّه  ِقضَّي ال َباِبلْ ِمَن ا  وادُخلُُ«ٱ: "وهذه أيضاً فكرة إجنيلية؛ قال يسوع يف اإلجنيل       ). ٦٥-٦٢إسراء" (عليهم سلطان 
ـ أَ َوَبـابَ لَْق اَيا أَضَم! َيدُخلُونَ ِمنُه ِذيَنلَّ َوكَِثُريونَ ُهُم ا ِكَهالَلْي ِإلَى ا  دَؤُيي  ِذلَّ ا ُقطَِّريلَرحب ا  وَ ُبَبالَْواِسع ا  َرَب كْ

  ).١٣: ٧مىت" (َيِجُدوَنُه ِذيَنلَّ َوقَِليلُونَ ُهُم اِةَحَيالْي ِإلَى ادِذي ُيَؤلَّ اَقطَِّريلا
إلـه السـالم   "ألن . كما يردد القرآن" ال سلطان إلبليس على عباد اهللا املخلصني"ولكن يف هناية املطاف    

  ).٢٠: ١٦رومة(كما يعلّم اإلجنيل والرسل امللهمون بعده " يسحق الشيطان عاجالً حتت أقدامهم
  :ويصف القرآن واإلجنيل هكذا عمل إفساد الشيطان للبشرية

قد أعمى بصائر الكفرة لئالّ تضيء هلم إنارة إجنيـل جمـد            ) إبليس(إله هذا الدهر    : ى أصل الكفر  فهو عل 
" رئيس سلطان اهلواء هو الروح الذي يعمـل اآلن يف أبنـاء الكفـر             ). "٤:٤كو٢" (املسيح الذي هو صورة اهللا    

كمثل : "على الكفرة بقوله  ويذكر القرآن سلطان الشيطان هذا      ). ٩: ١٢رؤ" (ويضلّ املسكونة كلّها  ). "٢:٢أف(
  ).١٦حشر" (إين أخاف رب العاملني! إين بريء منك: فلما كفر قال! اكفر : الشيطان إذا قال لإلنسان

إذا تكلّم بالكذب فإمنـا  : "وإبليس يزرع الضالل والكذب بني الناس، أظهره املسيح مبثل الزارع ويف قوله     
ومن الناس من ُيجادل يف اهللا      : "وقد وصفه القرآن هكذا   ). ٤٤: ٨يو" (يتكلّم مبا هو له، ألنه كذوب وأبو الكذب       

  ).٤حج" (بغري علٍم ويتبع كلّ شيطاٍن مريد
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٩٤

أنتم من أب هو إبليس، وشـهوات أبـيكم تبتغـون أن            : "قال اإلجنيل . ويزرع إبليس اخلطايا بني الناس    
وال تتبعـوا  : "ويقول القرآن). ٤٤: ٤يو" (ههو من البدء قتال الناس، ومل يثبت على احلق ألنه ال حق في        . تعملوها

... إمنا يأمركم بالسوء والفحشاء، وإن تقولوا علـى اهللا مـا ال تعلمـون             : خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبني     
  ).٢٦٨و١٦٨بقرة" (الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء

         إن مصارعتنا ليسـت    : "ل الكتاب قا. والشيطان يزرع الشرور يف العامل، وخيلق الصراع بني اخلري والشر
" ضد اللّحم والدم، بل ضد الرئاسات والسالطني ووالة هذا العامل، عامل الظلمة واألرواح الشريرة يف السماويات               

إمنا ُيريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء يف اخلمر وامليسر، ويصدكم عن             : "ويقول القرآن ). ١٢: ٦أف(
  ).٩١مائدة" (فهل أنتم منتهون؟: ةذكر اهللا وعن الصال

إنه هو الذي خيطف الكلمة من      : قال اإلجنيل . والشيطان هو الذي يعوق التبشري بكالم اهللا خلالص الناس        
) ١٢: ٨لو(ويذهب بالكلمة من قلوم لئالّ يؤمنوا فيخلصوا        ) ١٩: ١٣مىت(قلب املؤمن فال يفهمها وال يعمل ا        

: ٢رؤ(وُيثري االضطهادات على املؤمنني ليلقوهم يف السجون        ) ١٨: ٢أفس(االم  ويعوق الرسل يف سبيل تأدية رس     
إن الشيطان نفسه يغيـر هيئتـه إىل        : "وتصل به احليلة إىل أن يتخذ هيئة مالك النور ليصل إىل أهدافه األثيمة            ) ١٠

ُيجـادلوكم وإن   وإن الشـياطني ليوحـون إىل أوليـائهم ل        : "وقال القـرآن  ) . ١٤: ١١كو٢" (هيئة مالك نور  
" وزين هلم الشيطان أعماهلم فصدهم عن السـبيل فهـم ال يهتـدون            ) "١٢١أنعام" (أطعمتموهم إنكم ملشركون  

إنه يراكم هو وقبيلـه مـن حيـث ال          .. يا بين آدم ال يفتننكم الشيطان كما أخرج أبوكم من اجلنة          ). "٢٤حنل(
  ).٢٦أعراف" (إنا جعلنا الشياطني أولياء الذين ال يؤمنون: تروهنم

من شر الوسواس اخلناس،    "فيطلب القرآن االستعاذة    " الوسوسة"وعمله الدائم   " الوسواس"فاسم الشيطان   
وإن "،  "ما من أحٍد إالّ له شـيطان      : "ويؤيد احلديث تعليم القرآن   ). سورة الناس " (الذي يوسوس يف صدور الناس    

وال ُتـدخلنا يف جتربـة،   : " املسيح يف صالته أن نسأل اهللاولذلك علّمنا". الشيطان جيري من ابن آدم جمرى الدم   
  ".لكن جنّنا من الشرير
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  :حبث ثاٍن
  :حممد والشيطان يف القرآن

ما منكم من   : قال رسول اهللا  : "يف حديٍث عن ابن مسعود أن حممداً، مثل غريه من البشر، كان له شيطانه             
" إالّ أن اهللا أعانين عليه، فأسلم، فال يـأمر إالّ خبـري           ! وأنا: لوأنت يا رسول اهللا؟ قا    : قالوا. أحٍد إالّ وله شيطانه   

   .)١()٢٤: ٣إحياء(
 مثل سائر البشر، وقد مسه الشيطان يف احلبل به والوالدة، كما جاء يف احلديث الصحيح                 حممد يولد  -١

ها، رواه الشيخان البخـاري  ما من مولود يولد إالّ مسه شيطان حني يولد، فيستهلّ صارخاً، إالّ مرمي وابن     : "املأثور
ونقله اجلالالن والزخمشري والرازي والطربي تفسرياً لقول القرآن على لسان أم مرمي العذراء حتمل بـأم                ". ومسلم
أليس يف هذا القرآن وهـذا احلـديث        ). ٣٦آل عمران " (وإين أعيذها بَك وذريتها من الشيطان الرجيم      : "املسيح

 مولوٍد منذ تكوينه، وبرهان على تأثري الشيطان يف نسـل آدم، وإغـوائهم منـذ                شهادةٌ على مس الشيطان لكلّ    
وال جند يف القرآن وال احلـديث       . وجودهم والسيطرة عليهم؟ وهذا كلّه يعين الوالدة البشرية يف حال من اخلطيئة           

  .ملسيح وأمه شاهداً على عصمة حممد وأمه، من مس الشيطان وأذاه، كما جنده يف اإلجنيل والقرآن حبق ا
مس الشيطان وطعنته   "، جتد السرية النبوية أثراً يف القرآن لتطهري حممد يف صباه من             حداثة حمّمد  وعن   -٢
" أمل نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك، الذي انقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك            : "يف آية الشرح  " يف والدته 

يا رسـول اهللا، أخربنـا عـن        : قالوا له .  اهللا ص  إنّ نفراً من أصحاب رسول    : "فنقلت هذا احلديث  ) ٤-١شرح(
نعم، أنا دعوة إبراهيم، وبشرى عيسى ورأت أمي حني محلت يب أنه خرج منها نور أضاء هلا قصور                  : قال. نفسك
  واسُترضعُت يف بين سعد بن بكر، فبينا أنا مع أٍخ خلف بيوتنا نرعى َبهماً لنا، إذ أتاين رجالن . الشام

                                                 
  الشيطان، كلّ شيطان ، هالك ، فكيف ميكن أن يسلم ويأمر باخلري وهو الوسواس اخلناس؟:  آخر احلديث متهافت- 1
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ض بطشت من ذهٍب مملوءةً ثلجاً، مث أخذاين فشقّا بطين، واستخرجا قليب فشقّاه، فاستخرجا منـه                عليهما ثياب بي  
وقد . ولكن التفسري املتواتر ال يرى ذلك     . ) ١(" مث غسال قليب وبطين بذلك الثلج حىت أنقياه       . علقةً سوداء فطرحاها  

أو .  حىت وسع مناجاة احلق ودعوة اخللـق       أمل نفسحه : أمل نشرح لك صدرك   : "أوجز البيضاوي تفاسريهم يف قوله    
أو مبا يسرنا لك تلقّي الوحي بعد ما كـان يشـق            . أَومل نفسحه مبا أودعنا فيه من احلكم وأزلنا عنه ضيق اجلهل          

