احلوار الغائب
(اجلزء األول)

الشيخ عبد الغين العمري احلسين

1

إهداء
إىل :حممد السادس ملك املغرب.
إىل :بابا الكنيسة الكاثوليكية وكبار أحبارها يف العامل.
إىل :بابا الكنيسة األرثوذوكسية وكبار أحبارها يف العامل.
إىل :أحبار الكنائس الربوتستانية يف مجيع العامل.
إىل :حاخامات اليهودية ومجيع أحبارها.

مع أفضل األماني والتحيات
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مقدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
بسم هللا الرمحن الرحيم.
احلمد هلل رب العاملني ،وصلى هللا وسلم على املبعوث رمحة للعاملني ،سيدان حممد بن عبد هللا النيب العريب القرشي إمام
املسلمني من األمم أمجعني ،وعلى آله وصحبه وكل أتباعه إىل يوم قيام الناس لرهبم جميبني.
لقد راعنا يف أثناء نظران إىل خمتلف املسائل املثارة يف تراثنا الديين ،واليت متثل حبق صورة تدين املسلمني يف كل عصر
مشرتكا علميا يف احلد
من األعصر املاضية ،قلة (إن مل نقل ندرة) الكتاابت احملاورة ألهل الكتاب فيما يفرتض أن يكون َ
األدىن .ولسنا نعين هنا الكتاابت الفقهية ،اليت ال يتمكن أصحاهبا من استيعاب عقائد خمالفة يف األصول ،وهم من مل
يستوعبوا إخواان هلم خيالفوهنم املذهب الفقهي ،مع علمهم أبنه خالف يف الفروع فقط؛ ولسنا نعين أيضا املسح الكالمي
قرب
املستعجل الذي كان ي ّ
توخى منه حتصني عقائد املسلمني يف املرتبة األوىل؛ بل نعين احلوار املعريف الشامل الذي ي ّ
املفاهيم ،ويقارهبا من غري خوف أو تردد...
{وَال ُتَ ِادلوا أ َْه َل
ومبا أن احلوار مع املخالفني الدينيني ليس من احملرمات يف ديننا ،وهو ما جاء فيه من عند هللاَ :
اب إِاال ِابلاِيت ِهي أَحسن إِاال الا ِذين ظَلَموا ِمْن هم وقولوا آمناا ِابلا ِذي أنْ ِزَل إِلَي نَا وأنْ ِزَل إِلَيكم وإِ َهلنَا وإِ َهلكم و ِ
الْ ِكتَ ِ
اح ٌد َوََْنن لَه
َ
ْ َْ َ َْ
ْ َ
َْ
َ
َ َْ
م ْسلِمو َن} [العنكبوت]46 :؛ فإن التقاعس عنه (احلوار) يدل على أن الكالم "النظري" اجملرد ،قد يكون بعيدا جدا عن
ظن؛
التطبيق العملي ألصحابه ،يف أحيان كثرية كما ال خيفى؛ ويدل أيضا على أن التديّن قد ينحرف إىل أبعد مما قد ي ّ
أي إىل احلد الذي قد خيالف معه النص صراحة .وال شك أن العوامل املؤدية إىل هذا الصنف من الفصام كثرية ومتعددة؛
منها ما هو شخصي حبت ،ومنها ما هو انتج عن الرتبية يف األسرة ويف اجملتمع؛ ومنها ما له جذور يف التاريخ أو
انعكاسات يف اجلغرافية .ورغم كل ما ُيكن أن يقال عن التجرد العلمي واإلنصاف ،فإن الواقع قد يدهش الناظر احلصيف،
()1
كل مرة إىل اجلاهلية ،إن مل جيدوا من حيجزهم عنها ،من
ملا يراه من حتكم للغرائز والشائعات بدهلما؛ ليعود الناس يف ّ
سلطان ورع أو من عامل ابحلق صادع.
وَنن عندما ندعو إىل حوار ديين ،يف عامل عوملي ،فإننا ال جنهل حبمد هللا شروطه ،كما ال ختفى عنا املوانع إلقامته؛
ألسباب قد يعرف بعضها عموم الناس ،وقد خيفى عنهم بعضها اآلخر .ولسنا جنازف إبرادة مجع ما ال جيتمع ،وقد عاينّا
بعض التجارب السابقة اليت بقيت تدور يف الفراغ ،بسبب تصلّب األطراف املشاركة؛ وإن بولغ مع ذلك يف تغليف
اإلخفاق بعبارات اجملاملة املومهة بقبول املخالفني ومبعرفة قدرهم وحقوقهم .وَنن ال نريد أن يكون كالمنا هنا ،كالكالم
الذي سبق للناس أن مسعوه ،وال أن يكون اقرتاحنا من صنف "رفع العتب" ،أو ما ُيكن أن يدخل ضمن الديبلوماسية
املوازية؛ واحلال أننا ال نتكلم نيابة عن جهة رمسية ،وال نسعى إىل حتقيق مكاسب شخصية .إن ما نرمي إليه ،هو ضرورة
علمية أوال ،من أجل توحيد املعايري ضمن اجملال الديين؛ وضرورة أمنية اثنيا ،نراها وحدها قادرة على احلد من العنف
توصل خبصوصه إىل آليات حت ّكم معتربة .ولسنا نلصق
األهوج الذي يركب الدين يف كثري من بقاع األرض ،من دون أن ي ّ
هذا العنف بدين من األداين خمصوص ،ما دام كل منها ُيكن أن يصري شطر من أتباعه بسهولة كبرية ،مقاتلني ابلوكالة
عن الرب...
 . 1الشائعات هنا ،هي مبعىن ما يشيع بني الناس من آراء ومقوالت ،ال يرون ضرورة ملراجعتها أو فحصها.
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إن انغالق أهل كل دين على دينهم (نقصد العلماء حصرا) ،ال ينبئ إال عن ضعف التديُّن ذاته ،عن مواجهة ما
خيالفه من غريه من صور التديُّن األخرى أو األيديولوجيات ،املواجهة العلمية الضرورية املعتربة .وإذا كانت هذه قاعدة
عامة ِ
تنظم مجيع األداين الرابنية والوضعية ،فإن أحرى من ينبغي أن يفر منها بعدم سلوك سبيل اجلهل واجلهالة ،هم أهل
الدين احلق ،إن كانوا حقا على الصفة اليت يزعمون .وعلى هذا ،فإن أول ما ينبغي التخلُّص منه ،احلكم ابلفوقية للنفس
وقل من
الفردية أو اجلماعية ،الناشئ عن الرتبية اجملموعية املؤسسة على الدُياغوجية أو على اإليهام ّ
احلال حمل العلم؛ ّ
الناس من يتمكن من التمييز دائما بني العلم احلق والظن .ولو عمل املربون على تثبيت هذه اخلصلة وحدها ،لتقدمنا على
تصورها...
الطريق الصحيح مسافات ال ُيكن ّ
ولقد ساد يف اآلونة األخرية لدى املسلمني ازدواج يف اخلطاب ،ال نراه إال ضارا هبم مجيعا ،وإن بدا أنه مريح هلم
وقتيا .ولسنا نعين إال خمالفة اخلطاب الداخلي لذلك املو اجه إىل اخلارج! ...فمن جهة الداخل ،فج ّل املسلمني يزعمون
ألنفسهم أهنم على الدين احلق ،من غري تطرق شبهة أو ريبة؛ وأما ما يواجهون به خمالفيهم ،فهو نوع من اإلذعان واالجنرار
تبين اخلطاب املخالف ولو سطحيا ،فرارا من املواجهة املعرفية اليت ال مناص منها لو كانوا يعلمون .وهذا الفعل منهم
إىل ّ
قرون هبذا صراحة ودائما .ولقد كان جيدر هبم العمل على النهوض
ال شك هو عائد إىل اهنزامهم حضاراي ،وإن كانوا ال ي ّ
قبل أي خماطبة للمخالف ،لو أهنم كانوا يريدون حقا حتقيق بعض املكاسب؛ ولكن واحلال غري هذه ،فإننا نعلم يقينا أن
اهلزُية احلضارية ستزداد اشتدادا ،وسيهدر الزمن والطاقات فيما ال طائل من ورائه .وإن هذا األسلوب يف املواجهة ،والذي
يكاد يكون حكرا على أمتنا (العربية خصوصا) ،ال بد من العمل على تغيريه يف األذهان ،قبل التفكري يف تغيريه واقعيا؛
وهو ما ال نزال مل نر له ابدرة حقيقية تبشر به ،رغم كل اخلطاابت الدُياغوجية العابرة للقارات.
ولسنا َنمل املسلمني وحدهم نتيجة ما آل إليه أمر احلوار املفقود ،ولكننا َنملهم القسط األكرب من ذلك ،لكوهنم
ْأوىل من سواهم ابملبادرة إىل ما نتكلم عنه؛ ألسباب ستظهر يف أثناء الكتاب ابلتدريج ،إن شاء هللا .أما إيثار االنعزال،
والرتكيز على تثبيت اخلصوصيات حبسب املظنون لدى شطر من قومنا ،فإنه لن يزيد سوء الوضع إال استفحاال .ولسنا
نروم من إقامة احلوار أن نقنع املخالفني مبا َنن عليه ،وإن كنا نراه احلق الذي ال شبهة فيه؛ ولكن املقصود لدينا هو تعرف
احلق الذي لدى كل ملة ،ليكون ذلك احلق أرضية مشرتكة بني أفراد اإلنسانية كلهاُ ،يكن البناء عليه فيما بعد .نعم ،إن
بلوغ الغاية من ذلك ،يكاد يكون حماال حبسب املعطيات اآلن؛ لكن إدراك بعض منه ،ال شك سيكون فتحا كبريا ،وإن
مل يشعر بقيمته كثريون.
وإن املسلمني يف العصور األوىل -رمبا النشغاهلم بتثبيت دعائم دينهم -مل يولوا عقائد اليهود والنصارى اهتماما
الئقا ،جيعلهم يعلمون مستنداهتا من الدين ومن العقل؛ بل هم قد اكتفوا يف الغالب ابلداللة على خمالفتها ملا َنن عليه
مشرتكا ُيكن االجتماع عليه ،فضال
مجلة من دون تفصيل .وهذا ،وإن كان مبنطقنا سليما ،فإنه ال يرقى إىل أن يكون َ
على كونه خمالفا ملقتضى العلم .وهو يف النهاية ،قد زاد من اتساع الشُّقة بني خمتلف األفرقاء ،كما هو مشهود للجميع.
وإن كان احلوار ضروراي يف األزمنة املاضية ،فإنه اآلن يف عصر العوملة أشد ضرورة وأكثر إحلاحا؛ ملا تعرفه األمم من مواجهة
تعارفية ،يبدو أن التعارف وحده منها ،هو ما جيعلها تتجنب كثريا من الصراعات واحلروب ،اليت قد تنشأ عن جهل بعضها
ببعض ،أو عن إساءة فهم بعضها لبعض .وَنن ،وإن كنا نعلم سبق بعض املفكرين الغربيني إىل اإلنذار بصدام احلضارات،
فإننا ندل اإلنسانية بدل ذلك ،على فرصة للتعارف أوال ،ما زالت ساَنة؛ من ابب استنفاد مجيع االسرتاتيجيات السلمية
قبل املرور إىل غريها .ولن خنسر شيئا على كل حال ابلنظر إىل الواقع ،إن مل نكسب يف املقابل ما نرجوه من آتلف
وتعاون...
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قدر الناس أمجعني ،واليت يريد كل فريق منهم استثمارها حبسب ما يدرك هو من مصاحله،
إن العوملة اليت صارت َ
ال بد من إمعان النظر يف كل ما يتعلق هبا من أسباب وشروط ونتائج ،من أجل الظفر مبكاسبها واجتناب آفاهتا .وكثري
من األطراف (ومنها دول كربى) اآلن ،ال تعلم من املصاحل إال ما ُيس حياهتا هي ،يف األمد األقرب ،ومن الناحية املادية
ِ
يعول عليه أحد من عقالء العامل ،وال أن يقدام منوذجا حيتذى .وإن
الصرف؛ وهذا لعمري قصر يف النظر ابد ،ال ُيكن أن ّ
التمادي يف هذا االُتاه ،كما هو الشأن إىل يومنا هذا ،هو حكم على العامل أبسوأ املآالت ،يف تغييب شبه اتم ،ملا يدعو
إليه الدين من خري يف أصله .وال عذر ألحد يف النظر إىل األمور من زاوية دينه هو وحده؛ ألن االختالف الواقع حاكم
على اجلميع ،ابعتبار مشاركة عمران األرض من قِبل اجلميع؛ اعتبارا من منطل َقي العقل والدين معا ،كما مها يف أصلهما.
وحرصنا على اعتبار الدين هنا ،هو إللزام أهله مبا يلزمون أنفسهم؛ على عكس ما يدعو إليه اجلهلة منهم ،عندما يبلغ
هبم الصلف واجلهل إىل أن حيكموا إبلغاء املخالف هلم إلغاء اتما .وهو ما ال ُيكن أن يقبل حبال من األحوال!...
وَنن يف هذا الكتاب ،سنتناول مسألة احلوار بني خمتلف األداين ،من جهة معرفية مؤ اسسة على حقائق املقوالت
ال على ظواهرها؛ وسنقصر كالمنا على األداين الكتابية (اليهودية والنصرانية واإلسالم) يف البداية ،لنجعل من ذلك
منطلَقا فيما بعد إىل غريها ،عند توسيع دائرة احلوار ذاهتا .ولعل أن ينربي لذلك غريان من املهتمني؛ فهو أحب إلينا...
ِ
متوجه إىل أمم قد ال تشاركنا اللغة ،فإننا نرجو أن يقوم من حيوز األهلية الكافية ،برتمجة هذا الكتاب
ومبا أن الكالم ّ
إىل اللغات العاملية حبسب شيوعها وانتشارها ،ليعم النفع أكرب عدد من الناس .وهللاَ نسأل أن يوفقنا ملا فيه خري الناس
أمجعني ،وأن يكتب لنا القبول فيما نكتب ،بعد التسديد واهلداية؛ فإنه موالان ونعم النصري.

سال يف يوم األحد 3 ،مجادى األوىل  /1441املوافق ل  29:ديسمرب .2019
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الباب األول
األصول
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الفصل األول

حقيقة اإلنسان
اإلنسان هو مرتبة التجلي الواحدي ،وهي مرتبة الظل األول اجلامع بني النور والظلمة .ومبا أن الظلمة ظهرت فيه
عند بطون النور ،فإنه صار أصال للكفر .وكل كفر من كل مرتبة ،إمنا هو عن هذه احلقيقة صادر .يقول هللا تعاىل{ :قتِ َل
ِْ
اإلنْ َسان َما أَ ْك َفَره} [عبس .]17 :ولفظ اإلنسان قد يطلق مبعىن اجلنس الظاهر يف عامل الطبيعة ابلصورة املعلومة ،ومبعىن
اإلنْس ِ
ِ
ان
الشخص املسمى إنساان؛ وهذا اإلنسان الكلي الذي كان أول خملوق هلل ،هو من قال هللا فيهَ :
{ه ْل أَتَى َعلَى ْ َ
ِح ٌ ِ
اه ِر َملْ يَك ْن َشْي ئًا َمذْك ًورا} [اإلنسان]1 :؛ أي :مل يكن شيئا موجودا.
ني م َن الد ْ
ومسي اإلنسان إنساان ،من "إنسان العني" الذي هو بؤبؤها .وهذا التجلي اإلهلي الصوري األول ،مسي إنساان ألنه
صورة ابطن الذات (قلبها)؛ فهو من الذات كالبؤبؤ من العني .وهذا يعين أنه سر الذات الذي ظهر ملّا شاء هللا التجلي
لنفسه يف مرآة الغريية .وملا ظهر هذا املخلوق يف عامل األمر ،اجنذبت إليه األمساء اإلهلية اجنذاب الصفة إىل املوصوف،
فظهر يف مرتبته ابلصورة اإلهلية اليت جاء بذكرها الوحي من عند هللا .وهذه املرتبة إمكانية ال وجوبية ،وإن بدا ملن ال علم
له وجوهبا ابملقارنة إىل عامل اإلمكان األدىن .وملا حتقق الظهور لإلنسان الذي هو ابطن الذات ،بطن احلق وانقلب األمر
على عكس ما كان يف العلم .وملا كان الظهور للمخلوق عند بطون احلق ،نشأ الكفر األصلي (الكفر يف احلقائق) الذي
ذكرانه آنفا .غري أن هذا الكفر هنا اتم االعتدال ،لكونه برزخا بني الوجود والعدم على الكمال .ونعين من هذا أنه كفر
ظلّي ،ال كفر ظالمي.
وأما آدم عليه السالم ،فهو صورة طبيعية عن تلك الصورة اإلهلية؛ وهذا هو سبب القول أبنه خملوق على الصورة.
ِ
ِ
ِ
ِ
ذكرا وأنثى خلقهم1".؛ وجاء يف
ورد يف التوراة" :لنصنع اإلنسا َن على صورتنا كمثالناَ ...
فخلق هللا اإلنسا َن على صورتهً ،
آد َم َعلَى ص َورتِِه» .2وملا جهل الناس معىن كون اإلنسان خملوقا على الصورة ،وقاسوا
«خلَ َق ا
اَّلل َ
احلديث النبوي احملمديَ :
ذلك على ما يعلمونه من معىن الصورة يف العرف لديهم ،فإهنم ضلوا وما اهتدوا .فمنهم من رجع إىل الصورة املعنوية
كاليهود والنصارى واملتكلمني من املسلمني؛ ومنهم من أحال ذلك مطلقا ،كاملتطرفني من منزهة املسلمني ،وكاملتطرفني
من مشبهتهم .وهذا االلتقاء على املعىن الواحد ،مع كون الفريقني على التقابل العقلي بني املنزهة وامل شبهة ،هو من أعجب
األمور لو تنبه الناس إليه.
وملا كان املتجلي هو احلق (احلقيقة الوجودية) ،وكانت الصورة الظاهرة املتجلاى فيها عدمية ،وكان املشهود 3واحدا؛
ظهر الشرك يف العامل من جهة األحكام ،وإن أبته احلقائق من جهة الوجود .وهذا الشرك ،هو أصل كل شرك تفصيلي
ذم الشرائع له ،هو من اجلهة العلمية (نعين العلم حبقيقته) من أوسع العلوم .ولوال الشرك ما
تصورته العقول .والشرك على ّ
تصور أحد التوحيد .وهذا من األبواب اليت تفتح من جهة احلقيقة ،وُينع ولوجها من جهة الشريعة منعا كلّيّا .والتفريق
ّ
يف العلم ،بني ما هو من احلقيقة وما هو من الشريعة ،ضروري ملن كان من العلماء حقا .ولسنا نعين ابلعلماء ،ما يعلمه
 . 1تكوين .27-26 :1
 . 2متفق عليه ،عن أيب هريرة رضي هللا عنه؛ واللفظ للبخاري.
 . 3املشهود هنا عقلي ،ألننا ما زلنا نتكلم عن اإلنسان األعلى.
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مرتمسيهم القائمني حبفظ رسوم أدايهنم؛ ولكننا نعين صنفا علواي ،ال يتقيد إال ابحلق الذي
الكتابيون (واملسلمون منهم) من ّ
يعلم أنه حق .وهذا الصنف اندر يف العامل ،ويكاد أصحابه ال يسمع هلم صوت إال يف اجملالس اخلاصة.
وملا شاء هللا ظهور تفاصيل التجليات أبحكامها املرّكبة ،جعل للصورة اآلدمية صورا يف كل املراتب ،هي صور
إنسانية جزئيةُ ،يتنع أن يطلق على إحداها اسم "اإلنسان" ابملعىن التام؛ ليبقى معىن اإلنسان مفهوما كلّيّا من وراء مجيع
تلك الصور .وهذه الصور اجلزئية ،هي مفردات العامل؛ مبا فيها الصور اإلنسانية الطبيعية .فمن مرتبة اإلنسان األصلي ،ال
تعدد؛ ومن مرتبة اإلنسان اجلزئي يقال ابلتعدد والكثرة .والتعدد مع االشرتاك ،عند اعتبار الصور اإلنسانية الطبيعية ،هو
ما يعطي معىن األخوة يف اإلنسانية ابملعىن اخلاص .وإن ظهر معىن األخوة اإلنسانية ،ظهر حبسب مبدأ العلّيّة ،معىن
األبوة .وليس األب ابملعىن الصحيح ،إال اإلنسان األصلي ،الذي يكون بنو آدم كلهم أبناء له يف عامل املعىن ،كما هم
احلس عليها ،قيل
أبناء من جهة الطبيعة ألول نسخة منه ،واليت امسها آدم .وملا نزلت العقول عن إدراك املعاين عند غلبة ّ
أببوة هللا يف العقائد املختلفة ،وقيل ببنوة بعض اخللق له تبعا لذلك؛ سبحان هللا عما يصفون .ومل يقع الشرك من هؤالء
القائلني مبا ذكران ،إال عند قياس املعىن على احلس ،عند مطابقة األبوة والبنوة علوا وسفال .ولوال أن أصل املعىن صحيح
يف حملّه مبا يعطيه العلم ،ما كان ليخرج شائها على ألسنة املشركني يف قوالب تعبريية من َكرة .وهذا هو ما كان جيعلنا دائما
نقول :إن الباطل ال قيام له بنفسه ،وإمنا هو قائم ابحلق يف مجيع مراتبه .ونعين من هذا ،أن الباطل حق حجبت العقول
عن إدراكه كما هو يف نفسه فحسب .ولو تنبه الناس ملا نقول (األمر حيتاج إىل إذن إهلي) ،لظهر هلم احلق من كل ابطل،
اطل إِ ان الْب ِ
احل ُّق وَزهق الْب ِ
اط َل َكا َن َزهوقًا}
َ
{وق ْل َجاءَ َْ َ َ َ َ
فعرفوا احلق وكانوا به من الفائزين .وهذا هو مدلول قول هللا تعاىلَ :
[اإلسراء .]81 :و"جاء" هنا ابملعىن العلمي؛ أي جاء العلم ابحلق بعد أن كان العبد جاهال؛ وزهوق الباطل أصلي،
لذلك ورد بصيغة املبالغة من اسم الفاعل .وهذا يعين أن الباطل ال وجود له يف األعيان ،وإمنا وجوده ال يتعدى األذهان؛
واألذهان ما ظهر فيها الباطل إال بتمدد ظل احلق يف شهودها .ولوال ظهور الباطل املعدوم ،يف عني اإلنسان ،ما تعدد
ِ
لمني قدُيه وحديثه .ولوال ظهور العلم بتفاصيل املعلومات ،علويّها وسفليها ،ما
التجلي وال ظهر العلم املكنون بظهور الع ْ
عرف احلق ،وال صح فتق وال رتق.
وملا ثبتت بنوة آدم وبنيه لإلنسان العلوي ،قيل "من أشبه أابه فما ظلم" .ولكن العقول احملبوسة يف كثافة الطبع من
سجن الطبيعة ،بدل أن تنزه السفلي إبحلاقه ابلعلوي ،شبهت العلوي ابلسفلي ،فأنكر هللا عليهم هذا االرتكاس ،ودعاهم
ت الْي هود عزي ر ابن اِ ِ
ِ
اص َارى الْ َم ِسيح
َ ٌْ ْ
اَّلل َوقَالَت الن َ
{وقَالَ َ
جل من قائلَ :
إىل تعديل مصباحهم إبقامته من االنتكاس .فقال ّ
ابن اِ ِ
ك قَ ْوهل ْم ِأبَفْ َو ِاه ِه ْم} [التوبة]30 :؛ أي ليس هو قول هللا ،وال هو خارج من فمه 1سبحانه .ولو أن القائلني
اَّلل َذل َ
ْ
عمموا ومل خيصصوا ،ملا أنكر هللا عليهم؛ ألن التعميم إطالق ،واإلطالق يعود إىل صاحبه الذي هو هللا .ومن هذا الباب
ّ
ِِ 2
احلَ اق أل َْهله!»  ،لألعرايب األسري ،الذي ملا جيء به إىل النيب صلى هللا عليه
ف ْ
«عَر َ
قول النيب صلى هللا عليه وآله وسلمَ :
وآله وسلم قال" :أتوب إىل هللا وال أتوب إىل حممد!" .ونعين من هذا أن البنوة هلل -على املعىن الالئق به سبحانه -لو
قيل هبا وقصد منها اجلميع ،لكان املعىن صحيحا ،وإن كان مستغراب من الكثريين .وهذا الذي نقوله ،هو عني ما ورد به
«اخل ْلق ِعيال اِ
اَّللِ ،أَنْ َفعه ْم لِعِيَالِِه3».؛ ولكن ملا قصر الفهم عن إدراك املعىن ،ض ّعِف
َحبُّه ْم إِ َىل ا
اَّلل؛ َوأ َ
اللفظ يف حديثَ َْ :
 . 1نسبة الفم إىل هللا هنا ،هي كنسبة اليد والعني وسائر اجلوارح ،مما ورد يف الكتاب أو يف السنّة .وال تتحقق هذه احلقائق عينا إال يف اإلنسان الكلي الذي تكلمنا
عنه.
 . 2أخرجه أمحد واحلاكم يف املستدرك عن األسود بن سريع رضي هللا عنه.

 . 3أخرجه البزار وأبو يعلى يف مسنديهما ،عن أنس بن مالك رضي هللا عنه.
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احلديث عند شطر من علماء احلديث .ومن أعجب ما يقع فيه املسلمون ،تضعيف احلديث من جهة املنت ،إن هو خرج
عن طور عقول الناظرين .وإ ّن هذا لعمري من أشنع ما ُيكن أن يقع فيه العباد ،لو أهنم كانوا يعلمون .ولقد رأينا لبعضهم
لرده املعىن الذي جيعل العيال أبناء ،بقوله إن العيال هم من ي ِنفق عليهم الشخص ،ولو كانوا أعمامه وأخواله
تعليال ّ
جلي ،يظهر ما
ووالديه؛ وجهل املسكني أن األبناء أخص َمن ينفق عليهم وأوىل ابلنفقة من غريهم! ...وهذا هتافت ّ
ذكرانه قبل عن قصور العقول ،وعن أثر ذلك القصور يف خمتلف املقوالت والعقائد.
وحىت ال يبقى الناس حمصورين فيما تدركه العقول يف عاملهم السفلي ،نقول :إن البنوة اليت نقول هبا ،منها معنوية
ِّ
املتصور)؛ وأما احلسيّة
ومنها حسيّة؛ فأما املعنوية فهي النسبة إىل األب األول الذي هو اإلنسان الكلي األصلي (هللا
صعِ َد إِ َىل ال اس َم ِاء إِالا
َح ٌد َ
سأَ
الطبيعية فهي النسبة إىل آدم عليه السالم .وعندما قال عيسى املق ّدس عليه السالمَ " :ولَْي َ
الا ِذي نَزَل ِمن ال اسم ِاء :ابن ا ِإلنْس ِ
ان الا ِذي ه َو ِيف ال اس َم ِاء ،1".فإنه كان يعين ما ذكران .ومعىن نزل من السماء هنا ،هو
َ َ َ ْ
َ
السفل والطبيعة .وأما الصعود إىل السماء،
صدوره عن اإلنسان األصلي حقيقة وصورة ،إىل أن بلغ ما كان عليه يف عامل ُّ
فهو الرتقي يف مراتب الدين املوصلة إىل التحقق حبقيقة اإلنسانية من مرتبتها األصلية؛ وليس املعىن هو ما تذهب إليه
النصارى من ألوهية عيسى عليه السالم من دون هللا .وقد قال هللا يف القرآن عن النزول والصعود{ :لَ َق ْد َخلَ ْقنَا ِْ
اإلنْ َسا َن
ِيف أَحس ِن تَ ْق ِومي ُ .ثا رد ْد َانه أَس َفل سافِلِني  .إِاال الا ِذين آمنوا وع ِملوا ال ا ِ ِ
َجٌر َغ ْري ممَْنون} [التني.]6 - 4 :
ََ
َ َ ََ
ْ َ َ َ
صاحلَات فَلَه ْم أ ْ
َْ
فاخللق يف أحسن تقومي هو لإلنسان األصلي وحده ،وأحسن تقومي هو الصورة اإلهلية اليت ال أقْ َوم منها .وهذا املعىن هو
الرد إىل أسفل سافلني ،هو النزول الذي
الذي أشار إليه حجة اإلسالم الغزايل بقوله" :ليس يف اإلمكان أبدع مما كان!" .و ّ
تكلم عنه عيسى ،وبلوغ عامل احلس والطبيعة؛ ألنه ال أنزل منها .وأما الصعود فقد ذكران أنه الرتقي يف سلم الدين؛ وال
يكون إال ابإلُيان واألعمال الصاحلة املوافقة للشرع .وينبغي هنا التفريق بني الصالح واخلري العقليني ،والصالح واخلري
الشرعيني؛ ألن بعض العقالء (الفالسفة) ،تومهوا أهنما طريق صعود ،ومها غري ذلك .ويكون األجر غري املمنون املذكور
يف اآلية -على هذا -هو التحقق ابملرتبة عند الوصول .وهذا معلوم فينا ،لدى أهل الطريق من علماء السلوك واحلقائق،
علما ذوقيا ال ريب فيه.
وحىت يزداد األمر وضوحا نقول :إن من أنكر القول ابألبوة والبنوة ،مل ينكرمها إال من وجه قياسهما على املخلوق؛
ومن هذا الوجه أيضا كان إنكار هللا ورسله هلما .وذلك ألن الناس يتصورون احلق ذاات تشبه ذوات املخلوقات ،فينكرون
صدور ذوات أخرى عنها؛ سواء مسيناها أبناء أم ال .وهذا التصور ابطل من أصله ،ألن الذات اإلهلية ال يتعلّق هبا العلم،
حىت نثبت هلا شيئا أو ننفيه عنها .والكالم يف األبوة والبنوة على التحقيق ،هو متعلّق ابلصورة اإلهلية املسماة إنساان ،ال
ابلذات؛ وبني املدلولني فرق ّبني .وهذه الصورة هي ما ُيكن أن ينسب إليها اخللق ابلبنوة ،كما نسب عيسى نفسه إليها.
صلُّوا أَنْت ْم َه َك َذا :أ ََاب َان الا ِذي ِيف
وحىت الصالة اليت قيل إن عيسى علمها لتالميذه ،واليت ترمجَتها (إن صدقت الرتمجة)َ " :
ال اسماو ِ
ات لِيَ تَ َقد ِ
ك ،2"...فهي تدل على الصورة اإلهلية اليت هي منتهى دعوات العباد .وأما الذات ابملعىن اخلاص،
اس ْ
امس َ
ََ
فال تدعى وال تنتظر منها إجابة .واالسم هللا نفسه ،الذي مسى هللا به نفسه لنا ،وإن كان مبعىن العلمية الذي يفيد تعلّقه
ابلذات ،فإنه ال يتعلق هبا إال من جهة ابطن "اإلنسان"؛ واإلنسان الذي هو الصورة اإلهلية ،هو مسماه حقيقة .وهذا
هو ما يفرق فيه أهل هللا بني اسم الذات واسم املرتبة .ونعين من هذا ،أن العباد عندما يدعون ،فإهنم يدعون املرتبة ال
الذات ،ويدعون "االسم" ال املسمى؛ وعندما يستجاب هلم فإمنا يستجاب هلم من املرتبة ال من الذات .واخللط بني هذين
 . 1إجنيل يوحنا َ .13 :3نن نورد النص اإلجنيلي ابملعىن ،وال نقطع بصحة لفظه ،لكونه مرتمجا؛ والرتمجة ال تكون نصا كما هو معلوم.
 . 2إجنيل مىت  ،13-9:6وإجنيل لوقا  .4-2:11وواضح من األلفاظ أن الرتمجة ركيكة وال تعكس فصاحة عيسى األصلية.
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املعنيني ،قد نتجت عنه جهاالت كثرية أوردها أصحاهبا يف مورد العلم .وقد أصبحت مع مرور الزمان ،ومع تلقيها من
يتبني الباطل الذي لدى أهل
األجيال الالحقة ابلتسليم ،من أكرب احلجب عن معرفة احلق .ولعل القارئ اآلن ،قد بدأ ّ
الكتاب ،وُييزه عن الباطل الذي لدى املسلمني ،ولو قليال.
اَّللِ وأ ِ
ِ
َحبااؤه ق ْل فَلِ َم
{وقَالَت الْيَ هود َوالن َ
اص َارى ََنْن أَبْنَاء ا َ
وأما إنكار هللا على اليهود والنصارى يف قوله سبحانهَ :
ي َع ِّذبك ْم بِذنوبِك ْم بَ ْل أَنْت ْم بَ َشٌر ِمما ْن َخلَ َق} [املائدة ، ]18 :فينبغي أن يؤخذ ابملعنيني اللذين سبقت اإلشارة إليهما ومها:
أوال مبعىن التخصيص :فهم يريدون بقوهلم ذاك أهنم أبناء هللا وأحباؤه وحدهم ومن دون غريهم من الناس؛ وهللا ال يفرق
يف نسبة مجيع الناس إليه ،بدليل قوله سبحانه{ :بَ ْل أَنْت ْم بَ َشٌر ِمم ْان َخلَ َق} ،وبدليل لفظ "اخللق عيال هللا" الذي أوردانه
آنفا ،ومها معا يفيدان العموم واالشرتاك ؛ واثنيا ،مبعىن نسبة اخللق إىل الذات ،قياسا على نسبة ذوات األبناء إىل ذوات
اجللي الذي ال يصح القول به مطلقا .وأما املعىن الذي دللنا َنن عليه ،فهو احلق الصرف الذي
اآلابء؛ وهو من الشرك ّ
جل العقول عن إدراكه ،بسبب الظلمة اليت تكتنفها ،وبسبب عدم إلفها
ال يداخله ابطل .نقول هذا ،وَنن نعلم قصور ّ
اخلوض يف املعاين العلوية .وذلك ألن أقصى ما اعتادت عليه العقول على سعة إدراك بعضها ،هو املعاين الفلسفية اليت
توصل إليها ابلتوليد واإلحلاق املعنويني.
ي ّ
ِِ
ِ
ب ال اسماو ِ
ِ
ِ
ات
ين  .سْب َحا َن َر ّ َ َ
وأما قول هللا لنبيّه صلى هللا عليه وآله وسلم{ :ق ْل إ ْن َكا َن للار ْمحَ ِن َولَ ٌد فَأَ َان أَاول الْ َعابد َ
ب الْعر ِش ع اما ي ِ
و ْاألَر ِ ِ
صفو َن} [الزخرف ،]82 ،81 :فينبغي فيه الوقف على لفظ "أان" ليتضح املعىن .واإلتيان
َ ْ
ض َر ّ َ ْ َ َ
ابالسم الرمحن هو لإلغضاء عن معىن الذاتية ،وإلبقاء النزاع يف ميدان األمساء .والرمحن خليفة هللا على األمساء ،وهو يؤكد
هنا معىن الصورة اإلنسانية .ومعىن الكالم هو أنه لو حق ألحد أن ينتسب إىل احلق ابلبنوة ،لكنت أان ،من كوين أول
العابدين .وأول العابدين هو مسمى "اإلنسان" الذي ذكران عنه أنه الصورة اإلهلية .فظهر من هذا كله من هو اإلنسان
عند داللته ابألمر اإلهلي على نفسه بكلمة "أان"؛ وظهرت نسبته إىل احلق من جهة ،ونسبة اخللق كلهم إليه من جهة
عرب عنه
حممدا ،من كونه حممودا للحق وحممودا للخلق .وهذا اإلنسان األصلي ،هو من ي ّ
أخرى .وظهر أصل تسميته ّ
العلماء ابهلل ب "احلقيقة احملمدية" وب "اإلنسان الكامل" وب "حضرة الواحدية" أو غري ذلك من التسميات؛ واختالف األمساء
يدل على اختالف املعاين املشار إليها من هذا املخلوق .فمن أراد أن يصيب يف إطالق األبوة والبنوة ،فال يعد ما دل
الوحي عليه! ...فإن مل جيد من نفسه القدرة على اخلوض يف هذه املسائل ،فليكتف ابإلُيان احملض ،فإنه أفضل وأسلم.
ومبا أن اخللق متساوون يف النسبة إىل احلق من جهة الصدور ،1فإنه كان ينبغي عليهم إقرار بعضهم لبعض يف
األخوة اإلنسانية الكربى .وهذه األخوة هلا آاثر علمية وعملية (خلقية) ،من أمهلها فإنه يكون انقص اإلنسانية يف نفسه
بقدر ذلك .وهذه األخوة العامة ،تسبق يف االعتبار كل أخوة سواها ،كاألخوة يف الدين واألخوة يف العرق .ورغم ادعاء
جل الناس ألنفسهم أرفع املراتب اإلنسانية وأمسى درجاهتا ،فإننا مل نر ممن يعترب هذه األخوة اعتبارا حقيقيا إال بضعة نفر.
آدم ِم ْن
آد َمَ ،و َ
ولقد دل النيب صلى هللا عليه وآله وسلم على هذه األخوة وعلى مرتبتها يف قولهَ ...« :والنااس بَنو َ
ت َراب!».2
وأما من يستند إىل حكم شريعة من الشرائع ،ليحكم أبنه أفضل عند هللا من غريه من الناس؛ كما حيكم أهل كل
ملة أبفضليتهم يف أنفسهم ؛ من دون أن يعترب األصل اإلنساين املشرتك يف ابطنه ،فإنه يكون مغرورا ممكورا به .ويف هذا

 . 1ورد يف القرآن لفظ "ذات الصدور" عدة مرات ،للداللة على معىن التجلّي.
 . 2أخرجه الرتمذي عن أيب هريرة رضي هللا عنه.
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املعىن حيكى عن البسطامي رضي هللا عنه أنه مر مبقربة للمسلمني فقال :مغرورون! ومر مبقربة لليهود فقال :معذورون!
وهو بكالمه رضي هللا عنه كان يريد نصح املسلمني ال غري؛ بعكس ما يظن اجلاهلون.
مر ،فإنك ال شك ستالحظ بعد اخلطاب الفقهي عن اجلادة؛ مما جيعل الفقهاء ومن يتبعهم من
فإذا عرفت ما ّ
يفصل ذلك من وجه آخر ،يف فصل
املسلمني ،يقعون فيما وقع فيه أهل الكتاب أنفسهم من آفات .ولعلنا نعود إىل ما ّ
مقبل إبذن هللا...