يف صباه أو يوم امليثاق فاستخرج قلبه فغسله مث         . وقيل إنه إشارة إىل ما روي أن جربيل أتى رسول اهللا ص           . عليك
فال تعين اآلية   : فشرح الصدر جمازي أكثر مما هو واقعي كما ترى        ". ولعلّه إشارة إىل حنو ما سبق     .  وعلماً مأله إمياناً 

. معىن تطهري النيب من اخلطيئة اآلدمية اليت يولد فيها كلّ ذرية آدم حلبس الشيطان هلم يف حال تكوينهم ووالدـم                   
        ة؛ قال اجلالالن     فقد أمجعوا على أن آية الشرح تعين االنشراح املعنويساع للنبوشرحنا لـك صـدرَك     : " أي االت

أو . ومعىن شرحنا صدرك، فسحناه حىت وسع عموم النبوة ودعوة الثقلني مجيعاً          : "قال الزخمشري ". بالنبوة وغريها 
ا عنه  حىت احتمل املكاره اليت تعرض لك ا كفار قومك وغريهم ، أو فسحناه مبا أودعنا من العلوم واحلكم، وأزلن                  

  ".الضيق واحلرج الذي يكون مع العمى واجلهل
قـال  ". ووضعنا عنَك وزرك الذي انقض ظهـرك      : "حالة حممد قبل البعثة    وآية الشرح تلك تصف      -٣
مثل ملا   - أي محله على النقيض، وهو صوت االنتقاض واالنفكاك لثقله         - والوزر الذي انقض ظهره   : "الزخمشري

أو من الكه على    . أو من جهله باألحكام والشرائع    . غمه من فرطاته قبل النبوة    وي. كان يثقل على رسول اهللا ص     
." إن غفر له، أو علم الشرائع، أو مهد عذره بعد ما بلـغ وبلـغ  : ووضعه عنه. إسالم أويل العناد من قومه وتلهفه  

ا ثقل عليه من فرطاتـه    وهو م : ووضعنا عنَك وزرك عبأك الثقيل؛ الذي انقض ظهرك       : "واختصره البيضاوي بقوله  
  ".قبل البعثة
  ، ويف أثناء النبوة والرسالة، دام ذاك التأثري الشيطاينّ بالفرطات وبعد البعثة -٤

                                                 
 ! أليس يف هذا الوصف معىن ورمز ملعمودية النصارى يطبقوهنما على النيب؟- ١٧٥: ١ السرية النبوية البن هشام - 1
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بعد صلح احلديبية الذي سهل حملمد دخول مكّة وإسالم احلجاز واجلزيرة، يف ذروة الـدعوة لإلسـالم         . والذنوب
جـاء  ). ١فتح" (تحاً مبيناً ليغفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر          إنا فتحنا لك ف   : والنجاح فيها ُيصرح القرآن   

لكي يغفر لك اهللا ما سلف من ذنوبك قبل الوحي وما تأخر وما يكون              : ليغفر لك اهللا  : "عن ابن عباس يف تفسريه    
ا ال تتناىف مع النبـوة      فالذنوب ومغفر ". بعد الوحي إىل املوت؛ ويتم نعمته، منتٍه عليك بالنبوة واإلسالم واملغفرة          

مجيع ما فرط منك مما يصح أن       : ليغفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر        : "قال البيضاوي . واإلسالم بل يتخلّلها  
ما تقـدم يف    : "وعن مقاتل . يريد مجيع ما فرط منك    : ما تقدم من ذنبك وما تأخر     : "قال الزخمشري . يعاتب عليه 

فإن قلت كيف جعل فتح مكة علّة       ... ما تقدم من حديث ماوية وما تأخر من امرأة زيد         وقبل  . اجلاهلية وما بعدها  
وهي املغفرة وإمتام النعمة وهداية     : مل جيعل علّة للمغفرة ولكن الجتماع ما عدد من األمور األربعة          : للمغفرة؟ قلت 

عدو، سبباً للغفـران والثـواب      وجيوز أن يكون فتح مكة من حيث أنه جهاد لل         . الصراط املستقيم والنصر العزيز   
وقد مجع اجلالالن بني اآليتني آية الشرح وآية الفتح اللّتني تنسبان اخلطيئة إىل حممـد        ". والفتح والظفر بالبلد احلرام   

ليغفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك       : ووضعنا، حططنا عنك وزرك الذي أثقل ظهرك؛ وهو كقوله        : "يف صغره وكربه  
  .الشيطان على ابن آدم، مهما خفيت وخفت تظهر من فرطاته وذنوبهوسيطرة ". وما تأخر
كان يسـتعيذ   .  ووساوس اخلناس  عرضةً مثل غريه هلمزات الشيطان     والقرآن يشهد بأنّ حممداً كان       -٥

وقل رب أعوذ بك من مهـزات الشـيطان، وأعـوذ بـل رب أن           : "باهللا من مهزات الشياطني وحضورهم عنده     
قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إلـه النـاس، مـن شـر             : " وأمر هو وأمته أن يقول     ).٦٨مؤمنون" (حيضرون

وقـد نقـل    ). سورة الناس، خامتة القرآن   "! (الوسواس اخلناس الذي يوسوس يف صدور الناس، من اجلنة والناس         
اشتكى يقرأ علـى    كان إذا   : "البخاري عن عائشة مداومة النيب على االستعاذة باهللا من الشيطان، يف حال املرض            

   ويف حال". فلما اشتد وجعه، كنت أقرأ عليه وأمسح بيده، رجاء بركتها. نفسه باملعوذات وينفث
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) قل هـو اهللا أحـد     (كان إذا أوى إىل فراشه، كل ليلة، مجع كفيه، مث نفث فيهما، فقرأ فيهما               : "الصحة والعافية 
: مث ميسح ما ما استطاع من جسـده       ). ذ برب الناس  قل أعو (و) قل أعوذ برب الفلق   (و) قل أعوذ برب الفلق   (و

فلوال خوف حممـد مـن سـطوة        ١"ويفعل ذلك ثالث مرات   . يبدأ ما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده        
الشيطان وحضوره وتأثريه، ملا أمره القرآن باالستعاذة املتواصلة منه، وملا وصف احلديث سنة الرسول يف كيفيـة                 

  .الشيطاناالستعاذة الدائمة من 
مباحـث يف علـوم     " للدكتور صبحي الصاحل، أستاذ يف كليـة اآلداب بدمشـق            ١٩٥٨ظهر سنة    )٦

يف اآليات اليت يعتب فيها اهللا على       "فيه تعليق جريء على ما ينسبه القرآن من عتاب وتأديب وديد للنيب             ٢"القرآن
 الذي  فمن العتاب اخلفيف  . ا تقدم من ذنبه وما تأخر     نبيه عتاباً خفيفاً أو شديداً أو يعلمه فيها بعفوه عنه وغفرانه م           

عفا اهللا عنك ِلَم أذنت     : يشوه عفو اهللا عن رسوله وخطابه له يف شأن من أذن هلم بالقعود عن القتال يف غزة تبوك                 
كمـا  ،  إال عن ذنب  ومن املعلوم أن العفو ال يكون       ). ٤٣توبة" (هلم حىت يتبني لك الذين صدقوا، وتعلم الكاذبني       

إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك اهللا ما تقـدم  : "، وقد صرحت اآلية ذا يف سورة الفتح  املغفرة إال بعد ذنب    أن
 -فمن العجيب، بعد هذا القول القرآين الصريح، أن حياول بعـض املفسـرين            ). ٢ -١فتح" (من ذنبك وما تأخر   

 عاتب اهللا به نبيه إمنا كان يف ارتكابـه خـالف             أن يثبتوا أن لفظ العفو ال يوحي بالذنب، وأن الذي          -كالرازي
 مجود مع االصطالحات احملدثة والعرف اخلاص يف معـىن الـذنب،   - كما يقول السيد رشيد رضا   -وهو. "األوىل

وما كان ينبغي هلم أن يهربوا من إثبات ما أثبته اهللا تعاىل يف كتابه متسكاً باصـطالحام وعـرفهم                   . وهو املعصية 
  ). ٤٦٥/ ١٠تفسري املنار" (دلول اللغة أيضاًاملخالف له ومل

وأما العتاب الشديد فقد نطقت به آيات الفداء يف سورة االنغال، ووجهته عنيفاً صادعاً منذراً متوعـداً                 "
  إىل الرسول ص ومجهور صحابته الذين 

                                                 
 . يف هذا احلديث صالة حممد قبل النوم وما يتبعهما من طقوس. ١٤٩: ٣صحيح البخاري-  1
 . ٤٦٥: ١٠ قابل تفسري املنار- ٧٤مباحث يف علوم القرآن ص: صبحي الصاحل-  2
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٩٩

أول معركة يف اإلسالم    أشاروا عليه بأخذ الفداء من أسرى بدر، مؤثرين عرض احلياة الفاين على نصرة الدين، يف                
ولذلك صيغ العتاب صياغة عامة تشعر بتقـدير مبـدأ يف           . مل يثخنوا قبلها يف األرض، ومل يعظم بعد شأهنم فيها         

نسـتعظم  صفات األنبياء والرسل، فلم يوجه اهللا خطابه إىل الرسول رأساً بل استهل اآلية بكون منفي تلته عبارة                  
تريـدون عـرض    : وما كان لنيب أن يكون له أسرى حىت يثخن يف األرض           " يصدر عن نيب من األنبياء     هذا الفداء 