 . 1كتاب اللمع للسراج الطوسي ص.474:
15

الفصل الثان
اإلله الواحد

إن اختالف أمساء اإلله بني اليهود والنصارى واملسلمني ،هو من أصعب العقبات احلائلة دون التقارب فيما بينهم؛
خصوصا من قِبل اليهود الذين يتوهم بعضهم أن االسم "هللا" هو اسم إلله وثين كان العرب يعرفونه قبل اإلسالم .وهذا
نشأ لديهم من حتذير التوراة هلم من عبادة آهلة الوثنيني من األمميني (األغيار) .وأما اإلله فكان يعرف لديهم ابسم "إِلوهيم"
ِ
ِ
ض"1؛ و"يَ ْه َوْه" وهو اسم الربوبية .وجند االمسني معا
والذي هو اسم مرتبة األلوهية" :يف الْبَ ْدء َخلَ َق إِلوهيم ال اسماوات َو ْاألَْر َ
ض أَناه يوجد إِلَه «إِلوهيم» ِِإلسرائيل ،وتَعلَم ه ِذهِ
يف مثل القول املنسوب إىل داود عليه السالمَ " :ح اىت تَ ْعلَ َم ك ُّل ْاألَْر ِ
َ ٌ
ْ َ َْ َ
احلر ِ
ِ
اجلَ َ ُّ
ب َوه َو يَ ْدفَعه ْم لِيَ ِدان2".؛ وأما االسم
ْ
س بِ َسْيف َوال بِرْمح خيَلِّص الار ُّ
ب للار ِّ
ب «يَ ْه َوْه»؛ ألَ ان َْْ َ
ماعة كلها أَناه لَْي َ
ِ
ت َسيِّدي
ب يَ ْه َوْه أَنْ َ
"أدواني" ،فمعناه السيد ،وهو املقابل السم "امللك" يف القرآن؛ وجاء يف مواضع مثل" :ق لْت للار ِّ
3
عرب عنها أهل الكتاب ابألمساء الشخصية (يقصدون معىن
واني . ".وألوهيم ويهوه وأدواني هي أمساء الذات ،اليت ي ّ
أَد ْ
العلمية) .وُتدر اإلشارة هنا إىل أن هذه األمساء أبلفاظها ،مل تكن معروفة إلبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السالم .وقد
ف
َين ا ِإلله الْ َق ِادر َعلَى ك ِّل َش ْيءَ .وأَاما ِاب ِْمسي «يَ ْه َوْه» فَلَ ْم أ ْعَر ْ
جاء يف التوراةَ " :وأَ َان ظَ َه ْرت ِإلبْ َر ِاه َيم َوإِ ْس َح َ
وب ِأبِّ
اق َويَ ْعق َ
ِعْن َده ْم4".؛ وسنعود إىل سبب ذلك يف فصول قادمة إن شاء هللا .وأتيت بعد أمساء الذات ،أمساء الصفات ،اليت منها:
"إيل إيليون" مبعىن العل ّي ،و"إيل شداي" مبعىن القدير (على اختالف وتداخل يف املعاين بني خمتلف املفسرين) .وأما أمساء
األفعال فتستنبط معانيها من كل فعل هلل كاخللق والتكوين والقول والنُّصرة وغري ذلك؛ سواء وردت بصيغة االسم كاخلالق
واحمليي أم مل ترد .ومن األمساء القدُية (الكنعانية) اليت وردت يف التوراة أيضا مبعىن األلوهية "إل"؛ وهو مض امن يف األمساء
املركبة اليت للمالئكة ولألنبياء كميكائيل وإسرائيل ،كما ال خيفى.
وأما العهد اجلديد ،فبالرغم من أنه مثبِت لكل ما ورد يف العهد القدمي من عقائد (وتشريعات) ،ومن ذلك األمساء
ليدل لدى النصارى
سمى هللا هبا ،فإنه يتمحور حول االسم الرب جمردا من اإلضافات كما هو الشأن يف القرآنّ ،
اليت تَ ّ
على عيسى (يسوع) يف الغالب .وعلى هذا ،فإن سائر األمساء األخرى الواردة يف التوراة ،ستصبح يف نظرهم أمساء لعيسى.
وهذه املسألة من أشد ما يقع فيه االختالف بني اليهود والنصارى يف األصل ،واملسلمون أقرب يف ظاهر أمرهم إىل
اإلطالقات التوراتية ،منهم إىل اإلجنيلية؛ لكون علماء الدين لديهم ،غلّبوا اجلانب الفقهي التشريعي (القانوين) ومنطقه،
على ما يعطيه التجلّي .وبسبب هذا االشرتاك يف التنظري العقلي للعقائد ،صرح أحد كبار فقهاء العصر (يوسف
القرضاوي) 5أبن اليهود أقرب إىل املسلمني من النصارى؛ وجعل السبب توحيد اليهود وإشراك النصارى (القول ابلتثليث)؛
ِِ
ِ
ااس ع َداوةً لِلا ِذين آمنوا الْي ه ا ِ
ين َآمنوا
مع أن هللا يقول يف القرآن{ :لَتَ ِج َد ان أ َ
َ َ َ َ
ين أَ ْشَركوا َولَتَج َد ان أَقْ َرَهب ْم َم َوادةً للاذ َ
ود َوالذ َ
َش اد الن ِ َ َ
الا ِذين قَالوا إِ اان نَصارى َذلِ َ ِ ِ ِ ِ ِ
ني ورْهبا ًان وأَ اهنم َال يستَكِْربو َن  .وإِ َذا َِمسعوا ما أنْ ِزَل إِ َىل الارس ِ
ول تَ َرى أ َْعي نَ ه ْم
َ
ََ
َ
ك أبَ ان مْن ه ْم ق ّسيس َ َ َ َ ْ َ ْ
َ
 . 1تكوين.1:1 :
 . 2صموئيل .47-46 :1
 . 3مزمور .2:16
 . 4اخلروج .3 :6
 . 5التصريح كان على قناة "اجلزيرة مباشر مصر ،وهو موجود على اليوتيوب على الرابطhttps://goo.gl/Z3ihW8 :
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ِِ
تَِفيض ِمن الد ْام ِع ِمماا َعرفوا ِمن ْ ِ
ين} [املائدة .]83 ،82 :وسبب العداوة اجلهل
احلَ ّق يَقولو َن َربانَا َآمناا فَا ْكت ْب نَا َم َع الشااهد َ
َ َ
َ
ابالشرتاك ،كما أن سبب املودة العلم به؛ واملعىن واضح من اآليتني ،وال حيتاج كثري تفصيل .ولكن فقهاء املسلمني ملا
جهلوا منطق التجلّي الذي هو األصل يف معرفة األمساء والصفات ،فإهنم صاروا أقرب إىل اليهود وأبعد من النصارى؛ ولو
وبني تفاصيله .ولقرب النصارى من
ابلنظر إىل املنهجية وحدها .وهذا أمر ،مل نر من املسلمني إىل اآلن من خاض فيه ّ
املسلمني يف املعارف اإلهلية ،سبب أشد اعتبارا لدى العقول الفاحصة ،وهو التجاور الزماين ،مبا أنه ليس بني الشريعة
العيسوية واحملمدية فاصل؛ يف حني أنه بني اليهودية واإلسالم فاصل .وسنعود إىل آاثر ترتيب الشرائع يف الزمان على
العقائد فيما بعد إن شاء هللا .ولقد أوردان هذه املسألة بعينها هنا ،لندل على أن املسلمني قد اَنرفوا يف كثري من عقائدهم
عما جاء به القرآن صرحيا ،بعدما أصاهبم داء األمم.
وعلى عكس ما يتوهم اليهود واملسلمون ،من كون النصارى أبعد عن احلق يف جمال العقيدة ،فإهنم قد انطلقوا -
على األقل -مما أصله حق ،وإن جهل متأخروهم إثبات ذلك والداللة عليه ابملنطق العقلي .ونعين من هذا ،أن الكتاب
املنزل من عند هللا (أي كتاب) كان وصفا يف حقيقته للتجلّي اإلهلي يف مظهريْه :األكرب ،وهو العامل (الكون)؛ واألصغر،
وهو اإلنسان .ونسخة اإلنسان الكامل يف الزمان ،ليست إال صورة من أنزل عليه الكتاب؛ وليس الكتاب نفسه ،إال
املشخص ْني ،مها عيسى؛ كما
وصفا للشخص املوحى إليه .وعلى هذا ،فإن التوراة املش اخصة هي موسى ،والتوراة واإلجنيل ّ
أن القرآن (اجلامع) هو حممد صلى هللا عليه وعليهما وعلى ِآهلم وسلم .وإن كان أحد فطن إىل هذا املعىن أبكثر مما فطن
إليه غريهم ،فهم النصارى؛ على ما يكتنف ذلك لديهم من غموض إىل اآلن .ولعلنا نعود إىل هذه املسألة بتفصيل أكرب
يف فصل قادم إن شاء هللا كما وعدان؛ ولنعد إىل ما كنا بصدده من ذكر لألمساء.
وأول ما ينبغي أن يعلم يف هذا املضمار ،هو أن األمساء أطلقت إبذن هللا على ألسنة األنبياء عليهم السالم ،للداللة
على معان قائمة ابلذات .ونعين أن األنبياء كانوا عندما يشهدون التجلي ،يطلقون عليه امسا يستدلون به عليه .فكان
هذا أول ظهور ألفاظ األمساء اإلهلية مع كون معانيها قدُية .وهذا الذي نذكره هنا ،هو سبب ظهور األمساء اإلهلية بلغة
نيب الزمان :فمن آدم إىل نوح ،مرورا إبدريس عليهم السالم ،كانت اللغة سراينية (لغة األرواح ال السراينية املتأخرة)؛ وهود
ّ
وصاحل كانت لغتهما عربية؛ وأما إبراهيم ولوط ،فلغتهما قبل عبور الفرات ،كانت السراينية ،وبعد العبور صارة العربانية.
وأما إمساعيل ،فلغته عربية .وأما إسحاق ويعقوب ،فالسراينية والعربانية؛ وأما يوسف ،فالعربانية والقبطية .وأما شعيب،
فاللغة العربية .وأما أيوب ،فالعربانية؛ وأما يونس ،فالسراينية؛ وداود ،اللغة اآلرامية والعربانية؛ وسليمان ،اآلرامية والعربانية؛
وهارون ،العربانية والقبطية؛ وموسى ،العربانية والقبطية؛ ويوشع بن نون ،العربانية والقبطية؛ وأما زكراي ،فاآلرامية والعربانية؛
وحيىي ،اآلرامية والعربانية؛ وعيسى ،اآلرامية والعربانية؛ وحممد ،العربية؛ عليهم الصالة والسالم أمجعني .وابلتايل فإن األمساء
اإلهلية ستكون يف زمن هؤالء األنبياء من كوهنم مشرعني ،ابللغات اليت يتكلموهنا .ومن خصائص اللغة السراينية يف أصلها
أن تكون األمساء على هيئة حروف مستقلة؛ فإن وقع الرتكيب يف احلروف ،فإنه يقع الرتكيب يف املعىن كما هو معروف.
وأما اللغات املتأخرة عنها ،فاألمساء فيها كلمات متعددة األحرف ،تدل هبا على معىن التجلي .ومبا أن الذات ال زائد
عليها من جهة الوجود ،فإن األمساء تكون يف حقيقتها نِسبا عدمية ،تشري إىل الذات مع املعىن القائم هبا (املعىن الذايت)
من غري تكثّر إال يف العقل .وكل األمساء اليت وردت يف التوراة واإلجنيل ،هي أمساء معنوية صيغت يف معظمها ابآلرامية أو
العربانية أو القبطية؛ إما لتدل على الصفات اإلهلية الكمالية (يسميها بعض كبار علمائنا أمساء ذاتية) ،أو لتدل على
الصفات اإلهلية اليت هلا تعلق ابخللق ،أو لتدل على أفعال هللا اليت منها اخللق أنفسهم .وليس من األمساء اسم مبعىن العلَمية
ص بذكره القرآن ،للمعىن الذي سنبيّنه فيما بعد إن شاء هللا.
ُّ
(التشخص) كلها إال االسم "هللا" وحده .وهو اسم اخت ّ
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ومسمى األمساء كلها ،مم ا ورد يف العهدين القدمي واجلديد ،وما ورد يف القرآن ،وما استأثر هللا بعلمه دون سائر
عباده (وهي األمساء املكنونة) ،هو الذات يف مرتبة تعيّنها األول ،الذي مسيناه يف الفصل السابق "إنساان" و"حقيقة
توهم .وذلك ألن الذات املطلقة ال اسم هلا يتعلّق هبا يف املراتب احل ّقية
حممدية" وغري ذلك؛ ال الذات مطلقا ،كما قد ي ّ
التعني احل ّقي اسم
يتعني فيها احلق لنفسه ،فينطلق على ذلك ّ
العليا .وخنص املراتب احل ّقية العليا دون الدنيا ،ألن الدنيا ّ
تعني فيها للحق ولو لنفسه ،فال ينطلق عليها
"األحدية" أو اسم "اهلوية" الذي هو من ورائها .وأما املراتب احل ّقية اليت ال ّ
اسم وال يتعلّق هبا علم؛ مبا يف ذلك العلم اإلهلي القدمي.
فإن عرفنا ما سبق ،فسيبقى أن نعرف أن األمساء الذاتية (الكمالية) املعروفة قبل القرآن ،كانت تدل غالبا على
مرتبة األلوهية ال على الذات مطلقا .وأما أمساء الصفات واألفعال ،فداللتها اللغوية أوضح من أن نتوسع يف الكالم عنها
معنييه إمنا أعلن عنه ،ليكون مسمى األمساء األخرى كلّها .وهذا يعين أننا
ابلتفصيل .واسم املرتبة "إلوهيم" أو "هللا" أبحد ْ
عندما نتكلم عن القدير ،فإننا نعين هللا القدير؛ ألن القدرة ال تقوم بنفسها .وهللا هنا االسم اجلامع الدال على املرتبة ،ال
ينفك عنه أصال .ولكن إصراران على تعلّق األمساء ابالسم ،هو للوصول إىل معىن التوحيد
الذات؛ وإن كان معىن الذاتية ال ُّ
اَّللَ أَ ِو ْادعوا الار ْمحَ َن
الذي جاءت به الشرائع من عند هللا .وقد أوضح القرآن هذا املعىن جليّا يف قول هللا تعاىل{ :ق ِل ْادعوا ا
احل ْس َىن} [اإلسراء .]110 :أي ،إن األمساء اإلهلية كلها تعود إىل االسم هللا (اجلامع) لتكون له
َمسَاء ْ
أ اَاي َما تَ ْدعوا فَلَه ْاأل ْ
كالوجوه املتعددة؛ وتعود من بعده إىل االسم الرمحن ،من كونه خليفة عنه .ولقد ذكران يف الفصل السابق أن املدعو من
ِ
مسمى األمساء كلها املعلومة لدى مجيع العباد من
قبل العباد هو األلوهية ال الذات .وهذا يعين أن االسم هللا (إلوهيم) هو ّ
مجيع امللل؛ حىت امللل الوثنية واألداين الوضعية .ولن نستفيض اآلن يف بيان ذلك ،حىت ال خنرج عن سياق الفصل؛
املتشرعني من السابقني ومن الالحقني ،أن جيمعوا التوجه
فنقول :وملا كان ّ
مسمى األمساء واحدا ال يتعدد ،وجب على ّ
منهم إىل وجهة واحدة هي "هللا" .فمن يذكر القدير ،عليه أن يعلم أنه هللا؛ ومن يذكر احلكيم ،فعليه أن يعلم أنه هللا أيضا
سمى التوحيد .وكل
ال غريه .ومجع املعاين املتفرقة واملختلفة ،واليت قد تكون متضادة أحياان كاحمليي مع املميت ،هو ما ي ّ
مسميات متعددة يف ذهنه ،فإنه يبقى مشركا ،وإن كان من أهل التوحيد يف الظاهر.
من بقي من الناس ينسب املعاين إىل ّ
ولسنا نعين هنا اليهود وحدهم أو النصارى وحدهم ،ولكن نلحق هبم أهل التوحيد العام من املسلمني .وأما التلفيقات
الفكرية اليت يلجأ إليها هؤالء وأولئك ،من أجل صياغة عقائدهم على مر العصور ،فإهنا ال تدل إال على قصور أهلها
لدى من آاته هللا العلم .وآخر هؤالء املوحدين حبسب الزعم ،هم املتسلفة من املسلمني ،الذين ال خيتلفون كثريا من حيث
املرتبة اإلدراكية عن اليهود .وأما النصارى على صعوبة مدخلهم وتناقض تعابريهم ،فإهنم أقرب إىل التوحيد من الفريقني.
ولسنا نتكلم هنا عن التوحيد ابملعىن الشرعي ،وإمنا نتكلم عن التوحيد يف احلقائق ،والذي ال يغين علمه عن اتباع الشريعة
املعتربة عند هللا .ونعين مرة أخرى ،أن مآل الناس يف اآلخرة ال يتوقف على معرفتهم ابلدرجة األوىل ،وإمنا يتوقف على
سنيني ،كما هو شأن ورثة النبوة منّا.
اتباع الشريعة احلق؛ إالّ أن جيمع العبد بني احل ْ
ولقد ارأتينا أن نسبق الكالم عن معىن التوحيد ،حىت يعلم أهل الكتاب الفرق بني ما ينبغي أن يكونوا عليه ،وما
هم عليه العباد من مجيع امللل األخرى .ونعين من هذا ،أنه ما من عابد يف الدنيا لإلله احلق ،أو ملخلوق من املخلوقات،
املتو اجه إليه النهائي ،والذي هو هللا .ويف هذا
إال وهو عابد هلل؛ ال خيالف العبادة الشرعية ،إال من حيث كونه ال يعلم ّ
ك الْمْن تَ َهى} [النجم]42 :؛ أي ،إىل هللا يكون منتهى عبادة كل
{وأَ ان إِ َىل َربِّ َ
املعىن يقول هللا تعاىل (من ابب اإلشارة)َ :
عابد ،ومنتهى قول كل قائل .والفرق بني املهتدي والضال يف هذه احلال ،هو أن األول يعلم قبلته من جهة األمساء،
متوجها إىل اسم إهلي ما ،وإن مساه ابسم
والثاين ال يعلم إال وجها من وجوهها .وذلك ألن كل عابد ال بد أن يكون ّ
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خمتلف عما وردت به الكتب ك "برامها" أو "شيفا" لدى اهلنادكة ،وك "أثينا" أو "أبولو" لدى اليوانن .ومن هنا يَبني معىن
املسمى عند إدراك تعدد األمساء؛ ويَبني معىن التوحيد ،والذي
الشرك الذي هنى هللا عنه ،والذي ليس هو إال القول بتعدد ّ
هو إرجاع كل املعاين االمسية إىل مسمى واحد.
ورغم أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى واملسلمني ،قد دلّوا على التوحيد وأدركوا معىن عمومه؛ إال أهنم يف
املعامالت ،قد ال خيلون من شرك .ويظهر هذا جليّا لدى اليهود وعوام املسلمني خصوصا ،عندما يتصرفون وكأن اإلله
إهلهم وحدهم من دون الناس .ف "إلوهيم" هو لبين إسرائيل من دون األمميني (األميني) ،و"هللا" هو للمسلمني خصوصا
(يفهمون خطأ هذا من لعن هللا لبين إسرائيل)؛ وهذا من أكرب اجلهل الذي يتصف به هؤالء .ولو أهنم عند اعتقادهم
ذلك ،سألوا أنفسهم :عندما يكون "إلوهيم" إهلنا وحدان ،فمن يكون إله اآلخرين؟ وعندما يكون "هللا" لنا وحدان ،فمن
هو إله اليهود والنصارى؟ ...فإهنم عند هذا ،سيعلمون شركهم ابلدليل والربهان؛ ما دام ال بد من إله يدبر أمور املخالفني
وينصرهم على غريهم أحياان هم أيضا! ...فأما من بقي من أهل الكتاب على هذا الشرك ،بعد الذي بيّنّاه ،فال كالم لنا
معه؛ ألنه ال يعترب من امل خاطَبني يف عرف العقالء؛ وأما من تفطن وعاد إىل التوحيد الذي دللناه عليه ،فإنه سيعلم أن
االختالف واقع يف األمساء ال يف املسمى ،وال يف معىن األلوهية.
وأما النصارى الذين استثنيناهم يف كالمنا آنفا ،فألهنم أقرب إىل التوحيد من جهة األقوال ،بردهم كل شيء إىل
فرقوا بني
"الرب" ،وإن كانوا يشبهون اآلخرين يف حصر األلوهية يف مظهر عيسى عليه السالم .ونعين من هذا أهنم مل ي ّ
معىن األلوهية العام ومعىن مظهرها اخلاص يف الزمان .وقولنا يف الزمان ،يعين أن مظهر األلوهية ال بد أن يكون واحدا يف
الزمان؛ ويعين أيضا أن املظاهر متعددة بتعدد األزمان؛ والتعدد يف املظاهر خمالف لوحدة الظاهر من جهة العقل ،إال أن
يكون العبد من العلماء ابهلل ،الذين يفرقون عند شهودهم بني املظهر والظاهر .وهذا من أعوص األمور على أصحاب
العقائد العقلية ،ومنهم النصارى على التخصيص .فعلى قرهبم من التوحيد كما سبق أن ذكران ،هم أبعد الناس عن تع ّقل
صريوا العقائد
عقائدهم ،وأدخلهم يف التلفيق من أجل احلفاظ عليها؛ خبالف اليهود ومتكلمي املسلمني الذين ّ
أيديولوجيات دينية متوارثة ،يتومهون مع عقالنيتها املصطنعة أهنم على احلق املبني؛ وهم يف احلقيقة قد ضيّعوا جوهر الدين
املبين على الشهود العيين ال على الكالم العقلي.
اجملمع عليه ،لوضعوا
ولو أن أهل الكتاب مبللهم الثالث اليوم ،يعودون إىل معىن التوحيد ،بغض النظر عن االسم َ
بذلك األرضية اليت ُيكن أن ينطلق منها كل حوار معترب بينهم ،يف مستقبل أايمهم .ولن يبلغوا هذا ،إال إن هم تواضعوا
أقروا ألبناء جنسهم من البشر ،ابلنسبة إىل اإلله الواحد كما هم ينتسبون .ولسنا نعين هنا مرة أخرى ،النسبة الشرعيّة
وّ
اليت يعتربها هللا يوم القيامة عند الفصل بني عباده؛ وإمنا نعين نسبة اإلجياد والتدبري اللذين مل ينقطعا عن أحد منذ أن صار
مذكورا يف املخلوقني .وال فرق يف هذا املستوى بني مهتد وضال ،أو بني عامل وجاهل ،أو بني موحد ومشرك ...وإ ّن من
سريتفع إىل هذا املستوى من التواضع ،ال بد أن تتسع نظرته حتما إىل دينه نفسه ،وسيعلم منه عندئذ ما مل يكن يعلم.
وأيهما أفضل :أن نزداد علما ابحلق وابحلقيقة ،أم أن نبقى سجناء األقفاص االصطناعية املضرة مبسجونيها قبل غريهم
من املخالفني؟!...
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الفصل الثالث
أصل التثليث

للتثليث أصل يف احلقائق ال يتجاوز؛ وذلك ألن الواحد ال يكون عنه شيء ،واالثنان ال يكون عنهما شيء،
حسي سفلي .والذات ال
والثالثة اليت هي أول األفراد هي ما يكون عنه اإلنتاج؛ وهذا أصل كل توليد معنوي علوي أو ّ
َح ٌد .
يتصور معها شيء ،وال يكون عنها شيء ،كما مل تكن هي عن شيء؛ وهو مدلول قول هللا تعاىل{ :ق ْل ه َو ا
اَّلل أ َ
ِ
َح ٌد} [اإلخالص .]4 - 1 :فهذا املستوى احل ّقي ،رغم أنه على مراتب
ا
اَّلل ال ا
ص َمد َ .ملْ يَل ْد َوَملْ يولَ ْد َ .وَملْ يَك ْن لَه كف ًوا أ َ
يف نفسه ،دلت عليها األمساء الذاتية :هو ،هللا ،أحد ،الصمد ...إال أنه ال ُتلّي فيه إال من الذات وإليها غيبا وبطوان.
وهذا يعين أن اخللق ال ذكر هلم هنا ،حىت يطمع يف تناول ما يتعلّق هبم .وملا أراد هللا أن يعلِم اخللق مبختلف مراتبهم
وشؤوهنم ،ومبختلف نِ َسبهم إليه ،د ّهلم على املفاتيح اليت هبا يلجون علم التجلي ،ليعلموا حقيقة الظاهر ابملظاهر ،وليستبينوا
أحكام احلق من أحكام اخللق ،فيعطوا كالا حقه مبيزان العدل األعلى .فافتتح سبحانه كالمه يف نسختيه املخلوقة واملسطورة
ليدل على أن األمر مداولة بني األمساء ،بعيدا عما هو من الشؤون اخلاصة ابلذات؛
ابألمساء اليت كان عنها التكوينّ ،
تصور أمساء بغري ذوات؛
وهذا حىت ال يقع العباد يف الشرك من أول قدم .ومع هذا ،فقد وقع فيه أغلبهم ،لعدم متكنهم من ّ
قياسا على ما جيدونه من أنفسهم .فالناس -مثال -ال ُيكن أن يتصوروا وجود اسم "علي" من دون وجود إنسان خمصوص
ينطلق عليه هذا االسم .ونسوا أن األمر مع األمساء اإلهلية ،ليس على هذه الشاكلة؛ وإال وجب التكثّر يف الذات ،وهو
حمال .فلما غاب عنهم املثال ،وحال مشهودهم من العامل دون إدراكهم ملا هي عليه احلال ،انقطعوا عن احلق مع كون
شطر منهم قارئني للكتاب املنزل من عند رب األرابب .وهذا هو ما يسميه أهل الطريق :االَنجاب ابحلق عن احلق.
وحىت مع داللتنا على حقيقة األمساء ،فإنه يصعب على الناس فهم ما نرمي إليه ،إال أن أيذن هللا هلم بفتح الباب .وبدل
مسمى لألمساء كلها،
تع ّقل الذات الذي ال طريق للعقول إليه ،جاء اسم املرتبة "هللا" لينوب عنها يف اخليال؛ حىت يكون ّ
ويقع االختصام إليه بينها يف ساحته العلياُ .ث انسلخ منه "الرمحن" الذي وسعت رمحته كل شيء ،مبا يف ذلك األلوهية
نفسها؛ لتظهر به احلقائق واملراتب واملنازل .وكان التوجه اجلامع بني املريدية يف "هللا" والقابلية يف الرمحن ،رمحة رحيمية
خاصة ظهر هبا "الرحيم"؛ فنتج عنهما اإلنسان بصوريت اإلمجال والتفصيل ،وظهر سر التثليث يف كل املراتب والعوامل،
وأوهلا الذات .فكانت الذات ذاات ابملعىن اخلاص ،وكانت صفات وأفعاال أيضا؛ كل ذلك يف عني غري متعددةُ .ث استمر
وعم ذلك
التثليث يف احلكم نزوال إىل أن بلغ عامل الطبيعة ،فكان ظهوره يف الزوجني الذكر واألنثى ويف اجتماعهماّ ،
األجناس كلها .وأما يف املرتبة العقلية الوسطى ،فقد ظهر حكمه جليّا يف صورة املقدمتني واحلد األوسط؛ فنتج يف مستواه
ذاك ،كل مولادات املعاين والسماوايت .وملا كان هللا من جهة الذاتية مثلثا كما ذكران آنفا ،كان الرمحن مطابقا له يف
التثليث من كونه خليفته (معىن البنوة)؛ فظهر الن َفس وظهرت مراتب احلروف وأعيان الكلمات يف مستوايت املعىن واللفظ
والرسم؛ فكان هذا أصل الكالم املخلوق كله .وما ينبغي أن يعلم هنا ،هو أن العذاب ظهر ابلرمحة ،وأن أمساء اجلالل
ظهر حكمها ابلرمحة أيضا؛ ألن بعض العقول القاصرة ،ال ترى الرمحة إال فيما يوافق الطبيعة واألغراض .وَنن وإن كنا لن
ندخل يف جمادلتهم هنا ،ألننا سننزل عن املستوى الذي نتكلم فيه ،إال أننا قد أشران إىل ما يدهلم على أول الطريق ،إن
كانوا من أهله .وهذه األمساء الثالثة قد غطى أثرها أطوار اخللق وأحواهلم يف الدار الدنيا ،ويف اآلخرة .وكما افتتح هللا هبا
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عامل اخللق ،فكذلك افتتح هبا كالمه املوحى به ،فظهرت البسملة يف عاملي اللفظ والرقم" :بسم هللا الرمحن الرحيم" .وكانت
مفتاح الفاحتة اليت هي الصورة اإلنسانية املسماة ابحلقيقة احملمدية.
ولقد وافق هذا التثليث ما جاء يف أول اإلجنيل" :بسم اآلب واالبن والروح القدس" فوقع التطابق مع البسملة من
القرآن :فبسم هللا ،مع بسم اآلب (ابآلرامية)؛ والرمحن مع االبن (من كونه خليفة) ،والرحيم مع الروح القدس؛ لظهور
االبن بسر األب يف السماء واألرض .ولوال هذا السر اإلهلي املعرب عنه ابلروح القدس ،ما كان أييت العبد رابنيا يف احلكم.
فظهر من كل هذا ،أن [بسم هللا الرمحن الرحيم] ،هي عينها [بسم اآلب واالبن والروح القدس]؛ فليتأمل هذا التطابق يف
العبارات ،الدال على وحدة املصدر ،ليتضح بعد ذلك الطريق إىل معىن التوحيد.
لكن إخواننا النصارى ،قد غاب عنهم أن هذه املراتب الثالث هي مراتب امسية ،وتومهوا ذوات خمتلفة ،لكل اسم
ذات هي مسماه .فصار اآلب هو الرب بذاته ،وصار االبن بذاته اآلدمية ،والروح القدس هو روحهما معا أو هو الواسطة
ذايت اآلب واالبن ،قد حرف املعىن املراد من الكالم،
بينهما .وإن كان الكالم عن الروح القدس صحيحا ،فإن تصور َْ
وأوقعهم يف ازدواجية احلس واملعىن .وكل العقائد النصرانية املعروفة اآلن ،ال تسلم من هذا االَنراف وما يتبعه من آاثر
عملية وخلقية.
وإذا كان النصارى قد أخطأوا يف فهم استهالل كتاهبم ،فإن املسلمني قد أغفلوا معىن التثليث نفسه وما ينتج عنه،
أبكثر منهم .وملّا دخل التنظري العقلي للعقائد على املسلمني ،كما دخل على اليهود والنصارى قبلهم ،فإهنم تصوروا
التوحيد على غري ما هو عليه ،وأدخلهم التنزيه االصطناعي يف الشرك من حيث مل يعلموا .وما فطنوا إىل أهنم عندما
يفصلون بني احلق (األلوهية) واخللق (العبودية) ،فصال اتما؛ فإهنم يكونون بذلك قائلني بوجوديْن ،وهو أصل كل شرك
ظهر يف العامل .وقد توهم املنظّرون ،أن تصديق العقول الضعيفة لطروحاهتم ،هو دليل على صدقها .واألمر على خالف
هذا عند العقالء؛ وإال كانت كل أيديولوجيا حقا ،وكان كل دين حقا ،لوجود من يقول به ووجود من يص ّدقه .ومل يسلم
من شرك عوام املسلمني إال خواص املوحدين من أهل هللا ،الذين يسريون على طريق األنبياء عليهم السالم ،وإن عودوا
وحوربوا يف أمتهم.
وبدل أن يتتبع الفريقان من النصارى واملسلمني ،أثر التثليث يف خمتلف العوامل واجملاالت ،فإنه حصر من قبل
النصارى يف معان عقيمة ،ظنوها أساس عقيدهتم؛ وغفل عنه املسلمون وكأنه افتتاح قرآين للتربك فحسب .وأما العهد
القدمي فنالحظ أنه ال يبتدئ بعبارة خمصوصة كاليت لدى النصارى واملسلمني؛ ومع ذلك فإنه ال يغيب ذكر األب واالبن
ِ
ك ،1".وجند" :إِِّين أ ْخِرب
والروح القدس فيه .فنجدَ " :واآل َن َاي َر ُّ
ت َجابِلنَاَ ،وكلُّنَا َع َمل يَ َديْ َ
ت أَبو َانََْ .نن الطّني َوأَنْ َ
ب أَنْ َ
ِمن ِجه ِة قَ ِ
ب« :الَ ي ِدين ر ِ
وحي ِيف
ك ،2"».وجند أيضا" :فَ َق َ
ال الار ُّ
ت ابِْين ،أَ َان الْيَ ْوَم َولَ ْدت َ
ْ َ َ
ب :قَ َال ِيل« :أَنْ َ
ضاء الار ِّ
َ
ا ِإلنْس ِ
ان إِ َىل األَبَ ِد .3".»...،ولقد غاب معىن االمسية عند اليهود ،كما غاب عند النصارى واملسلمني من بعدهم ،لبعد
َ
ِ
ِ
ِ
ب
ذلك عن عقوهلم .وغلب عليهم التوحيد العام الذي يدل عليه "مشاع إسرائيل" الذي مستهله" :ا ْمسَ ْع َاي إ ْسَرائيل :الار ُّ
بوِ
ِ
اح ٌد .4".وهكذا طغى التوحيد العقلي لدى اليهود واملسلمني ،وجهل معه معىن األمساء اليت عنها يكون التوالد؛
إهلنَا َر ٌّ َ
وأما معىن الذات فإنه سيبقى غريبا ،ال يكاد يعثر عليه .وأما التوحيد الشهودي الذي للنصارى ،فإنه عندما أريد له أن
 . 1إشعياء.8 :64 :
 . 2مزمور.7 :2 :
 . 3تكوين.3 :6 :
 . 4تثنية.4 :6 :
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يصاغ يف قوالب عقدية ،اصطدم من جهة ابلتوحيد (العام) العقلي ،املعلوم لليهود وللمسلمني؛ ومن جهة أخرى بصعوبة
تضمينه يف القوالب اللغوية ،اليت بقيت مشتبهة دائما.
اِ
اَّلل َاثلِث ثََالثَة وما ِمن إِلَه إِاال إِلَه و ِ
ِ
اح ٌد}
ََ ْ
ين قَالوا إ ان اَ
ٌَ
وأما إنكار هللا على النصارى يف قوله سبحانه{ :لَ َق ْد َك َفَر الذ َ
[املائدة]73 :؛ فذلك ألهنم مل يبقوا األمر معاملة بني األمساء ،كما أوضحنا؛ وإمنا تومهوها ذوات ثالاث .ولقد مسعت مرة
أحد النصارى يقولَ :نن مل نقل إن هللا اثلث ثالثة ،وإمنا قلنا أبقانيم ثالثة ،هي كلها هللا؛ ويظنون أن القرآن مل يعرض
حقيقة عقيدهتم ،وأنه حكم عليهم جورا ،تعاىل هللا .وسبب عدم إدراكهم حلقيقة ما يقولون ،هو خلطهم بني معىن االسم
ومعىن الذات دائما .وهم عندما جعلوا األمساء ذوات ،واآلب واحدا من ضمنها؛ فإهنم قد جعلوه اثلث ثالثة ،وإن مل
يشعروا .وأما تلفيق الكنائس الشرقية بقوهلم[ :بسم اآلب واالبن والروح القدس :اإلله الواحد ،].فإنه ال ينطلي على أحد؛
بل إنه يع ّقد األمر مزيد تعقيد .وذلك ألن األمساء لو بقيت أمساء ،ألرجعناها إىل ذات واحدة؛ ويصح عندها أن نقول
اإلله الواحد .وأما إن تصوران األمساء ذوات (ذات حبسب كل اسم) ،فإنه ال ُيكن أن نقبل جعل ذوات ثالث ذاات واحدة؛
هكذا ،ومن غري بيّنة! ...إال إن كانوا سيجعلون هذا الواحد اجلامع امسا ال ذاات ،فتكون الذوات ثالاث وامسهن واحدا.
وهذا أيضا ال يصح إال إن كان هذا االسم الواحد جنسا ألمساء الذوات الثالث؛ وهو ما مل نسمع أن أحدا قال به.
وهكذا يبقى اعرتاض القرآن عليهم يف حمله ،وال خمرج منه إال أن يكون الثالثة أمساء ال ذوات ،وتكون الذات معقولة من
ورائهم من دون ذكر .نقول هذا ،ألن األمساء ال قيام هلا إال ابلذات .وقد ّبني هللا صحيح القول ابلنظر إىل العدد ،يف
ِ
ِ
ك َوَال أَ ْكثَ َر إِاال ه َو َم َعه ْم
{ما يَكون ِم ْن َْجن َوى ثََالثَة إِاال ه َو َرابِعه ْم َوَال َخَْ َسة إِاال ه َو َسادسه ْم َوَال أ َْد َىن ِم ْن َذل َ
قوله تعاىلَ :
أَيْ َن َما َكانوا} [اجملادلة .]7 :وهذا يعين أن معىن الذاتية يبقى وراء األمساء أو مظاهرها يف اخللفية؛ فإذا كانت األمساء (أو
ذوات املخلوقني من كوهنا مظاهر امسية) ثالثة ،ف "هو" رابعهم؛ وإن كانوا َخسة ،ف "هو" سادسهم .وهذه القاعدة يعمل
قل أم كثر .والضمري "هو" إشارة مبعىن الغيب ،إىل الذات احمليطة جبميع العوامل ،واليت منها عامل املعىن
هبا مع كل عددّ ،
(األمساء) وعامل احلس (ذوات املخلوقني ) .فهذا هو معىن التثليث الصحيح ،الذي ينبغي أن يعود إليه اليهود والنصارى
واملسلمون مجيعا ،حىت يكونوا موافقني للوحي الرابين ،وحىت ينالوا بركته اليت ال يعلم فضلها إال هللا تعاىل.
ولنعد إىل اختالف النصارى يف عيسى ،مع أهنم لو علموا حقيقة التجلي اإلهلي ،ملا اختلفوا فيه كل ذلك االختالف.
فتارة يقولون عنه هو هللا ،واترة يقولون عنه االبن ،واترة يقولون عنه هللا "املتجسد" ،تعاىل هللا! (وهو تعبري خاص جبَ َهلتهم)؛
واترة يبحثون يف طبيعته :هل هي إهلية أم بشرية؟ أم هي خمتلطة؟ ...وكل هذه األسئلة تنم عن جهل ابملسألة .ولوال أن
أصحاب عيسى األولني كانوا على علم حبقيقته ،ومسعها منهم من مل يبلغ مرتبتهم ،ما وقع النصارى يف هذا التخبّط،
والعتربوا عيسى رسوال كسائر الرسل عليهم السالم ،واراتحوا .ولكن علم التجلي دخل عليهم ،وأرادوا بلوغ قول فصل
خبصوصه ،من دون جدوى .وهم يستعملون تعبريات ال تساعدهم يف بلوغ مرادهم؛ من ذلك :أهنم يسمون التجلّي
"اإلعالن عن النفس" .وهذا تعبري خمل ،جيعل عيسى إهلا متسرتا ،يعلن عن حقيقته ملن شاء ومىت شاء .ورغم أن املعىن
صحيح ،إال أن التعبري عنه ينزله إىل املعامالت احلسيّة السفلية ،فيضيعه .وأما احلقيقة فهي أن عيسى ،كان صورة آدمية
إنسانية؛ وهذا يعين أنه صورة عن "اإلنسان" العلوي .واإلنسان العلوي هو هللا ظهر يف صورة إنسانية عدمية ،كما ذكران
يف الفصلني السابقني .ونعين ابلعدمية أهنا معتربة احلكم ،لكن ال وجود هلا يف العني .ولو علم النصارى هذا ،لعلموا أنه
هللا ظهر يف صورة عيسى؛ وأن عيسى من حيث هو الصورة املعلومة ،عدم .والعدم ال أثر له مع الوجود ،حىت يسأل عن
طبيعته  :هل هو طبيعي أم إهلي؟ ...وهذا الذي يصدق على عيسى ،يصدق على مجيع الصور اخلَلقية .وعند التحقيق،
ليس يف الوجود إال هللا ،ظاهرا مبظاهر عدمية خمتلفة .وهذا هو ما عرب عنه القرآن يف قوله تعاىل{ :ك ُّل َم ْن َعلَْي َها فَان .
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اجلََال ِل و ِْ
وجل املسلمني يفهمون من هذا أن كل املخلوقات ستموت
اإل ْكَرِام} [الرمحنُّ .]27 ،26 :
َويَْب َقى َو ْجه َربِّ َ
ك ذو ْ َ
يوما ،ولن يبقى إال هللا! وهللا ما قال هذا ،وال أتى على ذكر املوت هنا .بل هو فناء الصور العدمية ،لكل املظاهر أثناء
ظهورها عينه؛ ليبقى وجه هللا وحده منها .وهذا املعىن يدركه األولياء من هذه األمة ويعاملون هللا عليه .وهو ما كان ينبغي
للنصارى إدراكه من عيسى ،لوال أهنم ضلّوا عنه .ولقد أنكر هللا على النصارى أيضا ،ما ذكره سبحانه يف قوله{ :لَ َق ْد َك َفَر
اِ
اَّللَ ه َو الْ َم ِسيح ابْن َم ْرَميَ} [املائدة]17 :؛ ومل يفهم املسلمون أنفسهم مراد هللا من قوله بتكفري القائلني،
ين قَالوا إِ ان ا
الذ َ
وظنوا أن كل من يقول أبلوهية عيسى سيكون كافرا .واحلقيقة هي أن هللا مل ينكر عليهم قوهلم أبن هللا (االسم) هو املسيح،
ألن ذلك هو احلق؛ وإمنا أنكر عليهم تناقضهم ،عند نسبته سبحانه إىل مرمي ابلبنوة؛ مع كوهنم يقصدون معىن الذات.
وهذه أيضا من زالت النصارى اليت مل يبلغوا طور معرفة حقيقتها ،فصاروا خيلطون فيها بني ما هو حق وما هو ابطل .ولو
أهنم كانوا على علم ،لعلموا تبعا لذلك ما تنبغي نسبته إىل هللا وما ال ُتوز نسبته إليه سبحانه .ففي حال كون عيسى
مشهودا هو هللا ،ال جيوز أن يقال عنه ابن مرمي .وهذه العلوم من تفاصيل علم التجلي الذي ذكرانه مرارا إلخواننا ،من
اَّللِ َشي ئًا إِ ْن أَراد أَ ْن ي هلِ َ ِ
ِ ِ
يح ابْ َن َم ْرَميَ
ََ ْ
دون أن يتنبهوا له .أما قول هللا تعاىل بعد اآلية السابقة{ :ق ْل فَ َم ْن ُيَْلك م َن ا ْ
ك الْ َمس َ
مجيعا وِاَّللِ ملْك ال اسماو ِ
وأ امه ومن ِيف ْاألَر ِ ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
اَّلل َعلَى ك ِّل َش ْيء قَ ِد ٌير} [املائدة:
ض َوَما بَْي نَ ه َما َخيْلق َما يَ َشاء َو ا
ْ
َ ََ ْ
ََ
ض َ ً َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يح ابْ َن َم ْرَميَ َوأ امه
]17؛ فقل هي تعليم ابجلواب ،ملن قال ببنوة هللا ملرمي{ :فَ َم ْن ُيَْلك م َن ا
اَّلل َشْي ئًا إ ْن أ ََر َاد أَ ْن ي ْهل َ
ك الْ َمس َ
ض َِ
َوَم ْن ِيف ْاأل َْر ِ
مج ًيعا[ }...املائدة]17 :؛ أي إن هللا املتجلي بعيسى والذي هو مطلق عن صورته وإن ظهر هبا ،قادر
على إهالك املسيح وأمه من جهة الصورة ،كما هو قادر على إهالك مجيع الصور من السماوات واألرض؛ واإلهالك هو
اإلفناء الذي تكلمنا عنه سابقا .ومعىن اإلفناء هو اإلعادة إىل العدم ،حبيث يبقى هللا ،ويذهب عيسى وتذهب أمه ومن
يف السماوات واألرض من الصور مجيعا .كل هذا ليجعل السامع يدرك الفرق بني هللا املتجلي يف صورة مقيادة ،وهللا املطلق
عن الصورة ،والذي ال يعرف من هذه اجلهة إال عقال .واملؤمنون من املسلمني ،الذين مل يبلغوا طور املشاهدة ،حىت يكابدوا
مسائلها من جهة العلم كما كابدهتا النصارى ،وجدوا األمر سهال عندما ّنزهوا هللا عن الصور احلادثة ،وبنوا على ذلك
عقائد تنزيهية ،يروهنا أهنا أفضل ما ينال يف جمال معرفة هللا ،فضلّوا هم أيضا؛ ألهنم بقوا يف أسفل مرتبة من وراء احلجاب،
ال خرب هلم عن مشاهدة هللا ،كما شاهده املشاهدون من األنبياء واألولياء .ونعين من هذا أهنم حافظوا على عقائدهم
اإلُيانية ،ولكنهم خسروا يف مقابل ذلك معرفة هللا الشهودية .ولو أن النصارى أحكموا علم التجلي ،وخرجوا من مشاهدة
عيسى ساملني ،لكانوا أفضل من كثري من املؤمنني احملمديني؛ ولكنهم مل يتمكنوا من إحكام ذلك العلم ،بسبب دخول
التنظري العقلي عليهم فيه  .فخلطوا بني األمرين ،وبقوا يف أزمة من ساعتهم إىل قيام الساعة؛ أو إىل أن يتوبوا إىل هللا عن
علم صحيح توبة نصوحا على يد حممد صلى هللا عليه وآله وسلم.
وهذا الذي وقع للحواريني مع عيسى عليه السالم ،هو ما وقع حملمد صلى هللا عليه وآله وسلم ،مع كل من بلغ
طور املشاهدة من أصحابه أو من أتباعه .لكن خواصنا حبمد هللا ،يتقنون علم التجلي ،فال يلتبس عليهم ما هو وجود
إهلي مطلق ،وما هو صور عدمية ،ترى وهي معدومة؛ ونعين أهنم يفرقون بني املاء والسراب .يقول هللا تعاىل (من ابب
اإلشارة) :ا ِ
اَّللَ ِعْن َده فَ َوفااه
ين َك َفروا أ َْع َماهل ْم َك َسَراب بِِق َيعة َْحي َسبه الظا ْمآن َماءً َح اىت إِ َذا َجاءَه َملْ َِجي ْده َشْي ئًا َوَو َج َد ا
{والذ َ
َ
ِ
ِ
ِ
احل َساب} [النور . ]39 :وهذا يعين أن العبد جيد هللا عند صورة السراب ،عندما يتحقق بعدمية
اَّلل َسريع ْ
ِح َسابَه َو ا
السراب ،ال قبل ذلك .فإذا وجد هللا ،فإنه يوفيه حسابه (حظه) من التجلي الذي ال يعلم أحد ما يكون قدره إال هو
سبحانه .وإذا كان املؤمنون احملجوبون قد وعدهم هللا مبا ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر من النعيم،
فما الظن أبهل التجلي! ...ومن أراد أن يعرف مرتبتهم عن إُيان :فهم أولئك الذين سيظهرون يوم القيامة وجوههم
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(ذواهتم) من نور ،وعلى منابر من نور ،فيغبطهم األنبياء عليهم السالم .فإايك أن تقلل من عطاء هللا ،وهو القائل سبحانه:
ك َْحمظ ًورا} [اإلسراء.]20 :
{وَما َكا َن َعطَاء َربِّ َ
َ
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الفصل الرابع
إبراهيم