 -٦٧أنغال" (لوال كتاب من اهللا سبق ملسكم فيما أخذمت عذاب عظيم         . الدنيا واهللا يريد اآلخرة، واهللا عزيز حكيم      
  ).قابل تفسري املنار وتفسري زيد) (٦٨

عندما جاءه وهو   "عمى عبد االبن أم مكتوم      ما أدب اهللا به حممداً يف قصة األ       ... ويقرب من هذا العتاب   "
علم أن إقبالـه علـيهم      . يدعو أكابر قريش إىل اإلسالم وقد الح له بارقة رجاء يف إمياهنم، يتحدثون معه فإنه ص               

ينفرهم ويقطع عليه طريق عودم، وكان يرجو بإمياهنم انتشار اإلسالم يف مجيع العرب فتوىل عنه وتلـهى ـذه                   
 يعلم قبل إعالم اهللا تعاىل أن سنته يف البشر أن يكون أول من يتبع األنبياء واملصلحني فقراء األمم                   الفكرة، ومل يكن  

ل اهللا هذه اآليات من سـورة   نـزففي هذا أ  ) ٤٧٣ -١٠منار" (وأوساطها، دون أكابر جمرميها املترفني ورؤسائها     
كر فتنفعه الذكرى؟ أما من استغىن فأنت       عيسى وتوىل أن جاءه األعمى، وما يدريك لعله يزكي؟ أو يذ          : "األعمى

 -١أعمى" (كال إهنا تذكرة  : له تصدى، وما عليك أال يزكي؟ وأما من جاءك يسعى، وهو خيشى فأنت عنه تلهى              
١١.(  

ولوال أن ثبتنـاك    : "يف مثل قوله تعاىل   اإلنذار والتهديد   وأشد من هذا كله ما يوجه إىل الرسول ص من           "
" ذقناك ضعف احلياة وضعف املمـات مث ال جتـد لـك علينـا نصـرياً               إذاً أل : قليالًتركن إليهم شيئاً    لقد كدت   

ولو نقول علينا بعض    : "وهذا اإلنذار يبلغ القمة فيستصغر بعده كل ديد وكل وعيد حني يقول اهللا            ). ٧٤إسراء(
ويف تفسري هـذه  ). ٤٤حافة" (األقاويل ألخذنا منه باليمني، مث لقطعنا منه الوتني، فما منكم من أحد عنه حاجزين         

ولو ادعى علينا شيئاً مل نقله لقتلناه صرباً كما يفعل امللوك مبن يتكذب علـيهم               : واملعىن: "اآليات يقول الزخمشري  
  معاجلة بالسخط 



 

 

١٠٠

١٠٠

  ".فصور قتل الصرب بصورته ليكون أهول، وهو أن يؤخذ بيده وتضرب عنقه: واالنتقام
 بني  خملوقاً ضعيفاً وتلك العاتبة، املؤدبة، يبدو لنا رسول اهللا ص         ومن خالل هذه اآليات املتوعدة املنذرة،       "

  ".يدي ربه ذي القدرة القاهرة، والقوة الكربى واإلرادة اليت ال معقب هلا
  .ومن أحرج ما ورد يف القرآن، القول بإمكانية تدخل الشيطان يف الوحي الرباين، وحتريفه وإفساده) ٧

أفرأيتم الـالت   "يف سورة النجم مبجلس من قريش بعد        . قرأ النيب ص  ": قال اجلالالن يف حديث الفرانيق    
ن تلـك الفرانيـق العـال، وإ      . "مه بـه ص   بإلقاء الشيطان على لسانه من غري عل      " والعزى، ومناة الثالثة األخرى   

ففرحوا بذلك مث أخربه جربيل مبا ألقاه الشيطان على لسانه من ذلك، فحـزن فسـلي بآيـة                  ". شفاعتهن لترجتى 
): ولنــز أسباب ال (وقال السيويف يف    . أخرجه البخاري عن ابن عباس، وأورد ابن اسحاق يف السرية         ". ٥٢جاحل
  ". كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصالً"

وإمنا املشكل احملرج ما ورد تعليقاً عليها يف سـورة          . قد يكون لقصة الفرانيق أصالً وقد تكون مدسوسة       
فينسـخ اهللا مـا يلقـي       . ألقى الشيطان يف أمنيته   ) قرأ(سول أو نيب إال إذا متىن       وما أرسلنا من قبلك من ر     : "احلج

إلقاء الشيطان يف قراءة النيب ما لـيس        "فهذه اآلية تؤكد إمكانية     ). ٥٢حج" (للذين يف قلوم مرض   "الشيطان فتنة   
وتؤكد، .  حىت أخربه جربيل   وتؤكد أيضاً أن هذا جرى حملمد يف سورة النجم، ومل ينتبه له           ). اجلالالن" (من القرآن 

تعزية حملمد، أن هذا السهو يف النيب، وهذا التدخل الشيطاين يف الوحي قد حدث فعالً لسائر الرسل واألنبياء، وهذا                   
وما أرسلنا من قبلك من رسول، وال نيب، إال         : "التدخل الشيطاين يف الوحي قد حدث فعالً لسائر الرسل واألنبياء         

فالقضية ليست على ما يظهر قضية إمكانية فقط بل قضية واقع تارخيي، يسـجله      ".  يف أمنيته  إذا متىن ألقى الشيطان   
وبعد فترة حتصـل    ". ألقى الشيطان يف أمنيته أي يف قراءته      "القرآن على كل األنبياء والرسل، على كل واحد منهم          

" لشيطان فتنة للذين يف قلوم مـرض      ليجعل ما يلقي ا   "فيها الفتنة اليت من أجلها أذن اهللا للشيطان بإفساد الوحي           
  ".فينسخ ما يلقي الشيطان مث حيكم آياته"يعود اهللا 



 

 

١٠١

١٠١

: للشيطان إذن سيطرة حىت على الوحي الرباين، وقد خرب ذلك حممد وسائر األنبياء على حد قول القرآن                
  ).٧٧إسراء" (ُسنة من قد أرسلنا من قبلك من رسلنا، وال جتد لسنة اهللا حتويالً"

كما جرى حملمد يف فتنته عن      . تخذ إبليس عند فتنته األنبياء يف تلقي الوحي وتبليغه أعواناً من الناس           وقد ي 
وإن كادوا ليفتنوك عن الذي أوحينا إليك لنفتري علينا غريه، وإذاً الختـذوك             : "القرآن ويف فتنته جرة إىل الشام     

 مـن األرض ليخرجـوك      وإن كادوا ليستفزونك  ... لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليالً     ولوال أن ثبتناك    . خليالً
 -٧٣إسـراء " (سنةَ من قد أرسلنا قبلك من رسلنا وال جتد لسنتنا حتـويالً           : وإذاً ال يلبثون خالفك إال قليالً     : منها
لقد مهمت أن متيل إلـيهم      : كادوا ليفتنوك، ليستفزوك، لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليالً        "وعن ابن عباس    ). ٧٧

ال، عن إيل أوحينا إليـك،     نـزواملعىن أهنم قاربوا مببالغتهم أن يوقعوك يف الفتنة باالست        "قال البيضاوي   ". الًشيئاً قلي 
وقد قاربت أن متيل إىل اتباع مرادهم، واملعىن أنك كنت على صدد            . من األحكام لنفتري علينا غري ما أوحينا إليك       

  ".عصمتناالركون إليهم لقوة خدعهم وشدة احتياهلم لكن أدركتك 
وتدخل الشيطان يف إفساد الوحي والنبوة والرسالة سنَّةُ اهللا يف رسله، أذن ا لفتنة من يريد، وعصمة من                  

ل عليه الوحي األول فأنساه إياه الشـيطان        نـزيتأسى حممد مبثل من أرسل قبله من الرسل حىت آدم الذي            . يريد
ولقد عهـدنا   :  أن ُيقضى إليك وحُيه، وقل ريب زدين علماً        وال تعجلْ بالقرآن من قبل    : "وأفسده وأغرى آدم وأزله   

  ).١١٤طه" (إىل آدم من قبل فنسي ومل جند له عزماً
وقد . وبالنتيجة، تعرض حممد، مثل سائر األنبياء، يف القرآن للخطأ واخلطيئة، بوسوسة الشيطان وسيطرته            

  .يئةيعصمهم اهللا من اخلطأ يف البالغ والتبليغ، إن مل يعصمهم من اخلط
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بـاهللا      : "ولذلك علم القرآن حممداً وأمته االستعاذة من الشيطان يف قراءة القرآن          

أمر غريب، وأُمي احلق، أن يأمر القرآن حممداً باالستعاذة من الشيطان قبل قـراءة              ). ٩٨حنل" (من الشيطان الرجيم  
  . م هذا األمريل، ال ُيفهنـزولوال سلطان الشيطان على الت! الوحي
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١٠٢

  ".باسم اهللا الرمحان الرحيم"وجرت العادة أن يستفتحوا باالستعاذة من الشيطان الرجيم قبل االستفتاح بالبسملة 
  حبث ثالث

  موقف املسيح يف اإلجنيل من الشيطان
فموقـف  . ال نرى يف اإلجنيل مطلقاً أن املسيح استعاذ أو علم االستعاذة من الشيطان يف قـراءة اإلجنيـل   
وال يتخـذ   . املسيح يف اإلجنيل من الشيطان يتغري تغرياً كامالً، ويسمو مسواً ال مثيل له عند سائر األنبياء واملرسلني                