ملا خلق هللا "اإلنسان" وخلق منه األرواح العلوية ،توجهت إىل صورته بعد أن علمت أنه رهبا؛ وبقيت على حاهلا
إىل أن خلق هللا الصورة املنسوخة عنها من الطني ،ونفخ فيها من روحه وأمرهم ابلسجود هلا؛ وما كان هلم إلف ابلشهود
احلسي األرضي قبلها .فلما أخربهم سبحانه أنه سيجعل صاحبها خليفة يف األرض ،وعلموا أن األرض حمل تنازع األمساء؛
السفل .ولقد كانت عبادة املالئكة على التنزيه،
تعجبوا من ذلك املخلوق كيف ينال كل هذه املكانة العلوية من عامل ُّ
حبسب مقتضى املوطن ،كما هي عبادة العقالء من املتشرعني كاألشاعرة يف املسلمني .وبعد قليل توقف ،سرعان ما
عادت املالئكة إىل التسليم؛ وأقروا بعدم إحاطتهم العلمية حبقيقة آدم .وابدروا إىل السجود ،إال إبليس الذي مل يكن
حقيقةً منهم .فبان معدنه وانفرد عنهم ،مبا أوصله إليه نظره ،فكانت القصة املعلومة...
وأما آدم فخلق هللا منه شخصا على صورته (حواء) ،كما كان هو على صورة إمامه؛ وجعل بينهما مودة ورمحة
ليسكن إليها وتسكن إليه ،حلكمة اإلعمار اليت جرى هبا القضاء يف الغيب .فكانت حواء له مبثابة احلقيقة احملمدية للحق،
أو مبثابة النفس الكلية للعقل األول؛ ليقع ابلتزويج التوالد يف العامل السفلي بني بين آدم خصوصا ،كما كان قد وقع بني
أجناس النبااتت واحليواانت واجلن من قبل .وملا هنى هللا آدم عن األكل من الشجرة احملرمة ،جعل الوقوع يف النهي ،منه
عالمة على أوان اإلنزال إىل األرض عند اكتمال األهلية ابستواء الربوبية الباعثة على املعصية .وملا كان ظهور الربوبية يف
اجلنة ال يناسب املوطن ،وكان اإلله السماوي ال يقبل املزامحة؛ كان ال بد من النزول إىل األرض ،لتكون الصورة خليفة
{وه َو الا ِذي ِيف ال اس َم ِاء إِلَهٌ َوِيف ْاأل َْر ِ
ض إِلَهٌ} [الزخرف .]84 :والضمري هو ،يفيد أبن
عن الصورة؛ وقال فيهما منشئهماَ :
ال ظاهر يف املظهرين واحد ال يتعدد؛ حىت ال يتوهم أحد أن رب السماء غري رب األرض من جهة املرتبة والذات .وهذا
اخلليفة مسي خليفة ألنه نسخة اثنية؛ وله عالمة ،هي طواف األمساء به من كونه مسماها .ومن مل يكن على هذه احلال،
فما هو املقصود هبذه املرتبة .وهذه املرتبة ال خيلو منها زمان ،كما ال تكون الثنني أو ألكثر يف زمان .وقد قال هللا يف هذا
اَّلل لََف َس َد َات} [األنبياء]22 :؛ يعين السماء واألرض .والسبب هو أن الصور ْتني مرتبطتان
املعىن{ :لَ ْو َكا َن فِي ِه َما ِآهلَةٌ إِاال ا
ارتباط العقل ابجلسد؛ وإذا وقع تعدد احلكم بتعدد اآلهلة ،فسد املزاج واختل النظام؛ وهذا حمال على من بيده امللك
صله؛ فهو هبذه املثابة قلبه ،وبه صح
وامللكوت سبحانه .وقد جعل هللا هذا اخلليفة جممل العامل يف زمانه ،وجعل العامل مف ا
للعامل كمال الصورة .وملا كان التجلي تراكميا يتضمن آخره أولَه ،كانت صورة العامل متطورة ،وكان هذا اخلليفة ال يتكرر
ُتليه على متام التطابق .وهكذا يكون آدم زمان ،على غري ما يكون عليه آدم زمان آخر؛ إال من حيث األصل غري
املتغري .ونعين من هذا ،أن األمساء نفسها ،ستتغري مظاهرها من آدم الزمان ومن العامل ،يف كل يوم من أايم التجلي ،والذي
هو الزمن الفرد (الذي ال يقبل القسمة) .وملا كثر عدد بين آدم الطينيني ،ونزلت مرتبتهم عن مرتبة أبيهم من جهة املعىن،
خصوصا عندما صار شطرهم مظاهر جاللية اتبعة للشيطان؛ فإن هللا اصطفى من بني هؤالء اخللفاء املتعاقبني على
ويبني الطريق إليه؛ فكانت الرسل عليهم السالم .وملّا كان هللا يبعث الرسول ،فإنه كان
األرض ،من جيدد دعوة التوحيد ّ
جيعله على صورة قومه خصوصا ،ليجمع تفصيلهم ،ويعلم أحواهلم من نفسه ،قبل أن يدهلم على ما يناسبها من تشريع.
وكان ينزل عليه كتااب هو حظه من أم الكتاب ،وصورة تقييده من اإلطالق؛ وهلذا كانت الكتب خمتلفة ،وكانت الشرائع
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متباينة ،رغم اشرتاكها يف وحدة الدين .وقد جهل قوم ،عندما استغربوا أن يقع االختالف يف الشرائع والرب واحد؛ وما
علموا أن اختالف القوابل هو احلاكم هنا ،ال وحدة الواهب.
ومبا أننا سنقصر كالمنا على قوم خمصوصني يف هذا الكتاب ،هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى واملسلمني،
فإننا سنمر مباشرة إىل إبراهيم عليه السالم ،لنعلم بعض ما اختصه هللا به؛ ِمن كونه أاب طينيا ملن ذكران مجيعا .وخبالف
ما قد يدل عل يه العقل ،فإن النسب الطيين قد اعتربه هللا يف األصول ويف الفروع .فال يغرت أحد ابلنسب اإلهلي وحده،
وإن كان هو أصل األصول؛ خصوصا يف معرفة التفصيل.
وملا كان إبراهيم األب الثالث يف املرتبة ال يف الرتتيب ،بعد آدم األب األعم ،وبعد نوح األب العام؛ فقد ظهرت
فيه بركة التثليث بتكثري ذريّته واصطفائها على العاملني ،وجب ْعله إماما للناس بعد كونه أاب لشطر منهم .يقول هللا تعاىل:
آل إِب ر ِاهيم و َ ِ
ِ
{وإِ ِذ ابْتَ لَى
{إِ ان ا
اصطََفى َ
آل ع ْمَرا َن َعلَى الْ َعالَم َ
اَّللَ ْ
آد َم َون ً
ني} [آل عمران]33 :؛ ويقول سبحانهَ :
وحا َو َ ْ َ َ َ
ِ ِ
ِ
ال إِِين ج ِ
ك لِلن ِ
ااس إِ َم ًاما} [البقرة .]124 :واإلمامة يف مرتبته هي الداللة على الذات،
اعل َ
إِبْ َراه َيم َربُّه ب َكل َمات فَأََمتاه ان قَ َ ّ َ
زايدة على الداللة اليت كانت فيمن قبله ،واليت كانت داللة على املرتبة .والداللة على الذات ،معناها أن يلتحق األرضي
ابلسماوي يف احلكم ،بعد االفرتاق الذي اقتضى النزول إىل األرض من جهة حقيقتهما وجودا .ولقد ظهرت هذه الداللة
اإلبراهيمية األوىل على املرتبة (األلوهية) عندما حطم أصنام قومه ،اليت هي املظاهر الوضعية لألمساء اإلهلية يف عرفهم .وملا
ِ
ت َه َذا ِِب ِهلَتِنَا َايإِبْ َر ِاهيم؟} [األنبياء ،]62 :أجاب{ :بَ ْل فَ َعلَه َكبِريه ْم}
ت فَ َعلْ َ
سئل عليه السالم من قبلهم عن فعلته{ :أَأَنْ َ
[األنبياء]63 :؛ ليدل على أنه مظهر االسم "هللا" كبري األمساء ورئيسها .وقد فهم قومه مراده ،وأقروا مبا أشار إليه ،كما
أخرب هللا عنهم يف قوله تعاىل{ :فَ َر َجعوا إِ َىل أَنْف ِس ِه ْم فَ َقالوا إِناك ْم أَنْتم الظاالِمو َن} [األنبياء .]64 :أي فرجعوا إىل أنفسهم
يستخربوهنا عن حقيقة األمر ،فعلموا أهنم ظاملون بنسبة األلوهية إىل األصنام .ولسنا نريد التمادي يف معرفة حاهلم وسبب
انتكاسهم الذي أخربان هللا عنه خبصوصهم  ،فإنه ال يعنينا هنا .وأما الداللة الثانية واليت كانت على معىن الذات ،فهو
يتومهون أهنا اآلهلة اليت هي أرواح األصنام ،فحكى هللا
تعديده عليه السالم للمظاهر الكونية السماوية اليت كان املشركون ّ
ال َال أ ِح ُّ ِِ
ني  .فَلَ اما َرأَى الْ َق َمَر
ال َه َذا َرِّيب ،فَلَ اما أَفَ َل قَ َ
ذلك يف قوله تعاىل{ :فَلَ اما َج ان َعلَْي ِه اللاْيل َرأَى َك ْوَكبًا قَ َ
ب ْاآلفل َ
ِ ِ
ِ
ِ
اب ِز ًغا قَ َال ه َذا رِيب ،فَلَ اما أَفَل قَ َ ِ
س َاب ِز َغةً قَ َال َه َذا َرِّيب
ال لَئ ْن َملْ يَ ْهدِين َرِّيب َألَكونَ ان م َن الْ َق ْوم الضاالّ َ
َ َّ
ني  .فَلَ اما َرأَى الش ْ
َ
َ
ام َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا
ِ
ِ
ض َحني ًفا َوَما أَ َان
ت قَ َ
َه َذا أَ ْك َرب ،فَلَ اما أَفَلَ ْ
ال َايقَ ْوم إ ّين بَريءٌ مماا ت ْشركو َن  .إ ّين َو اج ْهت َو ْجه َي للذي فَطََر ال اس َم َاوات َو ْاأل َْر َ
ِ
ِ
ني} [األنعام .]79 - 76 :والشرك الذي يتربأ منه إبراهيم هنا ،هو شرك املظهر ابلظاهر؛ الذي ينشأ من
م َن الْم ْش ِرك َ
ظهور الظاهر مبظاهر متعددة ،يف األزمنة املتتابعة على اخلصوص؛ وهو من أعم الشرك ،حىت إنه ال يسلم منه أحياان ،من
يزعمون أهنم على التوحيد .وهذا حييلنا على تعدد مظاهر األلوهية يف األزمنة املتعاقبة ،واليت إن بقي العباد مع السابق
ذريّة إبراهيم يف غالبيتها ،إن هي
منها ،بعد حلول حكم الالحق ،فال بد أن يقعوا يف الشرك .وهو عينه ما وقعت فيه ّ
عرفت مظهرا رساليا وأدركت زمن مظهر رسايل آخر ُتهل حقيقته وتنكره .فقوم موسى ملا عرفوا هللا فيه -ولو من وراء
حجاب -عندما جاءهم عيسى أنكروه ،وتومهوا أن الظاهر به غري الظاهر مبوسى .واألمر نفسه تكرر مع اليهود والنصارى،
عند ظهور املظهر احملمدي؛ مع أهنم كانوا أوىل الناس مبعرفته ،لو أهنم كانوا مدركني لتوحيد األلوهية من جهة الذات .ولقد
كانت هذه الدعوة اإلبراهيمية جديدة على البشر ،إىل احلد الذي جعلهم يبغون اخلالص منه إبحراقه؛ وإىل احلد الذي
جعل ج ّل ذريّته من بعده ،ختالف عهده كما قد أشران.
ِ
ومن حتقُّق إبراهيم ابملقام (وهو ما يوازي األحدية ابلنسبة إىل احلق) ،فقد أبت الغرية الذاتية عليه إال إبعاد ابنه
التجرد .يقول هللا تعاىل على لسان إبراهيم:
البكر وأمه هاجر إىل بلد قفر ،وهو ما يَصطلح عليه أهل هللا يف املعىن مبقام ّ
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ِ
ك الْم َحارِم} [إبراهيم .]37 :فلما أعطت واحديته مرة أخرى على
َس َكْنت ِم ْن ذ ِّرياِيت بَِواد َغ ِْري ذي َزْرع ِعْن َد بَْيتِ َ
{ربانَا إِِّين أ ْ
َ
كرب يف املقام أن يكون له ابن ،فإنه جاء له من سارة إسحاق .وأبت األحدية إال أن حتكم عليه ابإلفناء ،من ابب
َ
التحقق .فجاءت الرؤاي من ابطن إبراهيم عليه السالم ،وأخذها على ما هي عليه يف ظاهرها ،ليتح ّقق له الذوق؛ وهذا
معروف يف علم الذوق ألهل الطريق .وكان عزمه على ذبح إسحاق الصورة ،إخراجا للذات من قيدها .وهو مساو إلفناء
الصورة اإلبراهيمية نفسها ،اليت يستتبع إفناؤها فناء صور العامل كله مسائه وأرضه؛ ابستثناء الصورة احملمدية العليا ،اليت هي
أصل إبراهيم وأصل ذوقه الذايت .ونعين من هذا ،أننا لو تصوران إفناء الصورة احملمدية العليا ،لفين إبراهيم نفسه مع العامل،
وعاد الكون كله إىل العدم .فلما بقي إبراهيم الذي هو أصل إسحاق ،علمنا أن حكم األصل احملمدي هو الذي أبقاه.
وهذا االبتالء الذي ابتلى هللا به إبراهيم ليَ ّتم له التح ّقق ذوقا بعد دعوى علم املقام (الدعوى تقع تلقائيا مبجرد العلم على
{وإِ ِذ ابْتَ لَى إِبْ َر ِاه َيم َربُّه بِ َكلِ َمات فَأََمتاه ان} [البقرة:
خالف ما يدرك الناس من هذا األمر) ،هو ما ذكره سبحانه يف قولهَ :
أمتهن ابلذوق بعد علمهن؛ ألن الذوق متام العلم .ولقد تكلم املفسرون يف معىن الكلمات املبتلى هبن إبراهيم
 ،]124أي ّ
ال إِِين ج ِ
ك لِلن ِ
ااس
اعل َ
ومل يوفّقوا إليهن .وَنن نقول إن الكلمات هن املذكورات يف متام اآلية عينها ،يف قوله سبحانه{ :قَ َ ّ َ
ِ
ِِ
ني} [البقرة .]124 :ونعين أن الكلمات هن ما به قوام اإلمامة الذاتية،
إِ َم ًاما قَ َال َوِم ْن ذ ِّرياِيت قَ َ
ال َال يَنَال َع ْهدي الظاالم َ
اليت لن يناهلا من الذرية إال من كان استعداده يطيقها؛ فهو ابتالء إلبراهيم وذريته تبعا له .كل هذا ،ألن هذه املرتبة فوق
النبوة الدالة على األلوهية ،وإن كان ال بد هلذه أيضا من معىن الذاتية ،تقوم به من جهة حقيقة احلقيقة .لكن الدعوة إىل
الشيء معىن زائد على التحقق به ،كما هو معلوم؛ وهذا يشبه ما يتكلم عنه أهل الطريق من اإلذن يف الرتبية واإلسالك،
بعد حتقق املعرفة ابهلل للعارف.
احملمدية (مبعىن
وملا كان إبراهيم على علم ابلنسخة اإلنسانية السماوية األصلية ،اليت هي الذات املتعيّنة ابلصورة ّ
احملمودية من جهة احلق ومن جهة اخللق معا) ،فإنه كان يرجو أن أييت من ذريّته املصطفاة ،من يكون على ذلك الكمال
األكمل ليكون املظهر األمثل .وليس أحد أعلم بشأن امللِك من حاشيته! ...فدعا عليه السالم ربه وهو موقن ابإلجابة
ِ
(لعلمه خبروج ما يف العلم إىل العني ولو بعد حني){ :ربانَا واب ع ْ ِ
ِ
ِ
اب
آايتِ َ
َ َ َْ
ك َوي َعلّمهم الْكتَ َ
ث في ِه ْم َرس ًوال مْن ه ْم يَْت لو َعلَْي ِه ْم َ
و ِْ
احلَ ِكيم} [البقرة .]129 :وكانت دعوته هذه ،أثناء رفعه قواعد البيت مع ابنه إمساعيل
ت الْ َع ِزيز ْ
ْمةَ َوي َزّكِي ِه ْم إِن َ
اك أَنْ َ
احلك َ
َ
عليهما السالم ،إيذاان من هللا أبن املبعوث املخصوص سيكون من هذا الفرع اإلمساعيلي ،ال من الفرع اإلسحاقي
اإلسرائيلي .فكان جواب دعوته بعد مرور امل دد ،بعث حممد صلى هللا عليه وآله وسلم العبد الذايت ،الذي مل يطابق أحد
قبله صورة اإلنسان العلوية كمطابقته ،والذي ُيتنع أن أييت بعده أحد .وأما من خيطر له أن األولياء الذين أيتون يف الزمان
بعده عليه السالم (أو عيسى الذي سينزل يف آخر الزمان) ،هم على خالف ما نقول من االمتناع؛ فليعلم أن الوارث
التابع مندرج حكمه يف املتبوع؛ فهو يف احلكم كأن مل يكن .وسنعود إىل تكملة احلديث عن التجلي احملمدي فيما بعد
إن شاء هللا ،وبعد أن منر أبصول الذرية اإلبراهيمية األوىل.
لقد شاء هللا أن جيعل إلبراهيم ولدين مها إمساعيل وإسحاق؛ وشاء أن جيعل وراثة الدعوة اإلبراهيمية فيهما .يقول
ِ
هللا تعاىل{ :أَم كْن تم شه َداء إِ ْذ حضر ي عقوب الْموت إِ ْذ قَ َ ِ
ك
آابئِ َ
ال لبَنِ ِيه َما تَ ْعبدو َن ِم ْن بَ ْعدي؟ قَالوا :نَ ْعبد إِ َهلَ َ
ك َوإِلَهَ َ
ْ ْ َ َ َ ََ َ ْ َ َ ْ
اق إِ َهلا و ِ
ِ ِ ِ ِ
اع ِ
اح ًدا َوََنْن لَه م ْسلِمو َن} [البقرة .]133 :وجعل الذرية من الفرع اإلمساعيلي أربعة أنبياء
يل َوإ ْس َح َ ً َ
إبْ َراه َيم َوإ ْمسَ َ
هم :شعيب وهود وصاحل وحممد صلى هللا عليه وآله وسلم؛ وجعل من فرع إسحاق يعقوب (إسرائيل) ،وجعل من ذريته
أنبياء كثريين ،منهم من ورد ذكره يف القرآن ،ومنهم من مل يرد .وعلى رأس أنبياء بين إسرائيل :موسى وعيسى عليهما
السالم ،اللذان اجتمع فيهما ما تفرق يف غريمها من أصوهلما .يقول هللا تعاىل عن اصطفاء بين إسرائيل خماطبا يوسف
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ِ
ِ
ك ِمن َأتْ ِو ِيل ْاألَح ِاد ِ
ِ
وب َك َما أََمتاَها َعلَى
يث َويتِ ُّم نِ ْع َمتَه َعلَْي َ
يك َربُّ َ
ك َْجيتَبِ َ
{وَك َذل َ
ك َو َعلَى آل يَ ْعق َ
َ
ك َوي َعلّم َ ْ
عليه السالمَ :
ِ ِ
اق إِ ان ربا َ ِ ِ
أَب وي َ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
يت
ََ ْ
ك َعل ٌيم َحك ٌيم} [يوسف]6 :؛ ويقول سبحانه أيضاَ :
ك م ْن قَ ْبل إبْ َراه َيم َوإ ْس َح َ َ
{ايبَِين إ ْسَرائ َ
يل اذْكروا ن ْع َم َ
ِ
ني} [البقرة .]47 :وإن هذا االصطفاء قد حجب بين إسرائيل من املتأخرين
َين فَ ا
الاِيت أَنْ َع ْمت َعلَْيك ْم َوأِّ
ض ْلتك ْم َعلَى الْ َعالَم َ
وجهني :األول هو بعدم اعتبارهم لألصل اإلمساعيلي
عن حقيقة معناه ،وظنوا أنه اصطفاء عرقي مطلق .وهم قد أخطأوا من ْ
الذي يكون فيه إمساعيل مبثابة األب فيهم ،من كونه ع اما؛ ألنه يف مقابل إسحاق ال يف مقابل يعقوب .والثاين ألن
االصطفاء ينبغي أن يشهد له احلال ابتباع إبراهيم عليه السالم يف دعوته؛ وقد كان ذلك واضحا من قول هللا تعاىل{ :قَ َال
ِ
إِِين ج ِ
ِِ
ك لِلن ِ
ني[ }.البقرة .]124 :وبسبب هذا االَنجاب من
ال َوِم ْن ذ ِّرياِيت؟ قَ َ
ااس إِ َم ًاما ،قَ َ
اعل َ
ال َال يَنَال َع ْهدي الظاالم َ
ّ َ
الوجهني ،ستدخل العنصرية على بين إسرائيل (خصوصا اليهود) ،وسيختلط عليهم معىن الدين املنوط ابلوفاء ابلعهد،
ْ
مبعىن الدين القومي الذي ال يكاد املتأخرون منهم يعرفون غريه .وَنن عندما قلنا سابقا أبن هللا يعترب النسب الطيين يف
الدين ،فإننا مل نرد بذلك أنه يغطّي عليه .ومن جاوز ابألحكام ح ّدها ،فإنه حتما يكون من الظاملني!...
وملا كان لدعوة إبراهيم ظاهر وابطن ،لكوهنا على الصورة العلمية املطابقة للعني ،فقد انتهت نبوة بين إسرائيل إىل
مكمال.
الدعوة املوسوية العيسوية .ولقد جعلناها دعوة واحدة ،مراعاة حلقيقتها اليت كان فيها موسى ّ
مؤسسا وكان عيسى ّ
ِ ِ
الصح ِ
وسى} [األعلى ،]19 ،18 :بني النسبتني
ف ْاأل َ
وملا مجع هللا يف قوله تعاىل{ :إِ ان َه َذا لَِفي ُّ
وىل  .صحف إِبْ َراه َيم َوم َ
اإلبراهيمية واملوسوية للصحف ،علمنا أن التوراة املكتوبة هي ُتديد لشريعة إبراهيم املتوارثة عمليا يف األنبياء السابقني؛
على اختالف طفيف بني األنبياء ،الختالف األقوام من وجوه خمصوصة ،بسبب عدم جواز التكرار على التجلّي ،كما
قلنا مرارا .والتوراة معناها ابلعربية أييت من اإلراءة اليت هي مبعىن التعليم .وقد أحكم هللا فيها القوانني العملية املن ِظّمة حلياة
العباد أفرادا ومجاعات ،ليرتقى هبا التابعون يف مراتب الدين ،حبسب ما قسم هلم .وأما اجلانب املعريف الذي دل عليه
موسى ،فهو ال يتعدى مرتبة األلوهية اليت ينبغي التوجه إليها بكل العبادات والدعوات .ولكن قوم موسى غلب عليهم
اَّلل ِميثَ َ ِ ِ
يل َوبَ َعثْ نَا
َخ َذ ا
{ولَ َق ْد أ َ
اللاجاج ،فانتهى هبم األمر إىل ْ
البوء بغضب هللا بعد الرضى .يقول هللا تعاىلَ :
اق بَِين إ ْسَرائ َ
ضا َح َسنًا
ِمْن هم اثْ َ ْين َع َشَر نَِقيبًا َوقَ َ
ضتم ا
ال ا
اَّلل إِِّين َم َعك ْم لَئِ ْن أَقَ ْمتم ال ا
ص َال َة َوآتَ ْي تم الازَكا َة َو َآمْن ت ْم بِرسلِي َو َعازْرمتوه ْم َوأَقْ َر ْ
اَّللَ قَ ْر ً
ِ
ِ
ض ال َس َواءَ ال اسبِ ِيل .
َأل َك ّفَر ان َعنْك ْم َسيِّئَاتِك ْم َوَأل ْد ِخلَناك ْم َجناات َُتْ ِري ِم ْن َحتْتِ َها ْاأل َْهنَار فَ َم ْن َك َفَر بَ ْع َد ذَل َ
ك ِمنْك ْم فَ َق ْد َ
ض ِهم ِميثَاقَهم لَعنااهم وجعلْنَا ق ل َ ِ
اسيةً حي ِرفو َن الْ َكلِم عن مو ِ
ِ
ِ
اضعِ ِه َونَسوا َحظاا ِمماا ذ ّكِروا بِِه} [املائدة،12 :
ْ َ ْ َ ََ
فَب َما نَ ْق ْ
وهب ْم قَ َ َّ
َ َ ْ ََ
{وقَفْاي نَا َعلَى آ َاث ِرِه ْم
 .]13وملا بلغ البعد ببين إسرائيل مبلغه ،بعث هللا فيهم عيسى ليصحح منهم التوجه ،فقال سبحانهَ :
اإل ِْجنيل فِ ِيه ه ًدى ونور وم ِ ِ
بِعِيسى اب ِن مرَمي م ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
ني يَ َديْ ِه ِم َن الت ْاوَراةِ َوه ًدى
ص ّدقًا ل َما بَْ َ
ص ّدقًا ل َما بَْ َ
َ ٌَ َ
َ ْ َْ َ َ
ني يَ َديْه م َن الت ْاوَراة َوآتَ ْي نَاه ْ َ
ِ ِ ِ
ك هم الْ َف ِ
ني  .ولْيَ ْحك ْم أ َْهل ِْ
اسقو َن[ }.املائدة:
اَّلل فِ ِيهَ ،وَم ْن َملْ َحيْك ْم ِمبَا أَنْ َزَل ا
اإل ِْجن ِيل ِمبَا أَنْ َزَل ا
اَّلل فَأولَئِ َ
َوَم ْوعظَةً للْمتاق َ َ
 .]47 ،46وعلى الرغم من وحدة الشريعة ،مع ما كان ينبغي أن يكونوا عليه من توحيد األلوهية على األقل ،فإن بين
إسرائيل يف غالبيتهم مل يقبلوا عيسى عليه السالم ،بسبب اختالف عمله بشريعة موسى عما كان متعارفا عليه بني األحبار
وصريوه خادما ألغراضهم .ولكن تكذيب األغلبية،
الفريسيني ،الذين -على عادة فقهاء الظاهر -كانوا قد حرفوا الدين ّ
مل يكن ليحول دون اتباع أقلية ،ترقت إىل ما مل يكن ليطمع به أحد من أمتهم .وهنا ينبغي أن نؤكد على أن عيسى مل
يبعث إىل سائر العامل كما يريد أن يثبت النصارى اآلن ،وإمنا بعث إىل بين إسرائيل خاصة ،ليعيدهم إىل ملة إبراهيم عليه
ِ
ِ ِ
«ارمحَِْين َاي َسيِّدَ ،اي ابْ َن َداوَد!
السالم .جاء يف اإلجنيلَ " :وإِذَا ْامَرأَةٌ َكْن َعانِياةٌ َخا ِر َجةٌ ِم ْن تِلْ َ
صَر َخ ْ
ك التُّخوم َ
ت إِلَْيه قَائلَةًْ :
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ِ ِِ
اِب نَِيت َْجمنونَةٌ ِجداا!»؛ فَلَم ِجيب ها بِ َكلِمة .فَتَ َقد ِ
ِ
ال:
اب َوقَ َ
ام تَالَميذه َوطَلَبوا إِلَْيه قَائل َ
نيْ :
ْ
َ
َج َ
«اص ِرفْ َها ،ألَ اهنَا تَصيح َوَراءَ َان!»؛ فَأ َ
ْ َْ َ
1
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يل الضاالاة». .".
« َملْ أ ْر َس ْل إالا إ َىل خَراف بَْيت إ ْسَرائ َ
مقابل يف الدعوة آخر الزمان ،وإن كان له أصال يف املرتبة من جهة احلقيقة؛ كان ال بد من التقاء
وملا كان إلبراهيم ٌ
الفرعني اإلمساعيلي واإلسرائيلي (اإلسحاقي) فيه ،ليصري يف حكم األب من جهة الطني ،ويف حكم اإلمام من جهة
املظهرية .فكان جامعا لكل ما تفرق ،ومنفردا ابلداللة الذاتية من دون سائر األنبياء عليهم السالم؛ ومل يكن سوى حممد
صلى هللا عليه وآله وسلم ،الذي حكمت املضاهاة فيه أبن تكون له ذرية من نسله يف مقابل كل ذرية إبراهيم ،وتكون له
عرف حممد صلى هللا
أمة هي يف مقابل كل األمم السابقة الثنتني والسبعني ،اليت من ضمنها أمتا اليهود والنصارى .وقد ّ
عليه وآله وسلم عن مرتبته بتواضع ،عندما سأله أصحابه قائلني" :قد علمنا كيف نسلم عليك ،فكيف نصلي عليك؟"
ِ
ت َعلَى إِبْ َر ِاه َيم َو َعلَى ِآل
صلاْي َ
ص ِّل َعلَى حمَ امد َو َعلَى آل حمَ امدَ ،ك َما َ
فأجاب صلى هللا عليه وآله وسلم« :فَقولوا :اللاه ام َ
ِ
ِ
إِب ر ِاهيم ،إِن َ ِ ِ
اك َِ
محي ٌد
ت َعلَى إِبْ َراه َيم َو َعلَى ِآل إِبْ َراه َيم ،إِن َ
اك َمحي ٌد َجمي ٌد؛ اللاه ام َاب ِرْك َعلَى حمَ امد َو َعلَى ِآل حمَ امدَ ،ك َما َاب َرْك َ
َْ َ
2
َِجميد . ».وهذا أدبه مع أبيه إبراهيم عليه السالم؛ وإال ،فإن املعىن من جهة احلقيقة هو :اللهم صل على إبراهيم وعلى
آل إبراهيم ،كما صليت على حممد وعلى آل حممد؛ وابرك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ،كما ابركت على حممد وعلى
حممد) جميد (من ينتهي إليه جمد السابق والالحق) من كل
آل حممد؛ إنك محيد (اسم مفعول من محد وهو من معىن ّ
املظاهر اإلهلية؛ وليس إال هللا الظاهر يف أكمل املظاهر .والصالة هي حقيقة الوصلة من هللا يف إطالقه ،ملظهره املصطفى
ومن تبعه يف النسبة من املظاهر األخرى .ومن مل يفهم التوحيد على ما نذكره ،فال يع ّد نفسه من أهله إال جمازا .ومن كان
ليتحل ابلتسليم ،وال يدخل يف كالمنا بعقله القاصر وحده ،فإنه يهوي به إىل النكران؛ وقد
من أهل اإلُيان ،فليلزمه معنا و ّ
قيل :إن لكل مقام مقاال ،ولكل مقال رجاال!...