املوقف يف اإلجنيل شكل وسوسة للشر، وفتنة يف الوحي؛ بل يتخذ موقف املسيح من الشيطان، يف اإلجنيل، موقف                  
  .- نؤمن إال بإله واحد وإن كنا ال-"إله اخلري وإله الشر"صراع جبار بني 

واليوم نرى أن   ". ملك يوم الدين  "يف حبث سابق رأينا أن آخر صفحة من صفحات اإلجنيل تظهر املسيح             
يسيطر عليهم يف الدنيا واآلخـرة      " ملك إبليس والشياطني  "أول صفحة من رسالة املسيح ترينا يف نيب اإلجنيل أنه           

  .سيطرته يف يوم الدين
إهنا متثل الصراع األكرب بـني املسـيح        :  اإلجنيل صورة ختتلف عن سائر الرساالت      تتخذ رسالة املسيح يف   

يظهر من الكتاب املقدس أن إبليس اغتصب من اهللا امللك والسيادة علـى             . والشيطان على ُملك البشرية وسيادا    
  .ويطرد إبليس من سيطرته على العامل" ملكوت اهللا"ل املسيح ليؤسس بني الناس نـزالبشرية، ف

ويف رسالته، وهي صراع هائـل      . يف مولد املسيح وحياته ال سلطان للشيطان عليه       : أوالً
  .على ملك العامل، للمسيح على الشيطان كل سلطان

سـورة  " (بتول مل ميَسها بشـر    "تفرَّد املسيح بني سائر البشر، ودون سائر األنبياء واملرسلني بوالدته من            
د هذه احلقيقة، ويتفقان أيضاً على عصمة املسيح وأمه من اخلطيئة اآلدمية الـيت   ويتفق اإلجنيل والقرآن بتأكي   ). مرمي

  قالت مرمي : "ُيولد ا سائر بين آدم، ال ُيستثىن منهم أحد
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الروح القدس يأيت عليك، وقدرة العلـي  : كيف يكون ذلك وأنا ال أعرف رجالً؟ فأجاب املالك وقال هلا   : للمالك
" بشـراً سـوياً  "متثل هلا املـالك  ). ٣٤: ١لوقا" (وس ايل يولد منك ُيدعى ابن اهللا   تظللك، ومن أجل ذلك، فالقد    

، عيسى،  املسيح منه امسه    بكلمةيا مرمي إن اهللا يبشرك      : إذ قالت املالئكة  : "حتف به مالئكة ال ُيرون    ) سورة مرمي (
اهللا ! كذلك) هو: (ميسين بشر؟ قال  أىن يكون يل ولد ومل      : قالت. ابن مرمي، وجيهاً يف الدنيا اآلخرة، ومن املقربني       

مبعجزة إهلية، بقدرة العلي اليت تغشـاك  ). ٤٧آل عمران" (فيكون! كن: خيلق ما يشاء؛ إذا قضى أمراً فإمنا يقول له      
  .وتظللك حتبلني وتلدين وأنت بتول مل ميسها بشر

فقد عصمه  : ى نفسه بشهادة اإلجنيل والقرآن مل يكن للشيطان سلطان على جسد املسيح يف مولده وال عل             
اهللا من الوالدة البشرية املعتادة، وعصمه من اخلطيئة اآلدمية، اليت تتوارث عن آدم بالتناسل مبس الشيطان وطعنتـه                  

وقد أعطى اهللا والدة املسيح البتولية املُعجزة، دليالً على عصمة النفس من أذى الشيطان وسلطانه علـى                 . وإغوائه
وكان هلاتني املعجزتني، الفريدتني يف تاريخ البشرية والنبوءة، أعظم صـدى يف            . نياملرسلني كما على سائر اآلدمي    

 إال مـرمي    -ما من مولود يولد إال مسه الشيطان حني يولد فيستهل صارخاً          : جاء يف الصحيحني  . القرآن واحلديث 
آل عمـران   " (لـرجيم وإين أعيذها بك وذريتها من الشيطان ا      "نقله املفسرون إليضاح ما خفي من اآلية        . وابنها
أليس يف هذه اآلية واحلديث صدى لعقيدة النصارى بعصمة مرمي أم املسيح من اخلطيئة األصلية اليت تتوارثها                 ). ٣٦

البشرية من آدم؟ أليس يف هذين القرآن واحلديث تعليم صريح على عصمة املسيح يف مولده، أكثر من أمه من مس                    
ونقل ". يتأثر منه إال مرمي وابنها فإن اهللا تعاىل عصمهما بربكة االستعاذة          الشيطان يطمع يف إغواء كل مولود حبيث        

أصبحِت األصنام  : روى أنه ملا ُولد عيسى ابن مرمي عليه السالم أتت الشياطني إبليس فقالوا            : "هذا احلديث ١الغزايل
  فقال هذا ! قد نكست رؤوسها

                                                 
 . ٢٩: ٣احياء علوم الدين : غزايلال-  1



 

 

١٠٤
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: مث وجد عيسى عليه السالم قـد ولـد      . د شيئاً فطار حىت أتى خافقي األرض فلم جي      ! مكانكم. حادث قد حدث  
أن نبياً قد ولد البارحة، ما محلت أنثى قـط وال وضـعت إال وأنـا                : فرجع إليهم فقال  ! وإذا املالئكة حافني به   

  !".فأيسوا من أن تعبد األصنام بعد هذه الليلة! حاضرها إال هذا
جنيل وال القرآن ينسب له خطيئـة أو إمثـاً أو           فال اإل : وهذه العصمة املبدئية دامت مع املسيح طيلة حياته       

أَنُتم ِمن أٍَب   : "وكان املسيح يتحدى خصومه يف هيكل أورشليم على مشهد ومسمع من السلطات والشعب            . ذنباً
لَم َيثُْبت ِفي الَْحق َألنَُّه لَيَس ِفيـِه        ذَاَك كَانَ قَتَّاالً ِللنَّاِس ِمَن الَْبدِء وَ      . ُهَو ِإبِليُس َوَشَهَواِت أَِبيكُم ُتِريُدونَ أَنْ َتعَملُوا      

َوأَُبو الْكَذَّابِ          . َحق ي أَقُولُ الْحَ    . َمَتى َتكَلََّم ِبالْكَِذِب فَِإنََّما َيَتكَلَُّم ِممَّا لَُه َألنَُّه كَذَّابِمُنـونَ    َوأَمَّا أََنا فََألنُتؤ ُتمقَّ لَس
يتحداهم بقداسته اخلارقة، بدون أدىن خطيئة أو ذنـب         ) ٤٧ -٤٤: ٨يوحنا" (لَى َخِطيٍَّة؟ َمن ِمنكُم ُيَبكُِّتِني عَ   . ِبي

وقد شهد له ذه العصمة من اخلطيئـة        . أو وزر، يف إثبات شخصيته ونبوته ورسالته؛ ومل يرد أحد منهم التحدي           
لقـد  : بصوت جهري يف أول ظهور له يف جممع كفرناحوم، صاح رجل به روح شيطان جنس،              : الشياطني أنفسهم 
وشهد الرسل احلواريون الذين تتلمذوا له، وعاشوا معه حنو         ). ٣٤: ٤مرقس"! (إنك قدوس اهللا  : "عرفتك من أنت  

: ٧عب" (ه عن اخلطأة، قد صار أعلى من السماوات       نـزإنه قدوس بريء زكي مت    : "ثالث سنوات يف رسالة شاقة    
" مل يصنع خطيئة ومل يوجد يف فمـه مكـر         ) "١٥: ٤عرب  " (لقد ُجرب يف كل شيء مثلنا ما خال اخلطيئة        ). "٤٧

من أجلنا لكي نصري حنن     ) أي ذبيحة خطيئة  " (إن الذي مل يعرف اخلطيئة جعله اهللا خطيئة       "أجل  ). ٢٢: ٢بط  ١(
  .١)٥: ٣يو١" ( يَّةٌَوَتعلَُمونَ أَنَّ ذَاَك أُظِْهَر ِلكَي َيرفََع َخطَاَياَنا، َولَيَس ِفيِه َخِط) "٢١: ٥كو ٢" (برَّ اهللا فيه

                                                 
ينقل اإلجنيل دهشة الشعب أمام سلطان      : جتد مقارنة طريفة بني الفصل األول من إجنيل مرقس، وسورة القلم يف القرآن وهي الثانية يف تاريخ الرتول                 - 1

 املسيح يعلم من عنده، فال يوحي إليـه مـالك، وال            ).١٥" (أساطري األولني "يسوع يف تعليمه، بينما ينقل القرآن استخفاف القوم بالدعوة ويصفوهنا           
أم لكم كتاب فيه    : "بينما حممد يتحدى قومه بالكتاب األول مستشهداً فيه توكيداً لقرآنه         ! يستشهد بالكتاب األول، وإن قرأه يف اجملمع وفسره للشعب        

 ).٤٧" (أم عندكم الغيب فهم يدرسون) "٣٧" (تدرسون



 

 

١٠٥
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وقد اعترف القرآن واحلديث والتفسري بعصمة املسيح املبدئية والفعلية من اخلطيئة فال تنسب له يف مولده                
فاملالك الذي يبشر به يبشـر      . حممد" سيد املرسلني "وحياته وآخرته إمثاً أو وزراً كما تنسب إىل مجيع األنبياء، إىل            

طاهراً من الذنوب نامياً علـى اخلـري،        "أي  ) ١٩مرمي" ( ليهَب لِك غالماً زكياً    إمنا أنا رسول ربك   : "بغالم زكي 
وهذه البشرى من قبل أن ُيحبل به، فهي توكيـد مـن          ). البيضاوي" (مترقياً من سن إىل سن على اخلري والصالح       

اته، حسـب شـهادته     وهذه القداسة املعجزة قد وهبه اهللا إياها طيلة حي        . السماء لطهارته، ونبوة بقداسته اخلارقة    
ومل ! وَبـراً بوالـديت   ! وأوصاين بالصالة والزكاة ما دمُت حياً     ! وجعلين مباركاً أين ما كنتُ    : "ونبوءته يف مولده  
كانـا ال   ) املسيح وأمه (أهنما  وذكروا لنا   : "وهناك حديث صحيح مشهور   ). ٣٢ -٣٠مرمي!" (جيعلين جباراً شقياً  

يشهد له احلديث بعد القرآن بالعصمة الفعلية مدى احلياة كما          . ١"دميصيبان من الذنوب كما يصيب سائر بين آ       
وجند يف انتصار املسيح على املوت، برفعه حياً إىل السماء، تفسرياً كـامالً لعصـمته يف                . شهد له بالعصمة املبدئية   

  .حياته من سلطان الشيطان واخلطيئة
  .مل يكن له يف نبّوته ورسالتهمل يكن للشيطان من سلطان على املسيح يف حياته، و: ثانياً

وقـد  . ظهر املسيح على األرض لتأسيس ملكوت اهللا بدل ملكوت إبليس على العامل منذ اخلطيئة األوىل              
ومنذ بدأ املسيح رسالته تصـدى لـه        . علم إبليس ومالئكته وجنوده أهنما املعركة الفاصلة يف السيطرة على العامل          

  .إبليس فبدأ الصراع اهلائل
                                                 

قل ال : فقال له. روي أن إبليس، لعنه اهللا، متثل لعيسى ابن مرمي ص   : "ديثاً عن ترتيه املسيح من اخلطأ حىت يف جتربة التوحيد         نقل الغزايل يف اإلحياء ح    - 1
 روي أن عيسى عليه السالم توسد يوماً      : "وحديثاً آخر يف ترتيهه من اخلطيئة مبغريات الدنيا       ). ٢٨: ٣" (كلمة حق وال أقوهلا بقولك    : فقال  ! إله إال اهللا  

  ).٢٩: ٣!" (هذا لك مع الدنيا: فرمى به من حتت رأسه فقال. فأخذ عيسى ص! يا عيسى، رغبت يف الدنيا: حجراً فمر به إبليس، فقال
 .موقف النيب حممد واملسيح
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واملسيح ظهر يف أمة    . الة حممد يف القرآن صراعاً على التوحيد مع املشركني، مثل سائر األنبياء واملرسلني            تظهر رس 
: ١٧، يوحنا ٢٩: ١٢مرقس(فالتوحيد مفروض يف رسالة املسيح ومفروغ منه        . ١موحدة كأشد ما يكون التوحيد    

ع على نشـر ملكـوت اهللا الروحـي         يف اخلط األمامي صرا   : فرسالة املسيح يف اإلجنيل صراع على خطني      ). ٣
". سلطان هذا العامل  "يالحظه اجلميع؛ وصراع أقوى وأدهى يف اخلط اخللفي من مسرح الدنيا والبشرية، مع إبليس               

  . الشيطاين، متيز به اإلجنيل عن القرآن وعن سائر النبوات والرساالت-وهذا الصراع الثاين، اإلهلي
   الدنيا عليهَعْرض سلطان: جتربة املسيح األوىل)١

علم الشيطان، من مولد املسيح اخلارق، ومن عيشة اخلَلوة يف الناصرة املدهشة، ومن عمـاد املسـيح يف                  
األردن وظهور اهللا له بشكل صوت من السماء، ورفرفة محامة غريبة، ومن هذا الصوم املذهل يف الربيـة، مـدة                    

ح ابن اهللا الذي ينتظرونه لتأسيس ملكوت اهللا يف العـامل  أربعني يوماً بال زاد وال ماء، أن يسوع قد يكون هو املسي 
وعلـى  : "فحضر إبليس إىل يسوع ليسرب سر شخصيته، وحيول جمرى رسالته         . وزحزحة إبليس عن سيطرته وملكه    

أثر العماد دفعه الروح القدس إىل الربية، فأقام يف الربية أربعني يوماً بال زاد وال ماء، إن يسوع قـد يكـون هـو                  
فحضر إبليس إىل . يح ابن اهللا الذي ينتظرونه لتأسيس ملكوت اهللا يف العامل وزحزحة إبليس عن سيطرته وملكه              املس

َوِللَْوقِْت أَخَرَجُه الرُّوُح ِإلَى الَْبريَِّة َوكَانَ ُهَناَك ِفي الَْبريَِّة أَرَبِعَني          : "يسوع ليسرب سر شخصيته، وحيول جمرى رسالته      
أَمَّا َيُسوُع فََرَجَع ِمَن    ) "١٢: ١مرقس" (.الَْمالَِئكَةُ َتْخِدُمهُ َوَصاَرِت  . َوكَانَ َمَع الُْوُحوشِ  . ُب ِمَن الشَّيطَانِ  َيوماً ُيَجرَّ 

             ماً ُيَجرَُّب ِمنَبِعَني َيويَِّة أَرَتِلئاً ِمَن الرُّوِح الْقُُدِس َوكَانَ ُيقَْتاُد ِبالرُّوِح ِفي الَْبرُدنِّ ُممِليسَ اُألرأخرياً، ) ١: ٤لوقا" (  ِإب
إن كنت ابن اهللا فمر هذه احلجارة أن تصـري          : قال له إبليس  : "وقد أهنك الصوم قواه، حضر إبليس لتجربة فاصلة       

: ٤، مـىت  ٣: ١لو!" (ليس باخلبز وحده حييا اإلنسان بل بكل كلمة من اهللا         : مكتوب: فأجابه يسوع قائالً  . أرغفة
  مث أخذه إبليس إىل املدينة املقدسة وأوقفه على جناح اهليكل، . "شيئاًفشل إبليس، ومل يعرف ) ٢

                                                 
" إن الكائن إهلنا هو اهللا أحد     : يلامسع يا إسرائ  : "ويف صالة التوراة  ) ٣٩ و   ٣٥: ٤تث" (فقد أريت لتعلم أن الكائن هو اهللا ال إله إال هو          : "يف التوراة - 1
وكرر ذلك مدى ألف سنة األنبيـاء والزبـور         ) ١: ٢٠خر" (أنا هو اهللا إهلك، ال إله لك سواي       : "ويف الوصية األوىل من الكلمات العشر     ) ٤: ٦تث(

 .واحلكمة
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أنه يوصي مالئكته بك فتحملك على أيديها       : ١إن كنت ابن اهللا فألِق بنفسك إىل ما أسفل ألنه مكتوب          : وقال له 
مل يسـتفد   فشل إبليس أيضاً و   ". ال جترب الرب إهلك   : مكتوب أيضاً : فقال له يسوع  ! لئال تصدم حبجر ما رجلك    

: فشل يف معرفة شخصية املسيح احلقيقية، فحاول أن يغير اجتاه رسالته للتسلّط عليه وإغرائه بسلطان الـدنيا                : شيئاً
أعطيـك كـل هـذا      : فأخذه أيضاً إبليس إىل جبل عال جداً، وأراه مجيع ممالك الدنيا وجمدها يف حلظة وقال له               "

عندئـٍذ  .  فإن أنت سجدَت أمامي فهي لك بأمجعها       -عطيها ملن أشاء   فإهنا يل وأنا أ    -السلطان، وجمد هذه املمالك   
حينئٍذ تركه إبلـيس وإذا     . للرب إهلك تسجد وإياه وحده تعبد     : فإنه مكتوب ! إليك عين يا شيطان   : قال له يسوع  

ه، يف التجربة الثالثة جترأ إبليس وعرض عليه أن يسجد له وخيضع ل           ). ٤ مىت ٤لوقا" (مالئكة أقبلت وصارت ختدمه   
فطرده يسوع بـازدراء ومل يفلـح الشـيطان    : ويسري حتت سيطرته وهو يعطيه السلطان على مجيع ممالك األرض     

فأيُّ نيب ُعِرض عليه مثل هذا العرض ومل ُيفنت؟ كـاد           . بإغوائه والتسلّط عليه، ومل يعرف من هو يف سر شخصيته         
، وسيد الشياطني، فقـد     "قبلت وأخذت ختدمه  فقد أ "يفنت حممداً بأهون من ذلك، بكسب أهل مكة إىل التوحيد،           

  .هزمها يف أخطر جتاريبها وإغراءها
  إبليس والشياطني تعرف قبل البشر من هو يسوع)٢

  .يذكر اإلجنيل يف حوادث ثالثة تطور الشيطان يف معرفة يسوع منذ مطلع رسالته
فبهتوا من تعليمـه    . مفدخل يسوع اجملمع وأخذ يعلّ    : "كان السبت األول يف كفرناحوم، ووقت الصالة      -

ما : وكان يف اجملمع رجل به روح جنس فصاح قائالً        ). علماء الشريعة (ألنه كان يعلّم كمن له سلطان، ال كالكتبة         
: فـأمره يسـوع قـائالً     ! إنك قدوس اهللا  : إين أعرف من أنت   ! لقد أتيت لتهلكنا  : لنا ولك يا يسوع الناصري    