 . 1مىت.24-23-22 :15 :
 . 2متفق عليه ،عن كعب بن عجرة رضي هللا عنه.
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الفصل اخلامس
حقيقة الدين

الدين هو طريقة معاملة العباد لرهبم؛ وهو دينان :رابين ،ووضعي .فأما الدين الرابين ،فهو ما أتسس على وحي
إهلي ،من بداية ال بشرية مع آدم عليه السالم ،إىل خامت النبوة حممد صلى هللا عليه وآله وسلم؛ وأما الوضعي فهو ما كان
عن غري وحي رسايل .وهذا املعىن هو ما يشري إليه قول هللا تعاىل{ :ق ْل َايأَيُّ َها الْ َكافِرو َن َ .ال أ َْعبد َما تَ ْعبدو َن َ .وَال أَنْت ْم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يل ِدي ِن} [الكافرون]6 - 1 :؛ فأفرد
َعابدو َن َما أ َْعبد َ .وَال أَ َان َعاب ٌد َما َعبَ ْد ْمت َ .وَال أَنْت ْم َعابدو َن َما أ َْعبد  .لَك ْم دينك ْم َو َ
دينني ال أكثر ،من حيث اإلمجال .واختالف املعبود بني املهتدين والضالني ،هو
دين اإلُيان عن دين الكفر ،وجعلهما ْ
ابعتبار االمسني اهلادي واملضل على اخلصوص ،ال ابعتبار االسم هللا الذي هو معبود اجلميع ،بعلم وبغري علم.
الدينني  ،الستوائهما يف االعتبار من جهة احلقائق؛ مبا أن كل شيء يف الوجود ،ال بد أن يعود إىل
ولقد ذكر هللا ْ
احلق تعاىل كما ذكران .وأما من جهة الشرائع ،فإن الدين الرابين هو املعترب وحده دون سواه .وهذا هو ما سينبين عليه
احلكم يف اآلخرة ،ليمتاز أهل اجلنة من أهل النار .وكون الدين رابنيا ،يعين أنه مأذون من هللا فحسب؛ ليفارق األداين
ِِ ِ
اَّللِ علَى ب ِ
ص َرية أَ َان َوَم ِن
اليت ال إذن فيها حبقيقته .وقد ّ
عرب القرآن عن هذا املعىن بقوله تعاىل{ :ق ْل َهذه َسبِيلي أ َْدعو إِ َىل ا َ َ
ِ
اتاب ع ِين وسبحا َن اِ
ك إِاال ِرج ًاال ن ِ
ِ
ِ
وحي إِلَْي ِه ْم ِم ْن أ َْه ِل الْقَرى} [يوسف،108 :
ني َ .وَما أ َْر َسلْنَا ِم ْن قَ ْبل َ
اَّلل َوَما أَ َان م َن الْم ْش ِرك َ
َ
ََ َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
صاكم بِهِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يما فَاتابِعوه َوَال تَتابِعوا ُّ
السب َل فَتَ َفار َق بك ْم َع ْن َسبيله َذلك ْم َو ا ْ
{وأَ ان َه َذا صَراطي م ْستَق ً
 ،]109وبقوله سبحانهَ :
لَ َعلاك ْم تَتاقو َن} [األنعام .]153 :ويفهم من هذا ،أن هللا له من الطرق ما ال حي ّد وال يع ّد؛ ولو ترك األمر على اإلطالق،
لبقي الناس أمة واحدة ال انقسام فيها ،على ما بينهم من اختالف؛ ولكن العلم حيكم أبن املصري يف اآلخرة ال بد أن
يكون إىل داريْن :إحدامها اجلنة ،واألخرى النار .وهذا يقتضي ميزاان فارقا ،وليس إال الشريعة يف زماهنا؛ ألن احلكم بشريعة
خارج جماهلا الزماين ،خيرجها إىل سبل الباطل ،حبيث ال متنع أهلها من النار .ولقد أشار هللا إىل هذا املعىن يف قوله تعاىل:
اَّلل النابِيِني مب ِّش ِرين ومْن ِذ ِرين وأَنْزَل معهم الْ ِكتاب ِاب ْحل ِق لِيحكم بني الن ِ ِ
{ َكا َن النااس أ امةً و ِ
اختَ لَفوا
اح َد ًة فَبَ َع َ
يما ْ
َ َ َ ّ َ ْ َ َْ َ
ث ا ّ َ َ َ َ َ َ َ ََ
ااس ف َ
َ
فِ ِيه} [البقرة .]213 :ومعىن مبشرين ومنذرين ،أي حاكمني مفرقني بني أهل اجلنة وأهل النار.
واإلطالق الذي للدين احلق ،له وجهان :األول إُياين ،والثاين عملي .لكن اإلطالق على ما يقارب التمام ال يكون
للدين إال مع حممد صلى هللا عليه وآله وسلم .فمن ابب اإلُيان واملعرفة (وهو ما يسميه علماء الدين العقائد) ،كان ما
يدل عليه القرآن وتدل عليه السنة ،مبا مل يبلغه أحد من املرسلني السابقني ،وال بلغته معهم أممهم .وأما من جهة العمل
(التشريع العملي) ،فإن الشريعة احملمدية اخلامتة ،بعد أن أقرت من كل الشرائع السابقة ما شاء هللا هلا ،فإهنا فتحت ابب
االجتهاد والتجديد ،حبيث تبقى يف صورة تقييدها مطلقة ابعتبار املتغريات .وهذا ليس إال هلا!...
وملا كان الدين من جانبه اإلُياين املعريف ،ال يدل إال على هللا الواحد ،وكان األنبياء عليهم السالم ال يعرفون من
احلق إال ما يناسب استعدادهم ،فإن هذه املعرفة ستنقص وتزداد حبسب شخص النيب املعين وحبسب أمته اليت هي على
صورته يف جمموعهاِ .
فمن أمة هلا تعلق مبرتبة الدين العامة ،حبسب التغليب لديها من جهة العدد؛ ومن أمة تتجاوزها إىل
املرتبة اخلاصة؛ إىل أمة يكون عدد معترب منها يف املرتبة األخص .وهذا ال يعد اختالفا يف الدين الواحد ،بل يدل على
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تفاوت األمم فيما بينها فحسب .لذلك فإن الوحدة هنا واضحة ،ال يغفلها إال جاهل؛ أو على األقل ،هكذا كان ينبغي
على األمر أن يكون يف أعني الناظرين.
وأما من جه ة الشرائع ،اليت تتبدل وتتغري حبسب الرساالت وحبسب األمم ،فإن االختالف فيها واضح فيما يعود
إىل األحكام .فقد حيّرم على أمة ،ما يباح ألخرى حلكمة مرعية؛ وقد جيب على أمة من بعض األعمال أكثر أو أقل مما
جيب على غريها .وهذا جيعل الناظر األجنيب يشك يف وحدة الدين ،وإن أقر بوحدة اإلله .وحبسب معاينتنا ،فإننا ال جند
اليهود واملسلمني والنصارى يرون أنفسهم على دين واحد ذي فصول ثالثة ،بسبب غلبة ما يعاكس احلق لديهم ،فيما
يتعلق هبذه املسألة بعينها .وهذا دليل على ضعف اجلميع ،وعلى حتريف اجلميع ألصل الدين.
وملا كان الدين طول يوم الدنيا واحدا ،فإن هللا قد أنزل على خامت الرسل عليهم السالم{ :الْيَ ْوَم أَ ْك َملْت لَك ْم ِدينَك ْم
ِ
وأ َْمتَ ْمت َعلَْيك ْم نِ ْعم ِيت وَر ِضيت لَكم ِْ
ويتبني من هذا أن كل األنبياء كانوا على اإلسالم
اإل ْس َال َم دينًا} [املائدة]3 :؛ ّ
َ َ
َ
املتطور مع الزمان (لكون التجلي اإلهلي متطورا) ،إىل أن بلغ كماله مع خامت الرسل حممد صلى هللا عليه وآله وسلم.
واكتمال الدين كان من جهة املعرفة بفتح الباب إىل املعاين املغلقة اليت ال تنفتح إال به وألمته .وهلذا املعىن بدأ الشيخ أمحد
التجاين صالته بقوله" :اللهم صل على سيدان حممد الفاتح ملا أغلق ،واخلامت ملا سبق "...واخلتم هنا ليس إال اإلكمال
املذكور يف اآلية.
وملا كانت األمم تعتاد معاملة هللا على صورة خمصوصة (صورة الدين يف زماهنا) ،مع التوجه من جهة ابطنها إىل
الصورة اإلهلية السماوية عن طريق انئبها (الرسول املخصوص) الذي ال يبلغ سعتها (الصورة األصلية) ،فإن ذلك أعطى
اختالفات عقدية إىل جانب االختالفات العملية؛ حىت صار اجلاهلون من األتباع حيكمون معها بوجود أداين عدة ،إذا
هم نظروا إليها .ويزداد لديهم هذا الظن ،إذا رأوا النعزاهلم عن ابقي املؤمنني من سائر الشرائع ،مصلحة دنيوية ُتعل
اجتماع األتباع عليهم أسهل .فأمثال هؤالء قد ال يطيقون خمالفيهم من داخل شريعتهم نفسها ،كما نرى اآلن بني كثري
من املسلمني؛ فكيف بعد ذلك يطيقون من خيالفهم الشريعة ذاهتا.
ني لَ َما آتَ ْي تك ْم ِم ْن
َخ َذ ا
اَّلل ِميثَ َ
اق النابِيِّ َ
{وإِ ْذ أ َ
ولقد أشار هللا إىل الفرق بني كمال الشرائع ونقصها يف قوله تعاىلَ :
ِ
ول م ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ص ِري قَالوا أَقْ َرْرَان
َخ ْذ ْمت َعلَى ذَلك ْم إِ ْ
ص ّد ٌق ل َما َم َعك ْم لَت ْؤمن ان بِه َولَتَ نْصرناه قَ َال أَأَقْ َرْر ْمت َوأ َ
ْمة ُثا َجاءَك ْم َرس ٌ َ
كتَاب َوحك َ
اسقو َن  .أَفَغَري ِدي ِن اِ
ِ
ِِ
ك هم الْ َف ِ
ِ
َسلَ َم َم ْن
قَ َ
ك فَأولَئِ َ
ين  .فَ َم ْن تَ َواىل بَ ْع َد ذَل َ
اَّلل يَْب غو َن َولَه أ ْ
ال فَا ْش َهدوا َوأَ َان َم َعك ْم م َن الشااهد َ
َْ
ِيف ال اسماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض طَ ْو ًعا َوَك ْرًها َوإِلَْي ِه ي ْر َجعو َن؟!} [آل عمران .]83 - 81 :وورود "رسول" من ّكرا يف قولهُ{ :ثا
ََ
ِ
ص ّد ٌق ،}..هو لعدم االشرتاك يف هذه املرتبة اخلامتة؛ وهذا معلوم من أساليب العربيةُ .ث إن تصديقه ملا
َجاءَك ْم َرس ٌ
ول م َ
معهم هو الدليل على كونه صاحب كل الشرائع ابألصالة؛ وليس إال حممدا صلى هللا عليه وآله وسلم .واملعىن (واخلطاب
لألنبياء مجيعا) إذا أدرك أح َدكم حممد ،فليتأخر عن اإلمامة ،وليجعل نفسه مأموما له علما وعمال .وهذا عه ٌد من أخل
به يعود فاسقا خارجا عن السبيل القومي؛ وحكم األمم يف هذا ،اتبع حلكم أنبيائها؛ وإن هي تقاعست ،فَ َسقت من غري
شك .وسيعمل هبذا التوجيه الرابين عيسى عليه السالم ،الذي سينزل يف أوان الشريعة احملمدية؛ ما دامت هذه األخرية
متتد من البعثة الشريفة إىل قيام الساعة .لذلك ،فعلى الناس أن يعلموا أن عيسى لن ينزل رسوال ،وإمنا سينزل واراث حممداي.
كما عمل هبذا األصل قبله ،من طالت حياهتم حىت أدركت زمن البعثة من األنبياء واألولياء؛ كإدريس وإلياس من األنبياء،
واخلضر من األولياء؛ على اجلميع السالم.
وأما املسلمون ،فبسبب كوهنم أتباعا خلامت األنبياء عليه السالم ،حكمهم بعد التمسك ابلدين كما ب ّني هلم ،هو
اإلُيان جبميع الرسل السابقني ،واإلُيان بشرائعهم وما كانوا عليه من دين؛ ألن كل نيب هو بضعة (حكما) من احلقيقة
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احملمدية العليا .وقد قلنا سابقا ،منهم من له احلظ األوفر كعيسى وموسى وإبراهيم عليهم السالم أمجعني؛ ومنهم من هو
{آم َن الارسول ِمبَا أنْ ِزَل إِلَْي ِه ِم ْن َربِِّه َوالْم ْؤِمنو َن} [البقرة]285 :؛ وإُيان الرسول بنفسه
أقل من ذلك .فقال هللا تعليما لناَ :
واجب عليه؛ ومبا أنه جمموع َمن سبقه ِمن كوهنم أبعاضه من جهة املعىن ،فإنه جيب عليه اإلُيان هبم واحدا واحدا .ويواصل
ِ
ِ ِ ِِ ِ ِِ
ك
ك َربانَا َوإِلَْي َ
َحد ِم ْن رسل ِه َوقَالوا َِمس ْعنَا َوأَطَ ْعنَا غ ْفَرانَ َ
هللا قوله{ :كلٌّ َآم َن ِاب اَّلل َوَم َالئ َكته َوكتبِه َورسلهَ ،ال ن َفِّرق بَْ َ
ني أ َ
الْم ِ
صري} [البقرة .]285 :واملعىن هو :ال نفرق بني أحد من رسله ،كما فرقت بنو إسرائيل بني موسى وعيسى ،وبني
َ
عيسى وحممد .وَنن نورد النصوص هنا من القرآن الذي هو آخر كتاب منزل من عند هللا ،حبيث مجع فيه سبحانه أحوال
وبني أحكام املوافقني وعالماهتم ،وأحكام املخالفني وأقواهلم .ومع وضوح األحكام للمسلمني ،وعلمهم
األولني واآلخرينّ ،
بتفاصيل ما يتعلق هبا ،فإن شطرا منهم غري قليل ،قد وقع فيما وقعت فيه اليهود والنصارى ،من تقييد غري مشروع ،ومن
ِ
ليبني سبب اَنراف املسلمني ،وهم يف الظاهر أبعد الناس عن
حتريف للكلم حبسب األهواء .فجاء احلديث النبوي ّ
االَنراف ،فقال النيب صلى هللا عليه وآله وسلم « :لَت تابِع ان سنَن الا ِذ ِ ِ ِ ِ ِ
اعا بِ ِذ َراعَ ،ح اىت لَ ْو َد َخلوا
َ
ين م ْن قَ ْبلك ْم ش ْ ًربا بِش ْرب َوذ َر ً
َ َ َ
1
ول اِ
اص َارى؟ قَ َال :فَ َم ْن!»  .وهذا احلديث يعين أن من املسلمني
ب َالتابَ ْعتموه ْم! ق ْلنَاَ :اي َرس َ
ِيف ج ْح ِر َ
اَّلل ،آلْيَ ه َ
ود َوالن َ
ضّ