  اخرس واخرج "
                                                 

 . ليت تذكر املسيحمبا أن املسيح يستشهد بالكتاب للتغلب على الشيطان، أخذ الشيطان يستشهد به يف النبوات ا- 1
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فذهل اجلميع حىت سأل بعضـهم  . وح النجس يف عنق، وصاح بصوت جهري وخرج منه فهزه الر !" من هذا الرجل  
  ).٢٨ -٢١: ١مرقس!" (إنه يأمر األرواح النجسة فتطيعه! بسلطان! تعليم جديد! ما هذا: بعضاً قائلني

واملسيح يظهر منذ أول معركة مـع       ". إنه قدوس اهللا  : "لقد توصل إبليس إىل معرفة يسوع معرفة ابتدائية       
!". لقد أتيـَت لتـهلكنا  : "وعرف الشيطان هدف رسالة يسوع. يس والشياطني أمام الشعب أنه سلطان عليهم     إبل

وقد بدأ هذا اإلهالك بأمٍر ساٍم ال مرد له، خبروج الشيطان، بكلمة، من رجل، يف وسط اجملمع، أمام حشد املدينة                    
  .للصالة

وملا غربت الشمس أخذ مجيع الـذين       : "هيف مساء هذا السبت األول يف كفرناحوم، وقد انقضت عطلت         -
وكانت الشياطني خترج من    . فكان يضع يده على كل واحد منهم ويشفيهم       . هلم مرض بشىت العلل، يأتون م إليه      

: ٤لوقـا " (ألهنا كانت تعلم أنه املسيحفكان ينتهرها وال يدعها تتكلم ". أنت ابن اهللا  : "كثريين وهي تصرخ قائلة   
  ).٣٤ -٢١: ١ مرقس٤١ -٣٨

تأكد ذلك من السلطان املعجز الفريد الـذي يشـاهده يف           . هنا ازداد الشيطان معرفة ليسوع أنه املسيح      
بلمسة يد يشفي مجيع املرضى، وبكلمة خيرج الشياطني من كثريين، مما مل يره إبليس وجنوده من أحد يف                  : يسوع

  .تاريخ النبوءات
ومسع مجع كثري من . حر وتبعه مجع غفري من اجلليلانصرف يسوع مع تالميذه إىل الب"بعد مدة وجيزة  -

وأمـر تالميـذه أن     . اليهودية وأورشليم وأدوم وعرب األردن، وضواحي صور وصيداء، بكل ما صنع فأقبلوا إليه            
ولذلك كان من كان بـه داء كـان يتـهافت           . فإنه كان قد شفى كثريين    . تالزمه سفينة خشية أن يزمحه اجلمع     

أنت : "األرواح النجسة، إذا رأته ختّر له وتصرخ قائلة       وكانت  . خترج منه وتشفي اجلميع   ليلمسه ألن قوة كانت     
أخـرياً تأكـد الشـيطان أن    ). ١٩ -١٧: ٦، لوقا١٢ -٧: ٣مرقس" (وكان ينتهرها كثرياً أال تشهره    !" ابن اهللا 

  .يسوع هو ابن اهللا
" أنـه ابـن اهللا  "صية يسـوع  وهنا إبليس تأكد من شخ. كان إبليس يف البدء يطمع أن يسجد له يسوع        

  يسجد إبليس أمام  : فيسجد هو للمسيح



 

 

١٠٩

١٠٩

هذه القوة اخلارقة اليت ال قبل له ا، اليت تشفي مجيع األمراض بلمسة، وتقهر الشياطني بكلمة وتـرغمهم علـى                    
ليس فصارت الشياطني مبجرد مرأى املسيح تسجد له وتعترف به ابن اهللا فإب           . التخلي عن ضحاياهم واخلروج منها    

  .١والشياطني عرفوا يسوع واعترفوا به قبل البشر
  استخذاء إبليس أمام يسوع واإلقرار بسلطان املسيح عليه)٣

: ٦ لوقـا  ١٢: ٣مرقس"! (أنت ابن اهللا  : أن األرواح النجسة كانت، إذا رأته، خترُّ له وتصرخ قائلة         "رأينا  
  .فاستذلوا واستخذوا أمامه) ٤٠: ٤لوقا"! (لقد أتيت لتهلكنا: "وقد عرفوا غاية رسالته) ١٩

وأفَْضوا من كفرناحوم إىل عرب البحر إىل أرض اجلراسيني، وما أن خرج من السفينة حىت اسـتقبله مـن               "
وكان قد ُسد   . وكان يسكن يف القبور، ومل يكن بوسع أحد أن يضبطه حىت بسلسلة           . القبور إنسان به روح جنس    

وكان على الدوام، ليالً وهناراً، يف      . م القيود، ومل يقَو أحد على قمعه      مراراً بقيود وسالسل، فقطَّع السالسل وحطَّ     
، وصرخ بصـوت    بادر إليه وسجد له   فلما رأى يسوع من بعيد      . القبور ويف اجلبال يصيح ويهشم نفسه باحلجارة      

ناشدتك ... ).٢٩: ٨مىت (أيضاً قبل األوان لتعذبنا   أجئت إىل هنا    ... مايل ولك يا يسوع ابن اهللا العلي؟        : "جهري
اخرج أيها الروح النجس من     : قال له . وطلب إليه بإحلاح أن ال يرسلهم إىل خارج البقعة        !" ... اهللا أن ال تعذبين   

  ).٥مر. (فخرج" هذا الرجل
بدأ جنُد إبليس يشعرون بسلطان املسيح عليهم، ويستخذون أمامه، وعندما يلمحونه من بعيد ُيهرولـون               

ولشدة فـزعهم مـن     ". أجئت أيضاً إىل هنا قبل األوان لتعذبنا      : "من مالحقته هلم  إليه ويسجدون له، ويستذلون     
" سيد املرسلني، النيب العـريب    "كان الشيطان سلطان العامل، وجاء      !". يستحلفونه باهللا أن ال يعذم    "املسيح كانوا   

  يتقي شره باالستعاذة منه يف 
                                                 

كان يسوع مينع الشياطني أن يشهروه عند الشعب ألنه مل يكن لريضى خبدمة من إبليس، وألن إبليس وشياطينه كانوا يقصدون إشارة الشعب قبل                       - 1
  . فرفض يسوع عرضهم وغرضهم: األوان بإعالن ظهور املسيح الذي ينتظره اليهود ليخضع األمم بالسيف إلسرائيل
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ويف اإلجنيل، عندما يرى الشيطان املسيح مقبالً يصُغر،        . كل وجع، ويف كل مساء، وقبل كل صالة وقراءة للقرآن         
فتعجب اجلموع قائلني مل يظهر قط مثل       : "وَيِذلّ، وخياف من سلطانه، ويشعر بالعذاب من جمرد وجوده وظهوره         

مع أن األنبياء قد َمألوا تاريخ إسرائيل باملعجزات، فلم َيرو الكتاب مثـل هـذا               ). ٣٣: ٩مىت"! (هذا يف إسرائيل  
  .لطان على الشيطانالس

وجال يسوع جولة يف الشمال وجولة يف اجلنوب حىت دنا يوم فاصل يف كشف املسيح لرسله عن سـر                   
ويظهـر موسـى   . يسوع يتجلى أمامهم فيصري وجهه منرياً كالشمس وثيابه أبيض من الثلج     : شخصيته يف التجلي  

سل حبديثهم مع املسيح سر نبوءام عـن مسـيح   سيد الشريعة، وإيليا سيد النبوة يؤديان الطاعة له، ويكشفان للر 
هـذا هـو ابـين      : " قد ظللتهم، وصوت من الغمامة يقول      - عالمة حضور اهللا يف الكتاب     -وإذا غمامة . الصليب

لوا من اجلبل فوجدوا باقي التالميذ والشعب يف ضجة وحرية حلضور شاب يصـرعه              نـزمث  ". احلبيب، فامسعوا له  
... ن الزمن يصيبه هذا؟ فقال منذ صباه، وكثرياً ما ألقاه يف النار أو يف املاء ليهلكـه                فسأل أباه منذ كم م    "شيطان  

 فصرخ الروح وهز الولـد يف       -!أيها الروح األصم األبكم، أنا آمرك اخرج منه وال تعد إليه من بعد            : فقال يسوع 
  .د يأمر العبد فيطيعالسي: مشهد رائع ال مثيل له يف تاريخ النبوة). ٢٩ -١٤: ٩مرقس" (عنف شديد وخرج

  .إبليس وجنوده" سلطان هذا العامل"باحلقيقة أن املسيح يف اإلجنيل سيد على 
  يسوع يعطي من سلطانه على الشياطني لرسله، دليالً على ملئه فيه وفيضه)٤

: أرسل املسيح تالميذه يف جوالت رسولية تدريبية، وزودهم بالسلطات اليت تؤيد رسالتهم لدى الشـعب              
 كُـلَّ َمـَرٍض َوكُـلَّ       َوَيشفُوا َحتَّى ُيخِرُجوَها    ُسلْطَاناً َعلَى أَْرَواٍح َنِجَسةٍ    َوأَعطَاُهم   َعَشَر َدَعا َتالَِميذَُه اِالثَْني     ثُمَّ"