من سيتبعون طريق اليهود والنصارى ،ال الطريق املشروع .ومن هنا قد ُتد صورا من اإلسالم منغلقة حمصورة ،ال يقبل
أصحاهبا ابلتواصل مع املخالفني من أهل الشرائع السابقة؛ ويعادوهنم عداوة ابتة ،كما يعادوهنم؛ وكأن األمر مل يعد دينا
واحدا يلزم اجلميع.
ِ ِ
اَّللِ ِْ
اإل ْس َالم} [آل عمران ،]19 :فإنه يعين هبذه العبارة اخلربية،
ين ِعْن َد ا
وعندما يقول هللا تعاىل يف القرآن{ :إ ان ال ّد َ
أن ال أحد يف تديُّنه هو خارج عن القبضة اإلهلية؛ سواء أكان الدين رابنيا أم وضعيا .واإلسالم ،ليس هو اسم دين
خمصوص كما يظن أهل الكتاب ،يف مقابل اليهودية والنصرانية؛ وإمنا هو صفة للخلق أمجعني .فاليهود والنصارى مسلمون
من غري شك؛ لكن إسالمهم ابطن ،ال يعلمونه هم أنفسهم من هذا الوجه .والفرق بني الناس يف اإلسالم ،والذي يعود
اِ
اِ
ين َال
ين يَ ْعلَمو َن َوالذ َ
فرقا شرعيا يف املرتبة الثانية ،هو العلم -وحده -حبقيقة األمر .يقول هللا تعاىل{ :ق ْل َه ْل يَ ْستَ ِوي الذ َ
يَ ْعلَمو َن} [الزمر .]9 :فإذا كان الناس كلهم مسلمني ،فلم يبق إال أن بعضهم يظهر إسالمهم (انقيادهم) ،وبعضهم يبقى
تصوران أعىت الكفار واملعاندين ،وسألنا أنفسنا من جهة احلقيقة :هل به شيء ليس من هللا؟ فيأيت
إسالمهم ابطنا .ولو ّ
اجلواب ابلنفي؛ وإذا سألنا :من جهة اإلرادة ،هل هو عاص؟ فيأيت اجلواب ابلنفي أيضا .فال يبقى عليه إذاً من اإلسالم،
استَ َوى
إال ظهوره؛ وهو ما مل أيذن به هللا يف حقه .وملا أخرب هللا تعاىل عن حال السماوات واألرض يف قوله سبحانهُ{ :ثا ْ
ِ ِ
ِِ
ال َهلا ولِ ْألَر ِ ِ
ني} [فصلت ،]11 :فال يتصور أحد أن
ض ائْتيَا طَ ْو ًعا أ َْو َك ْرًها قَالَتَا أَتَ ْي نَا طَائع َ
إِ َىل ال اس َماء َوه َي د َخا ٌن فَ َق َ َ َ ْ
السماء واألرض من كوهنما أاب وأما لكل املخلوقات ،سيكون من أبنائهما من هو على خالفهما .وعلى هذا فإن كل من
خلق هللا من املخلوقات يف السماوات ويف األرض هي طائعة من هذا الوجه .ومن بني هؤالء الطائعني ،من يزعمون أهنم
ليسوا مسلمني .وأما املعصية املعتربة يف الشرائع ،فهي حكم يف هذه الطاعة األصلية .واحلكم الذي هو نسبة اعتبارية ،ال
يلغي حكم األصل الساري أبدا .ومن مل يفهم األمر على ما ذكران ،فإنه يكون بعيدا عن احلق من غري ريب.
ولكن أقرب الناس إىل اللوم ،أهل الكتاب الذين ما كان ينبغي هلم ،أن ينكروا دينهم نفسه ،إبنكار اإلسالم؛ ما
ِ ِ
اَّللِ ِْ
اإل ْس َالم}
ين ِعنْ َد ا
دامت حقيقة الدين واحدة .وهذا من أعجب ما وقع هلم! ...يقول هللا تعاىل بعد قوله{ :إ ان ال ّد َ
[آل عمران ،]19 :مباشرةً{ :وما اختَ لَف الا ِذين أوتوا الْ ِكتَاب إِاال ِمن ب ع ِد ما جاءهم الْعِلْم ب ْغيا ب ي نَ هم ومن يكْفر ِِباي ِ
ت
َ
َ ً َْ ْ َ َ ْ َ ْ َ
ََ ْ َ َ
ْ َْ َ َ َ
احلِس ِ
اَّللِ فَِإ ان ا ِ
اب} [آل عمران .]19 :فكفر أهل الكتاب ،هو كفر بعد علم ،كان ينبغي أن حيميهم من الوقوع
ا
اَّللَ َسريع ْ َ
 . 1متفق عليه ،عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه.
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َسلَ ْمت َو ْج ِه َي ِاَّللِ َوَم ِن اتابَ َع ِن} [آل عمران]20 :؛ أي فإن أتوك
اج َ
فيما وقعوا فيهُ .ث يواصل سبحانه{ :فَِإ ْن َح ُّ
وك فَق ْل أ ْ
حبججهم على أهنم ابقون على الدين احلق ،مع إصرارهم على خمالفتك ،فأخربهم حبالك وحال أتباعك ،والذي ليس إال
ِِ
ِ
ِ
َسلَ ْمت ْم فَِإ ْن
اب َو ْاأل ّميِّ َ
ني أَأ ْ
ين أوتوا الْكتَ َ
{وق ْل للاذ َ
اإلسالم (طاعة الرب) ،الذي يزعمون أهنم عليه!ُ ...ث يواصل سبحانهَ :
ِ
اَّلل ب ِ
صريٌ ِابلْعِبَ ِاد} [آل عمران]20 :؛ و ْأمر هللا نبيّه بسؤال أهل الكتاب
َسلَموا فَ َقد ْاهتَ َد ْوا َوإِ ْن تَ َولاْوا فَِإامنَا َعلَْي َ
أْ
ك الْبَ َالغ َو ا َ
وسؤال األميني (من غريهم) :أأسلمتم؟ :هو لتنبيههم إىل ما ينبغي أن يكونوا عليه؛ وإىل الفرق بني دعواهم وما هم عليه
من حال .فإن هم تنبّهوا وأصلحوا حاهلم بتحقيق دعواهم عن طريق املطابقة ،فإهنم يكونون قد اهتدوا؛ وإن هم أعرضوا
وبقوا على الفرق يف شأهنم ،فال فائدة من جداهلم؛ ما دام هللا مل أيذن هلم يف اإلسالم اجلامع بني جهيت الباطن والظاهر
تبني مراد هللا من أحد خلقه ،أن ال يكثر عليه يف اإلنكار ،وأن ال حياول إكراهه بطريقة من
معا .ومن أدب العبد أنه إذا ّ
الطرائق؛ ألنه سيدخل حينذاك يف منازعة الرب سبحانه ،وإن مل يشعر!...
وحبسب كل ما مر ،فإن األنبياء عليهم السالم ،وأقوامهم الذين كانوا معهم يف زمن بعثتهم وأوان حكم رسالتهم،
كانوا كلهم مسلمني ابملعىن اللغوي وابملعىن االصطالحي معا ،وإن مل يكن لفظ اإلسالم العريب معروفا لديهم ومتداوال
دل عليه نبيه داخل مدة رسالته ،ما دامت الرساالت
بينهم .لكن إسالم العبد يبقى مشروطا دائما ،ببقائه على الدين الذي ّ
غري عامة ،وال شاملة للبشرية كلها ويف األزمنة كلها .ونعين من هذا أن موسى -مثال -ومن كانوا معه ،كانوا مسلمني؛
إىل حني جميء عيسى .فمن آمن من املوسويني بعيسى ،فإنه يستمر على اإلسالم (الدين الواحد)؛ ومن رغب عنه ،فإنه
خيرج من دائرة اإلسالم املوسوي نفسه؛ وهكذا يعود كافرا بعد أن كان مسلما .ومن كان مسلما مع عيسى ،فإنه عند
جميء حممد ،إما أن يواصل إسالمه ابتباع الشرع اجلديد ،وإما أن ينقطع بزعمه مع عيسى ،فيعود كافرا .فإذا أدركنا هذا،
فإننا سنعلم أن اليهود ليسوا هم قوم موسى الذين كانوا معه على اإلسالم؛ وإمنا هم من انقطعوا بعد جميء عيسى؛ وسنعلم
أن النصارى ،ليسوا هم من كانوا على اإلسالم مع عيسى؛ وإمنا هم من انقطعوا ،بعد جميء حممد صلى هللا عليه وآله
وسلم .لذلك ،فإن أهل الكتاب الذين خياطبهم القرآن ،هم ك ّفارهم ،الذين اَنجبوا ابلرسالة عن امل ِ
رسل؛ واَنجبوا مبظهر
من املظاهر عن الظاهر .والسؤال هو :هل كان الناس ابتباعهم للرسل ،مأمورين ابلبقاء معهم؛ أم ابلبقاء مع رهبم الذي
كانوا يدلّون عليه؟!...
وأما إن أراد أهل الكتاب أن يعاملوان ابملنطق نفسه ،بقوهلم لنا :فلم تدعون إىل إسالم حمصور يف رسالة خمصوصة،
وأنتم تدعوننا إىل نبذ رساالتنا؟ ...فإننا جنيب:
َ .1نن ال ندعو إىل رسالة خمصوصة ،ولكن ندعو إىل رسالة عامة إىل البشرية كلها ،هي خامتة الرساالت .وهذه
خصوصية ،ال ُيكن أن تكون لكل الرساالت؛ وإال دخلنا يف القول ابلعبث .ويبقى السؤال :ما هي هذه الرسالة على
التعيني؟ واجلواب هو أن صاحب الرسالة اخلامتة ،ينبغي أن يكون املظهر اإلهلي األكمل ،من كونه مطابقا مطابقة اتمة
للنموذج اإلنساين األعلى؛ بل هو عينه ظهر يف عامل السفل .وهذا املظهر ،اليت كانت كل املظاهر الرسالية جزءا منه
فحسب ،ال بد أن يهيمن عليها إذا ظهر؛ هيمنة األصل على الفرع ،وهيمنة اإلمجال على تفاصيله .وهذا السبب هو ما
ك
{وأَنْ َزلْنَا إِلَْي َ
جعل كتابه اجلامع (معىن القرآن :اجلامع) ،والذي هو صورته ،مهيمنا على الكتب كلها .يقول هللا تعاىلَ :
الْ ِكتاب ِاب ْحل ِق م ِ ِ
ِ
ِ
ني ي َديِْه ِمن الْ ِكتَ ِ
اَّلل َوَال تَتابِ ْع أ َْه َواءَه ْم َع اما َجاءَ َك
احك ْم بَْي نَ ه ْم ِمبَا أَنْ َزَل ا
اب َوم َهْيمنًا َعلَْيه فَ ْ
َ َ َّ َ
ص ّدقًا ل َما بَْ َ َ
َ
ِ
يبني هللا حكم اختالف الرساالت بعد هذا ،حىت ال يبقى ألحد أدىن التباس{ :لك ّل َج َعلْنَا
ِم َن ْ
احلَِّق} [املائدةُ .]48 :ث ّ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اَّللِ مرِجعكم َِ
استَبِقوا ْ ِ ِ
مج ًيعا
اجا َولَ ْو َشاءَ ا
اَّلل َجلَ َعلَك ْم أ امةً َواح َد ًة َولَك ْن ليَ ْب ل َوك ْم ِيف َما آ َاتك ْم فَ ْ
مْنك ْم ش ْر َعةً َومْن َه ً
اخلَْ َريات إ َىل ا َ ْ ْ
فَي نَ بِّئك ْم ِمبَا كْن ت ْم فِ ِيه َختْتَلِفو َن} [املائدة .]48 :وهذا يعين أن هللا مل يشأ أن جيعلنا يف كل الزمان على شريعة واحدة ،ألنه
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مل يشأ أن جيعلنا أمة واحدة من هذه احليثية؛ وليصح التنافس على مرضاة هللا من قِبل مجيع األمم ،ولتظهر نتيجة املنافسة
يف اآلخرة ،كما تظهر نتيجة االمتحان يف الدنيا ألهله بعد اإلعالن عنها .وأما من جهة الباطن ،فإن البشرية كلها أمة
واحدة ،وإمامها واحد هو "اإلنسان" أو إن شئت قل "حممد" .فلذلك كانت الدعوة احملمدية عامة ،وملزمة لكل األتباع
من السابقني.
 .2إن الشريعة احملمدية ،رغم تقيّدها يف صورة األحكام ،إال أهنا مطلقة من جهة تنزيل األحكام .وهذا األصل هو ما
جيعلها متجددة وقابلة للتجديد .والصورة املتجددة ال بد أن تكون مطلقة يف الزمان .وهذا يشبه اإلطالق اإلهلي عن
الصورة ،مع ظهور احلق يف مجيع الصور .وإن الشريعة اليت تكون على هذه احلقيقة ،هي املناسبة للمظهر اإلهلي العام
اجلامع لكل املظاهر التفصيلية حبقيقته .لذلك فنحن عندما ندعو أهل الكتاب إىل اتباع الدين احملمدي ،فإننا ندعوهم
إىل االستمرار يف النسبة إىل أنبيائهم حقيقة .فمن أسلم اآلن من اليهود فإنه يكون ابقيا على النسبة املوسوية ،خبالف من
مل يسلم؛ ومن أسلم من النصارى ،فإنه سيبقي على نسبته إىل املسيح ،خبالف من مل يسلم .وأما َنن املسلمني احملمديني
فإن لنا مجيع النِّسب من جهة التفصيل ،من كوننا على النسبة اإلمجالية احملمدية من وجهها اخلاص .فنحن آدميون نوحيون
إدريسيون إبراهيميون إمساعيليون إسحاقيون يعقوبيون يوسفيون موسويون مسيحيون ،حقيقة ال جمازا .ومن هذا الوجه كنا
نرفض أن ينتسب اليهود إىل موسى اآلن ،ونقولَ :نن املوسويون! ...وقد قال النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ليهود املدينة
«َنن
عندما دخلها ووجدهم يصومون يوم عاشوراء ،فأخربوه أنه اليوم الذي أجنى هللا فيه موسى وقومه وأهلك فرعونَْ :
ِ
وسى ِمْنك ْم!»1؛ وأمر بصومه .وقال صلى هللا عليه وآله وسلم ،لعمر عندما وجد بيده صحيفة من التوراة« :أَمتهوكون
أ َْوَىل مب َ
أنتم كما هتوكت اليهود والنصارى؟ لقد جئتكم هبا بيضاء نقية؛ ولو كان موسى حيا ما وسعه إال اتباعي!»2؛ ورغم أن
دل عليه ،فإننا ال جند من املسلمني قبل غريهم ،من يدركه ويسلّم به! ...وذكر النيب صلى هللا
هذا املعىن من أوضح ما ي ّ
عليه وآله وسلم لوجوب اتباع موسى له ،لو كان حيّا ،هو تذكري مبيثاق هللا الذي أخذه على األنبياء؛ وليس هو من
األاننية أو التعصب للنفس ،حاشاه! ...ولقد أغفل علماء الظاهر ربط وقائع السرية ابلقرآن ،فتمزقت األمة وجدانيا
بسبب ذلك كما نرى .ولو أن هللا يهيّئ لنا الوقت والقوة إلظهار ما يف السرية من أسرار ،لرأى الناس من ذلك ما حتار
له العقول!...
وملا كان عمر الدنيا كله يوما واحدا من أايم هللا ،فإن ترتيب األمم فيها كان كما أخرب النيب صلى هللا عليه وآله
ِ
ِِ
َجر
«مثَل الْم ْسلم َ
استَأْ َجَر قَ ْوًما يَ ْع َملو َن لَه َع َم ًال يَ ْوًما إِ َىل اللاْي ِلَ ،علَى أ ْ
اص َارىَ ،ك َمثَ ِل َرجل ْ
ني َوالْيَ هود َوالن َ
وسلم يف قولهَ :
ِ
م ْعلوم .فَع ِملوا لَه إِ َىل نِ ْ ِ
ت لَنَاَ ،وَما َع ِم ْلنَا
َج ِرَك الاذي َشَرطْ َ
اجةَ لَنَا إِ َىل أ ْ
صف الن َ
َ
اها ِر (هذا مثل األمم األوىل) ،فَ َقالواَ :ال َح َ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
استَأْ َجَر أ َِج َرييْ ِن
َاب ِط ٌل (هذا تنازل منهم)؛ فَ َق َ
َجَرك ْم َكام ًال! فَأَبَ ْوا َوتََركواَ .و ْ
ال َهل ْمَ :ال تَ ْف َعلوا! أَ ْكملوا بَقياةَ َع َملك ْم َوخذوا أ ْ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َج ِر.
بَ ْع َده ْم (هذا مثل املوسويني والعيسويني) ،فَ َق َ
ال َهل َما :أَ ْكم َال بَقياةَ يَ ْومك َما َه َذاَ ،ولَك َما الاذي َشَرطْت َهل ْم م َن ْاأل ْ
ِ
فَع ِملوا ح اىت إِ َذا َكا َن ِحني ِ
ال َهل َما :أَ ْك ِم َال
ت لَنَا فِ ِيه .فَ َق َ
ك َما َع ِملْنَا َاب ِط ٌلَ ،ولَ َ
ص ِر ،قَ َاال :لَ َ
َجر الاذي َج َعلْ َ
ص َالة الْ َع ْ
ك ْاأل ْ
َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
استَأْ َجَر قَ ْوًما أَ ْن يَ ْع َملوا لَه بَقياةَ يَ ْوم ِه ْم (هؤالء املسلمون احملمديون).
اها ِر َش ْيءٌ يَسريٌ! فَأَبَيَا َو ْ
بَقياةَ َع َملك َما َما بَق َي م َن الن َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َجر الْ َف ِري َق ْ ِ
ك َمثَله ْم َوَمثَل َما قَبِلوا ِم ْن َه َذا النُّوِر.3».
ني كِلَْي ِه َما؛ فَ َذل َ
امسَ ،و ْ
فَ َعملوا بَقياةَ يَ ْوم ِه ْم َح اىت َغابَت الش ْ
استَك َ
ْملوا أ ْ َ
فانظر ما أوضح األمر ،ملن جعل هللا له نورا يف بصريته!...
 . 1متفق عليه ،عن ابن عباس رضي هللا عنهما.
 . 2أخرجه أمحد ،عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما.
 . 3أخرجه البخاري عن أيب موسى األشعري رضي هللا عنه.
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وال بد هنا أن نذكر أنه كما جهل أهل الكتاب حقيقة الدين ،وجهلوا كيفية متابعتهم ألنبيائهم ،فإن املسلمني
أنفسهم مل خيتلفوا عنهم يف ذلك كثريا؛ عندما جهلوا مرتبة نبيّهم ،وعاملوه على أنه واحد من األنبياء فحسب ،ال يكاد
ُيتاز عنهم يف شيء .وبقي معىن القرآن الدال على تفرده ،ومعىن الفاحتة اليت ال تنبغي ألحد غريه ،ومعىن ختمية نبوته
صلى هللا عليه وآله وسلم ،معاين جمهولة لدى علماء الدين قبل غريهم .وهذا لعمري ينزل ابملسلمني إىل مرتبة أهل الكتاب
أحياان! ...فما أشد خسارة من هذه حاله!...
إن املسلمني -قبل غريهم -حمتاجون إىل إعادة تعريف للدين ،حىت يصح منهم التديّن وتظهر هلم مثاره .وإن استمرار
املؤسسات العلمية الدينية على ما هي عليه ،لن يزيد الناس من الدين إال بعدا ،ولن يزيد األمة إال ضعفا! ...وإن التغيري
الديين (الثورة عند أهلها) آكد وأوجب وأسبق يف االعتبار ،من التغيري السياسي ،الذي صارت معه السياسة لدى املسلمني
صنم العصر!...
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الفصل السادس
املضاهاة