أعطى املسيح رسله معجزة تشهد هلم، فكانت إعجازاً يف العمل، ال إعجـازاً يف البيـان                ). ١: ١٠مىت" (.ُضعٍف
عجاز بالكلم للخاصة ال للعامة؛ ولكن اإلعجاز يف اخلوارق يلمسه كل الشعب من كل أمـة                واإل: وجوامع الكلم 

  أعطاهم معجزة يف سلطان ال مثيل له على أمراض البشر، وعلى الشياطني . ولغة
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لستم أنتم املـتكلمني    "وسلمهم أيضاً سلطانه يف الوحي والتعليم       ) ٨: ١٠مىت(وعلى إحياء املوتى    . لكي يطردوها 
  .فأعطاهم سلطانه املعجز يف القول والعمل، ال يف القول وحده) ٢٠: ١٠" (روح أبيكم هو املتكلم فيكمبل 

وبعد ذلك عين الرب أيضاً     : "مرة أخرى أرسل مع رسله االثين عشر، بعضاً من تالميذه حنو اثنني وسبعني            
نة وكل موضع كان مزمعـاً أن يقـدم         اثنني وسبعني تلميذاً آخرين وأرسلهم اثنني اثنني، أمام وجهه إىل كل مدي           

لقـد رأيـت    : فقال هلـم  ! أن الشياطني أنفسها ختضع لنا بامسك     : ورجع االثنان والسبعون فرحني وقالوا    ... إليه
فها أنا ذا قد أعطيتكم سلطاناً أن تدوسوا احليات والعقارب وكـل قـوة              ... الشيطان ساقطاً من السماء كالربق    

  ).١٠لوقا!" (جل فقد دفع إيل أيب كل سلطانأ... للعدو، وما من شيء يضركم
وقد فرحـوا يف    . سلطان املسيح على إبليس وذريته سلطان إهلي مطلق يقدر أن يسلّم منه رسله وتالميذه             

وفرحوا أكثر فأكثر، بعد ارتفاع املسيح إىل السـماء         . جوالم التدريبية خلضوع الشياطني هلذا السلطان املسيحي      
اجَتَمَع ُجمُهوُر الُْمُدِن الُْمِحيطَِة ِإلَى أُوُرَشِليَم َحـاِمِلَني َمرَضـى          َو: "ارقليط على الرسل  وحلول الروح القدس الف   

َوِمن ِملِْئِه َنحُن َجِميعاً    : "قال الرسول احلبيب  ) ١٦: ٥أعمال" ( ُهمَوُمَعذَِّبَني ِمن أَرَواٍح َنِجَسٍة َوكَاُنوا ُيبَرأُونَ َجِميعُ      
  ).١٦: ١يو" ( عَمةً فَوَق ِنعَمٍةأََخذَْنا َوِن
  مؤامرة إبليس األخرية للقضاء على املسيح )٥

دخل يسوع إىل أورشليم عاصمة الدين والدولة اليهودية، دخول الفاحتني تنفيذاً لنبوة عن املسيح امللـك،                
عضهم خيشون، وبعضـهم  أمتها يف ذاته وأظهر للسلطات والشعب أنه سيد املوقف وأنه لو أراد ألنشأ املُلك الذي ب         

ولكن كان مقدراً يف أسرار اهللا اليت حيملها املسيح معه أن حيكُم املسيح بالصليب، وأن خيلص العامل من                  . ينتظرون
منها يف هذا املساء احلافل وقـد       . وقد َمثَّلَ لذلك كثرياً يف أقواله     . سلطان الشيطان واخلطيئة والضالل بآالمه وموته     

: ق احلق أقول لكـم احل! لقد حانت الساعة اليت فيها ميجد ابن البشر : " إىل يسوع فقال   باشرت بوادر األمم تأيت   
  إن حبة احلنطة 
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  )٢٤ -٢٣: ١٢يو !" (اليت تقع يف األرض، إن مل متت فإهنا تبقى وحدها، وأما إن ماتت فإهنا تأيت بثمر كثري
اآلن نفسـي قـد     : "يح ويقـول  وأمام هذه الذكرى، ذكرى موته الذي فيه احلياة واخلصب يرتعش املس          

أيهـا  .... ألجل هذه الساعة قد جئت    ولكن  ....يا أبتاه، أنقذين من هذه الساعة     .....ماذا أقول؟   ....اضطربت
! هو رعد   : ومسع اجلمع الواقف هناك فقالوا    ! وسأجمده أيضاً ! قد جمدته : فجاء صوت من السماء   ! اآلب جمد امسك  

اآلن .... ليس من أجلي كان هذا الصوت، بل من أجلكـم         :  يسوع وقال  فأجاب! قد كلّمه مالك  : وقال آخرون 
 قال  –. وأنا مىت رفعت عن األرض اجتذبُت إيلَّ اجلميع        ...!ن رئيس هذا العامل يلقى خارجاً     آلا! دينونة هذا العامل  

ـ     ). ٣٣ -٢٣: ١٢يو  " (يسوع ليدل على أية ميتة كان مزمعاً أن ميوا         يس أمـام   ويتمثل الصراع األخري مع إبل
  !".ولكن ليس له عليَّ سبيل! اآلن سلطان هذا العامل يأيت: "املسيح، فيقول باستعالء

  . يسوع يعلن أن املعركة الفاصلة بينه ونني إبليس قد حضرت، وأن النصر النهائي قد الح
الـيت شـهد    يتخذ الشيطان أعوانه يف هذه احملاولة األخرية اليائسة للقضاء على يسوع من السلطات اليهودية               

بيالطس، الوايل الروماين، أهنم إمنا أسلموه إليه لإلعدام، حسداً من عند أنفسهم ال غرية على العقيـدة والشـريعة                   
والواسطة الثانية  ). ٤٤: ٨يو   (١أبوكم ابليس وتعملون دائماً أعمال أبيكم       : كان يسوع يقول هلم دائماً    . املوسوية

فََدَخلَ الشَّيطَانُ ِفي َيُهوذَا الَِّذي ُيدَعى اِإلسَخرُيوِطيَّ َوُهَو ِمـن ُجملَـِة            : "يحاملباشرة هو يهوذا اخلائن، تلميذ املس     
  .اِد الُْجنِد كَيَف ُيَسلُِّمُه ِإلَيِهمفََمَضى َوَتكَلََّم َمَع ُرَؤَساِء الْكََهَنِة َوقُوَّ .اِالثَْني َعَشَر

                                                 
هيونية اليت حكمت على املسيح باإلعدام، وحاولت يف بدء النصرانية احلكم أيضاً عليها باإلعدام، مساها صاحب الرؤيا اليت تصف صـراع                هذه الص - 1

: ةما زالت إىل اليوم عدوة النصرانية واإلسالم، زكل دين إال دين الصـهيوني            ".... جممع الشيطان "كنيسة املسيح ضد الضالل والشر عرب األجيال، إهنا         
ال أريد أن جتهلوا هـذا السـر أن         : "فهل حان لنبوءة بولس الرسول أن تتحقق      ... كانوا شعب اهللا املختار، ومنذ صلب املسيح أمسوا عدو اهللا املختار          

 ).٢٥: ١١رو " (التصلب حصل جلانب من اسرائيل حىت يدخل جمموع األمم



 

 

١١٣

١١٣

: ٢٢لوقـا   (" .َوكَانَ َيطْلُُب فُرَصةً ِلُيَسلَِّمُه ِإلَيِهم ِخلْواً ِمن َجمعٍ       . فََواَعَدُهم. ضَّةً فَفَِرُحوا َوَعاَهُدوُه أَنْ ُيعطُوُه فِ    
َوقَد أَلْقَى الشَّيطَانُ ِفي قَلْـِب       فَِحَني كَانَ الَْعَشاءُ  "ويف عشاء الوداع رأى يهوذا أن الفرصة مؤاتية يف هذه الليلة            ) ٣

  َعانَ اِإلسأَنْ ُيَسلَِّمهُ  َيُهوذَا ِسم ُيوِطيـَد  "وبعد أن تناول اللقمة، لقمة احملبة، من يد يسوع  ). ٢: ١٣يوحنا  " (َخرفََبع
فَلَمَّـا َخـَرَج    ). "٢٧: ١٣يوحنا  " (»َما أَنَت َتعَملُُه فَاعَملُْه ِبأَكْثَِر ُسرَعةٍ     «: فَقَالَ لَُه َيُسوعُ  . اللُّقَْمِة َدَخلَُه الشَّيطَانُ  

ِإنْ كَانَ اللَُّه قَد َتَمجََّد ِفيِه فَِإنَّ اللََّه َسُيَمجُدُه ِفـي           . آلنَ َتَمجََّد ابُن اِإلنَساِن َوَتَمجََّد اللَُّه ِفيهِ      ٱ«: قَالَ َيُسوعُ  )يهوذا(
ني على ابليس   فاملسيح يرى يف آالمه وموته جمد اهللا وجمده، والنصر املب         ). ٣١: ١٣يوحنا  " (. ذَاِتِه َوُيَمجُدُه َسِريعاً  

ألن مـوت املسـيح، يف      : يف استشهاد يسوع يظهر أن الشيطان هو الغالب ولكن يف الواقع هو املغلوب            . وأعوانه
مبوت املسيح كان القضاء علـى      : "تدبري اهللا، كان الضحية اليت يطلبها اهللا عن البشرية لتحريرها من سلطان إبليس            

  .لنه يسوع لتالميذه يف وداعه هلمهذا ما أع) ١١: ١٦يوحنا " (سلطان هذا العامل

بل يف ساعة اخليانة، يف بستان الزيتون، يصرع على احلضيض يهوذا           ! مل يستسلم يسوع عن عجز وضعف     
الكـأس الـذي   ! قفوا عند هذا احلـد : "ويقول لبطرس الذي حاول املقاومة وهم يسمعون      . مع املتآمرين، بكلمة  

أستطيع اآلن أن أطلب إىل أيب فريسل إيلّ أكثر من اثين عشر جيشاً من              أتظن أين ال    ....أعطاين اآلب، اال أشرا؟     
ضحية املسيح على الصليب واستشهاده، ضـحية       ". ولكن هذه ساعة سلطان الظلمة وساعة أعوانه      ..... املالئكة؟

ِني اآلُب َألنـي أََضـُع      ِلَهذَا ُيِحبُّ : "احملبة والرضى املتبادل بني اهللا اآلب واملسيح ابنه، وبني املسيح والبشرية رعيته           
ِلي ُسلْطَانٌ أَنْ أََضَعَها َوِلي ُسلْطَانٌ أَنْ آُخذََها        . لَيَس أََحد َيأُْخذَُها ِمني َبلْ أََضُعَها أََنا ِمن ذَاِتي        . َنفِْسي آلُخذََها أَيضاً  

  ).١٧: ١٠يو " (َهِذِه الَْوِصيَّةُ قَِبلُْتَها ِمن أَِبي. أَيضاً
وانه أهنم قضوا على املسيح بصلبه وقتله؛ ولكنه كان استشهاداً، وضـحية عـن البشـرية    ظن إبليس وأع  

حما الصك املكتوب علينا الذي كان ضدنا بأحكامه، وأزاله مسـمراً إيـاه علـى               : "لتحريرها من سلطان إبليس   
  . الصليب



 

 

١١٤

١١٤

  ).١٤: ٢كولسي " (وجرد الرئاسات والسالطني وشهرهم إذ سيرهم يف موكبه الظافر
نرى يسوع مكلالً باجملد والكرامة لكونه قد قاسى أمل املوت، حىت يكـون             "وبسبب استشهاده وضحيته    

  ).٩: ٢عرب " (املوت الذي قاساه مفيداً لكل أحد بنعمة اهللا
، اليت كان يتسلط عليها إبليس، صراعها األكـرب مـع إبلـيس ومالئكتـه     بدل البشريةصارع يسوع،   

ـ               ِإنَّ ُمَصاَرعَ فَ: "وجنوده  َهـذَا   ِةَتَنا لَيَست َمَع َدٍم َولَحٍم، َبلْ َمَع الرَُّؤَساِء، َمَع السَّالَِطِني، َمَع ُوالَِة الَْعالَِم، َعلَى ظُلَْم
 َتقِْدُروا أَنْ ُتقَـاِوُموا  ن أَجِل ذَِلَك احِملُوا ِسالََح اِهللا الْكَاِملَ ِلكَيِم. الدَّهِر، َمَع أَجَناِد الشَّر الرُّوِحيَِّة ِفي السََّماِويَّاتِ   

فاستسلم يسوع املسيح لآلالم واملوت،     ). ١٢: ٦أفسس  " ( .ِفي الَْيوِم الشريِر، َوَبعَد أَنْ ُتَتمُموا كُلَّ َشيٍء أَنْ َتثُْبُتوا         
 َصاَر الُْحكُْم ِإلَى َجِميـِع      فَِإذاً كََما ِبَخِطيٍَّة َواِحَدةٍ   : "حىت باستشهاده يصرع هنائياً إبليس وحيرر البشرية من سلطانه        

 َألنَُّه كََما ِبَمعِصَيِة اِإلنَسـاِن الَْواِحـدِ      . النَّاِس ِللدَّيُنوَنِة َهكَذَا ِبِبرٍّ َواِحٍد َصاَرِت الِْهَبةُ ِإلَى َجِميِع النَّاِس ِلَتبِريِر الَْحَياةِ           
  ).١٩ -١٨: ٥رو " (.َسُيجَعلُ الْكَِثُريونَ أَبَراراً) املسيح(ِة الَْواِحِد  ُجِعلَ الْكَِثُريونَ ُخطَاةً َهكَذَا أَيضاً ِبِإطَاَع)آدم(

فكـم بـاألحرى وحنـن      . فقد برهن اهللا عن حمبته لنا بأن املسيح قد مات عنا وحنن بعد خطأة             "وهكذا  
" ه اآلن املصاحلة  وليس هذا فحسب فإنا أيضاً نفتخر باهللا بربنا يسوع املسيح الذي به نلنا ب             . مصاحلوه خنلص حبياته  

نْ َيِحـلَّ  أ )اهللا ( ُسرَّ)املسيح (َألنَُّه ِفيِه: "مصاحلة عامة شاملة حررت اخلليقة كلها من سيطرة إبليس). ١٠: ٥رو  (
م َما ِفـي    أ َما َعلَى اَألرِض     كُلُّ الِْملِْء، َوأَنْ ُيَصاِلَح ِبِه الْكُلَّ ِلَنفِْسِه، َعاِمالً الصُّلَْح ِبَدِم َصِليِبِه، ِبَواِسطَِتِه، َسَواٌء كَانَ             

  ).١٩: ١كولسي " (السََّماَواِت
إذا كانت ضحايا احليوانات يف هيكل سليمان، وإذا كانت ضحايا احليوانات على جبل عرفـات قـرب             

هذا هـو   "مكة، تقرب إىل اهللا، فكم باألحرى ضحية املسيح كلمة اهللا وروح اهللا تقرب اهللا إلينا وتقربنا إىل اهللا؟                   
  " ر الذي كان مكتوماً منذ الدهور واألجيال، والذي أعلنه اهللا لقديسه يف اإلجنيلالس



 

 

١١٥

١١٥

هذا هو دمي، للعهد اجلديد، يهراق عنكم وعن الكثريين ملغفرة          : "فقد قال املسيح قبل ضحيته    ). ٢٦: ١كولسي  (
  ".اخلطايا

*    *    *  
الة املسيح صراعاً واستشهاداً لتحريـر      فكانت رس . قبل املسيح كان إبليس ومالئكته سالطني هذا العامل       

  . البشرية من سلطان إبليس
فكان . القرآن الكرمي ُيظهر حممداً مثل سائر األنبياء واملرسلني، يف خوف وحذر من سلطان إبليس عليهم              

": أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم    : "حممد يصلي، وَعلََّم أمته أن تصلي قبل كل عمل وكل صالة وكل قراءة للقرآن             
واإلجنيل املقدس ُيظهر املسيح سلطان إبليس، والشياطني يرجفون منه هلعاً، وخيرون له            . استعاذة دائمة التقاء شره   

  ).١١: ١٦يوحنا (وكان موت املسيح الضربة القاضية على سيطرة إبليس وجنوده على العامل . ساجدين
) ٤: ٤ كو   ٢" (ه هذا الدهر  إل"و) ٢٩: ١٢، مىت   ٣١: ١٢يو  " (سلطان هذا العامل  "كان إبليس     

رب أعـوذ   : "وكان حممد يستعيذ باهللا دائماً من سلطان إبليس ويقول        . خيشاه الناس أمجعون، واألنبياء واملرسلون    
وإهلاً " سلطان هذا العامل  "واملسيح وحده ظهر سلطاناً على      ". بك من مهزات الشيطان وأعوذ بك رب ان حيضرون        

  ".إله هذا الدهر"على 
 اإلجنيل هذا السلطان على الشيطان يف حياة املسيح ورسالته، وخصوصاً يف يوم الدين،              يظهر لنا   

  :حيث يتجلى املسيح سلطان املالئكة والشياطني، ويقضي على إبليس ومالئكته القضاء األبدي
ومىت جاء ابن البشر مبجده ومجيع املالئكة معه، حينئذ جيلس على عرش جمده وحتشر لديه مجيع                "  

... اذهبوا عين يا مالعني إىل النار األبدية اليت أعدت إلبليس ومالئكته          : حينئذ يقول امللك للذين عن يساره     . األمم
 .ملك يوم الدين له السلطان على إبليس والشياطني". فيذهب هؤالء إىل العذاب األبدي

  
*    *    *  

  نيب ورسول خيشى إبليس، : يتلخص موقف حممد من الشيطان يف القرآن  



 

 

١١٦

١١٦

وإذا قرأت  "ول الوحي وتالوة القرآن     نـزحىت يف   ) ٦٨مؤمنون  (يستعيذ باهللا من حضور الشياطني يف كل ساحنة         و
  ).٩٨حنل " (القرآن فاستعذ باهللا من الشيطان الرجيم

يف الـدنيا   . يف الـدنيا ويف اآلخـرة     ويتلخص موقف املسيح من إبليس وجنوده أن له السلطان عليهم           
فإبليس يهرب منه ومالئكـة اهللا ختدمـه        ) ٥مرقس  " (أستحلفك باهللا أال تعذبنا   : " إليه يستخذون أمامه ويتوسلون  

اذهبوا عـين يـا     : "ويف يوم الدين، هو ملك يوم الدين، يقضي عليهم القضاء األبدي مع أوليائهم            ). ١٠: ٢مىت  (
  "....مالعني، إىل النار األبدية اليت أعدت إلبليس ومالئكته
  !موسيد خييفه! عبد خيافهم