لقد ذكران سابقا أن حممدا صلى هللا عليه وآله وسلم حاز جمموع ما تفرق يف األنبياء قبله؛ وهذا يعين أن أمته
نيب ما،
ستكون بسبب ذلك على صورة األمم السابقة كلها ،وتزيد عليهم مبا هو خاص هبا .ولقد ذكران أيضا أن أتباع ّ
إذا أدركتهم رسالة نيب جديد ومل يؤمنوا هبا ،فإهنم خيرجون عن اإلسالم العام (الدين الواحد) ،ليصريوا فرقة منفصلة تدخل
ني َعلَى أ ام ِيت َما أَتَى َعلَى بَِين
ضمن الفرق الكافرة .ولقد أخرب النيب صلى هللا عليه وآله وسلم عن كل ذلك يف قوله« :لَيَأْتَِ ا
ِ
ني وسبعِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ني ِملاةً
يل تَ َفارقَ ْ
ني ملاةًَ ،وتَ ْف َِرتق أ ام ِيت َعلَى ثََالث َو َسْبع َ
ت َعلَى ثْن تَ ْ ِ َ َ ْ َ
يلَ ،ح ْذ َو الن ْاع ِل ِابلن ْ
اع ِل (َ )...وإ ان بَِين إ ْسَرائ َ
إ ْسَرائ َ
ِ
كلُّهم ِيف الناا ِر إِاال ِملاةً و ِ
َص َح ِايب .1».ولقد أوضحت بعض
اَّللِ؟ قَ َ
اح َدةً! قَالواَ :وَم ْن ِه َي َاي َرس َ
ول ا
الَ :ما أَ َان َعلَْيه َوأ ْ
ْ
َ
ِ
الرواايت أن اليهود افرتقوا إىل إحدى وسبعني فرقة والنصارى إىل ثنتني وسبعني .وكل الفرق املعدودة سواء من بين إسرائيل
أم منا ،فهي تشمل الفرق الضالة اليت خرجت عن أصل اإلسالم الواحد ،يف مقابل الفرقة اليت بقيت عليه .وهكذا يف كل
مرة خترج واحدة من الفرق عن الدين احلق لتلتحق بسابقاهتا الاليت خرجن منه على مر التاريخ .ولكن هذا املعىن قد
يستوقفنا مع األمة احملمدية خصوصا ،اليت ستفرتق إىل ثالث وسبعني فرقة ،من دون أن أييت نيب جديد بعد نبيّها صلى
هللا عليه وآله وسلم .وهذا له صور هي:
النيب الرسول ابألصالة ،ولكون مجيع من سبقه من
 .1الصورة األوىل :وهي ما يتعلّق ابألمة احملمدية الكربى ،لكون حممد ّ
األنبياء نوااب عنه قبل جميء زمانه ،صلى هللا عليه وآله وسلم .وعلى هذا ،ستكون الفرقة الثالثة والسبعون هي أمة املسلمني
املبني ملن سيدخلون النار من األمم السابقة ،على معىن اخللود خصوصا.
احملمديني مجيعها .وهذا التفسري هو ّ
 .2الصورة الثانية :وهي ما خيص األمة احملمدية وحدها ،من كوهنا جم ِملة ملا تفرق يف غريها؛ فتكون الفرق الثالثة والسبعون
كلها منها ،وتكون الفرقة الناجية واحدة منها فقط .ودخول الفرق الثنتني والسبعني النار ،ال ُيكن أن يفهم إال على معىن
عدم اخللود ،بسبب اعتبار النِّسبة إىل النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،واعتبار شهادة التوحيد .وعلى كل حال ،فإن هذا
التفسري ال يتناىف مع الذي قبله ،ملن حقق النظر.
 .3الصورة الثالثة :إن الورثة احملمديني ،يع ّدون يف األمة مبثابة األنبياء يف األمم السابقة؛ وعلى هذا فإن من يتابعهم ،يكون
كمن جدد العهد على اتباع حممد صلى هللا عليه وآله وسلم ذاته؛ ومن يعرض عنهم فكأمنا انفصل عن اتباعه ،وإن بقي
على ظاهر الدين؛ وهذا يعين أن للوراثة حكمها ومكانتها يف تديّن املسلمني كلهم .وإن تغييب حكم الوراثة ،من قِبل
الفقهاء املب ّدلني ،هو كتحريف أحبار بين إسرائيل للكلِم عن مواضعه ،عندما أومهوا اليهود أبهنم ابقون على الدين القومي،
مع كفرهم بعيسى عليه السالم .فانظر ما أشبه احلال ابحلال!...
ِ
النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،يف صفة الفرقة الناجية ،أهنا اليت تكون على ما كان عليه هو مع أصحابه،
وذ ْكر ّ
جيعلنا نتوقف عند هذا الشرط .ولقد سبق أن قلنا يف فصول مضت ،إن كل نيب مع أمته كان وجه هللا فيهم ،الذي ينبغي
أن يعرفوا رهبم فيه .وهذا كان معىن التوحيد العيين ،ملن ارتقى عن التوحيد اإلُياين منهم .وأهل التوحيد اإلُياين من كل
لحقون أبهل التوحيد الشهودي ،ألهنم على أثرهم يسريون؛ فهم يف النهاية أمة (فرقة) واحدة .ومع املظهر
أمة ،هم م َ
 . 1أخرجه الرتمذي ،واحلاكم يف املستدرك ،عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما.
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ِ اِ
ين
احملمدي األكرب ،فإن األمر أوضح وأجلى؛ وهو ما كان عليه الصحابة بداللة القرآن؛ كما يف قوله تعاىل{ :إ ان الذ َ
ِِ
ِ
اَّللَ فَ َسي ْؤتِ ِيه
اه َد َعلَْيه ا
اَّللَ يَد ا
ك إِامنَا ي بَايِعو َن ا
اَّللِ فَ ْو َق أَيْ ِدي ِه ْم فَ َم ْن نَ َك َ
ي بَايِعونَ َ
ث فَِإامنَا يَْنكث َعلَى نَ ْفسه َوَم ْن أ َْو َىف مبَا َع َ
ِ
يما} [الفتح .]10 :ولسنا هنا يف معرض االستقصاء حىت نفصل القول يف ذلك ،وإمنا مرادان متييز الصورة العامة
أْ
َجًرا َعظ ً
وتبيني مدى مطابقتها للصورة األعم ،واليت هي صورة األمة البشرية كلها.
املشرتكات
ولقد نبهنا سابقا إىل كون األمة احملمدية ستفرتق كما افرتقت األمم اليت قبلها ،وبقي لنا أن نذكر بعض َ
الدالة على املضاهاة .ومبا أننا لن نتتبع الفرق واحدة واحدة ،بسبب التطويل الذي سينتج عن ذلك؛ فإننا سنقتصر مع
ذلك ،على ذكر بعض وجوه السبب ِّ
املفرق ،عند مشاهبتها ملا وقعت فيه األمم السابقة .وسنبدأ مبن ح ّكموا عقوهلم يف
الدين ،وهم القدرية ومن تبعهم من املعتزلة يف البداية ،وصوال إىل كل املتكلمني وعلى رأسهم األشاعرة واملاتريدية .وهؤالء
مع كوهنم حممديني يف األصل ،إال أهنم قد خرجوا من االتباع مبعناه الصحيح إىل متابعة عقوهلم ،وإن أبقوا على مرجعية
الوحي لديهم .ومشاهبتهم لألمم األخرى ،أتيت من كون األمم األخرى ،منها من سلك هذا املسلك قبلهم؛ بل إن من
يرفض منهم اتباع النيب اجلديد ،كان ينظّر لذلك حىت ينقطع عن الدين وهو يتوهم أنه على الصواب .ومن مجلة ما يعتمده
هذ ا الصنف ،هو أن هللا قد أرسى قواعد دينه عقيدة وعمال ،حبيث إن كل من أييت بصورة للدين خمالفة ،يكون كمن
خالف احلق الذي ينبغي أن يكون أحدي الصورة .وهذه مغالطة كبرية ،تستسيغها العقول مبنطقها املتساهل ،ليتوهم
أصحاهبا أهنم قد متسكوا ابحلق ،كما كان ينبغي هلم! ...ولقد رأينا كيف أن اليهود -مثال -قد رفضوا عيسى عليه السالم،
بدعوى احملافظة على شريعة موسى! ...ومن أخربهم أن شريعة موسى أبدية؟!ُ ...ث من أخربهم أن موسى هو الصورة
اإلهلية الوحيدة؟! ...ولو كانوا على التوحيد الشهودي ،وعلى علم فيه ،لعرفوا موسى يف صورة عيسى؛ ومل خيتلف عليهم
شيء .ولكنهم عندما قصروا عن ذلك ،ودخلت عليهم شياطني عقوهلم ،فإهنم ضلوا ،وجعلوا لضالهلم أساسا من احلق
بزعمهم .ذلك ألنه ما من ضال ،إال وهو يزعم أنه على احلق املبني .وهذا من آاثر العزة اإلهلية ،اليت اقتضت أن ال يعرف
هللاَ على مر األزمان إال خالصة اخلالصة من بين آدم .والعزة اإلهلية تتجلى يف إعجاب كل أهل عقيدة بعقيدهتم؛
ِ
ك َزياناا لِك ِّل أ امة َع َملَه ْم} [األنعام]108 :؛ واملقصود
واإلعجاب سببه التزيني اإلهلي ،الذي يقول عنه هللا تعاىلَ { :ك َذل َ
يف املرتبة األوىل عملهم القليب الذي هو صور عقائدهم .وهذا من القهر اإلهلي العام ،الذي ال يفطن إليه إال أهل العناية
اخلاصة .ومن أدرك حقيقة التزيني ،مل يطمئن إىل رأي منه قط ،إال بشهادة الوحي املعصوم .وهذا أصل ،يكاد ال جيد له
يتسموا أبهل
مراعيا من املتأخرين؛ أما من املتقدمني فلقد كانت طائفة من أهله ابرزة بني الناس ،وهم أجدر الناس أبن ّ
السنة حقيقة!...
ويغلط املسلمون كثريا ،عندما يظنون أن ذكر األمم السابقة وأحواهلا يف القرآن ،هو للتوثيق التارخيي ،ولكي يظهر
فضل هذه األمة على غريها من األمم فحسب .ويغلطون أيضا ،عندما حيصرون ذلك فيما يتعلّق ابالعتبار واجتناب ما
املعنيني معا ،إال أنه ينبغي أن يؤخذ جبدية أكرب لسببني:
وقع فيه السابقون من اَنرافات .ورغم أن األمر ال خيلو من ْ
األول ،ألن ما وقعت فيه األمم السابقة ،ستقع فيه فرق من هذه األمة "حذو النعل ابلنعل" ،وعلى املطابقة التامة.
والسبب الثاين ،هو لتمييز أتباع األمم السابقة منّا ،وملعرفة مآالهتم يف الدنيا واآلخرة؛ حىت تقوم احلجة على املتأخرين ،وال
يبقى هلم من داع لالغرتار ابلنسبة اإلسالمية العامة.
ومبا أننا من بداية كالمنا ،أردان حصر احلديث فيما يتعلق ابليهود والنصارى من أهل الكتاب ،فإننا سنذكر من
هم من أمتنا يهودها ونصاراها .وإن عدان إىل السمة الغالبة على اليهود يف زمن موسى عليه السالم ،فإننا سنجدها عدم
اإلقرار له ابملرتبة ،وإن أمجعوا على قيادته السياسية فيهم .فهم من الناحية القومية متشبثون كثريا مبوسى ،لكنهم من الناحية
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الدينية ال يكادون يقرون له بشيء؛ ال له وال ملن سبقه من األنبياء عليهم السالم .وهذا هو السبب الرئيس يف بعض
انتقاداهتم لألنبياء ،اليت تبلغ أحياان حد اإلهانة .وحيكي هللا عن اليهود طلبهم لصورة إهلية وضعية ،مع كون موسى معهم
ِ ِ ِ
َصنَام
يل الْبَ ْحَر فَأَتَ ْوا َعلَى قَ ْوم يَ ْعكفو َن َعلَى أ ْ
صورة رابنية من أعظم الصور ،فيقول عنهم سبحانهَ :
{و َج َاوْزَان ببَِين إ ْسَرائ َ
اج َع ْل لَنَا إِ َهلًا َك َما َهل ْم ِآهلَةٌ قَ َال إِناك ْم قَ ْوٌم َُتْ َهلو َن} [األعراف .]138 :وجهالتهم كانت من وجهني:
وسى ْ
َهل ْم قَالوا َايم َ
األول أهنم يطلبون صنما ،وما جاء موسى إال ليخرجهم من عبادة األصنام إىل عبادة هللا؛ والثاين أهنم يطلبون ذلك من
موسى نفسه ،وكأهنم يريدون منه مناقضة نفسه وهو املظهر الرابين فيهم .واآلية تدل على أن إدراك هذا الصنف من بين
إسرائيل ،كان يف حضيض املادية والتجسيمُ .ث يقول هللا تعاىل عنهم ،ملا غاب عنهم موسى بصورته ملدة تتجاوز الشهر
بقليل :ا
وسى ِم ْن بَ ْع ِدهِ ِم ْن حلِيِّ ِه ْم ِع ْج ًال َج َس ًدا لَه خ َو ٌار أََملْ يََرْوا أَناه َال ي َكلِّمه ْم َوَال يَ ْه ِدي ِه ْم َسبِ ًيال ااختَذوه
{واختَ َذ قَ ْوم م َ
َ
ِ
ِ
ني} [األعراف .]148 :وهذا يدل على أهنم زايدة على عدم معرفتهم حبقيقة موسى -اليت لو عرفوها الطمأنوا
َوَكانوا ظَالم َ
وانشغلوا ابلعبادة احلق -هم ال يعاملونه ابألدب الالئق ابملعلمني أو ابلقادة العسكريني والسياسيني .بل إهنم عندما صنعوا
العجل ،اعتربوه وكأنه غري موجود؛ وهذا الصنف من املعامالت ،ال يصدر إال عن عقول كليلة وطباع غليظة .وعلى الرغم
من اَنطاط املرتبة العقلية هلؤالء القوم ،إال أن ابعثهم على ما وقعوا فيه كان التنزيه السطحي ،الذي إن وقع التمادي فيه
انقلب إىل تشبيه وُتسيم .وقد يتعجب الناس من قولنا عن انقالب التنزيه تشبيها ،فنقول :إن األمر يف الصفات دوري،
بسبب اَنصار التجلي بني الظاهر والباطن .ومبا أن الظاهر والباطن واحد ،فإن الظهور إذا اشتد يصري بطوان ،والبطون
إذا اشتد يصري ظهورا .ومن هذا الباب قول القائل ..." :ومن شدة الظهور اخلفاء" .فبنو إسرائيل من فرطهم يف التنزيه
العقلي (على قصورهم) ،جاوزوا صورة موسى ومل يعتربوها؛ ومن فرط هذا التنزيه أيضا ،طلبوا صورة صنمية هي أشد ما
يكون يف ابب التجسيم .ونظراء هؤالء من أمتنا ،هم التيمية الوهابية ،الذين من شدة تنزيههم (توحيدهم) العقليُ ،تاوزوا
الصورة احملمدية على أكمليتها يف الظهور؛ وختيلوا صنما جيلس على عرش خيايل فوق السماء ،جعلوه إهلهم .ومن شدة
السوء الذي بلغوه ،جعلوا ذلك كله توحيدا ،من حاد عنه كفر؛ وهم يف احلقيقة أكفر (من جهة املعىن) من كل كافر.
وهذا الصنف من أهل الضالل يف بين إسرائيل وفينا ،دخل عليهم إبليس عن طريق التفريق بني الظاهر واملظهر يف الوقت؛
وكأنه يقول :إايكم أن تشركوا ابهلل موسى ،وهو عبد مثلكم يف العبودية! ...وإايكم أن تشركوا ابهلل حممدا ،فيغضب هللا
عليكم! ...وما علم املساكني أن موسى (الصورة) هو هللا ،وأن حممدا هو هللا .ومن يستقرئ فكر ابن تيمية إمام الضالل
يف أمتنا ،فإنه جيده على هذه السبيل يسري؛ وما يعلم أن إبليس قد أخرجه عن اجلادة ،حني جعل زمامه بيد عقله القاصر.
والصنف الذي يشبه النصارى فينا ،هم غالة الشيعة وجهلة املتصوفة .فغالة الشيعة من النصريية على اخلصوص
علي عليه السالم ،كما قالت النصارى أبلوهية عيسى عليه السالم .وجهلة املتصوفة ،ملا مسعوا
(العلوية زورا) قالوا أبلوهية ّ
الشيوخ يتكلمون يف احلقائق ،نسبوا األلوهية إىل شيوخهم بغري علم .وليالحظ القارئ أن النصارى والغالة من املسلمني،
مل ينسبوا األلوهية للعباد ،حىت غابوا عنهم أبشخاصهم .ذلك ألن العباد الرابنيني أكانوا أنبياء أم أولياء ،ال يقبلون من
أحد قول ذلك عنهم يف حضورهم .فكان الضالون من األتباع ينتظرون غياب أشخاص املتبوعني ابملوت أو ابلغيبة ،ليغالوا
فيهم على هواهم .وكان ذلك ينطلي على العامة من مجيع الفرق ،ظنّا منهم أن تلك خصوصية يف العلم ،مل يدركوها.
وسبب انطالء ذلك عليهم ،هو عدم نسبة األلوهية إىل النفس من قِبل إمام الضالل ،ليظهر مبظهر من ال غرض له من
املكر للمضلني ،وإال فإن األوطار الدنيوية اليت يناهلا املضلون مبقوالهتم ،قد ُتعلهم فوق
ذلك .وهذا من تعليم الشيطان َ
امللوك غىن ونفوذا.
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وينبغي هنا أن نفرق -بتفريق هللا -بني املشاهدين لأللوهية يف صور العباد الرابنيني من أنبياء وأولياء (ومنهم
اخللفاء) ،وأولئك الذين يقولون هبا من عند أنفسهم ابلزور .وقد فرق هللا بني الصنفني يف كالمه ،عند إيراده عبارة "من
{ما
دون هللا" عند ذكر ما يرتبط ابلعقائد .ومن ذلك قوله سبحانه تقعيدا للقاعدة الكربى ،وأتصيال لألصل األعظمَ :
ِ
ون اِ ِ
َكا َن لِب َشر أَ ْن ي ْؤتِيه ا ِ
ااس كونوا ِعب ًادا ِيل ِمن د ِ
ول لِلن ِ
ني ِمبَا كْن ت ْم
اب َو ْ
ْم َوالنُّب اوةَ ُثا يَق َ
اَّلل َولَك ْن كونوا َراابنيِّ َ
اَّلل الْكتَ َ
ْ
َ
َ
َ
احلك َ
ِ
ِ
اب َوِمبَا كْن ت ْم تَ ْدرسو َن} [آل عمران]79 :؛ أي ،ما كان ملظهر رابين نبوي أو والئي أن يقول (ابحلال أو
ت َعلّمو َن الْكتَ َ
ابملقال) للناس ،كونوا عبادا يل من دون هللا؛ ألن صورته -إن كان رابين العلم -ال تقوم إال ابهلل؛ وهو إن دعاهم إىل
أتليهه من دون هللا ،فإمنا يكون كافرا ابهلل كفرا أكرب ،مبخالفته مقتضى حاله .وهذا على سبيل الفرض ،وإال فإنه ال يقع
يف من غري أن
منهم عليهم السالم ذلك ،ولو يف ومههم .وقوله سبحانه :ولكن كونوا رابنيني ،يعين ولكن شاهدوا هللا ّ
حتصروه بصوريت؛ مبا كنتم تعلمون الكتاب؛ أي إما عن شهود ،على قراءة تَ ْعلمون وقراءة تعلّمون ،اليت تدل على اإلمامة
الدينية التامة؛ ومبا كنتم تدرسون؛ أي عن إُيان حبسب ما يعطيكم علمكم للدين ،إن مل تبلغوا طور الشهود .ويقول هللا
ون اِ
ِ
اَّلل اي ِعيسى ابن مرَمي أَأَنْت ق ْلت لِلن ِ اِ
ني ِمن د ِ
ك َما يَكون ِيل أَ ْن
{وإِ ْذ قَ َ
اَّلل قَ َال سْب َحانَ َ
ال ا َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ
ااس اختذ ِوين َوأ ّم َي إِ َهلَْ ِ ْ
تعاىلَ :
ِ
موجه إىل النصارى يف صورة من أ ّهلوه من الصور ،إمعاان يف اإلنكار.
أَق َ
س ِيل حبَ ّق} [املائدة]116 :؛ والسؤال هنا ّ
ول َما لَْي َ
ومعىن الكالم أن من قال عن عيسى وعن أمه أهنما صوراتن هلل من بني سائر الصور ،ومن دون حصر ،حبيث تكون
األلوهية يف النهاية مشهودة يف صورتيهما ،ومطلقة عنهما يف اآلن ذاته؛ فإنه يكون قائال حبق؛ وأما من حيصر األلوهية يف
الصورتني وحدمها ،من دون الصور األخرى؛ فإنه تصدق عليه عبارة "من دون هللا" املوجبة للكفر .ويقول سبحانه :ا
{اختَذوا
ون ا اَّللِ والْم ِسيح ابن مرَمي وما أ ِمروا إِاال لِي عبدوا إِ َهلا و ِ
أَحبارهم ورْهب َاهنم أَراباب ِمن د ِ
اح ًدا َال إِلَهَ إِاال ه َو سْب َحانَه َع اما ي ْش ِركو َن}
َْ
َ َ َ ْ َ َْ َ َ َ
َْ َ ْ َ َ ْ َْ ً ْ
ًَ
[التوبة]31 :؛ أي ،وما أمروا إال ليعبدوا إهلا واحدا ظاهرا بكل الصور من غري أن يقياد هبا .وهذا هو معىن التوحيد
املشروع ،الذي تدل عليه "ال إله إال هللا" لدى املسلمني .ولو تنبه املسلمون إىل النفي املتقدم على اإلثبات ،لعلموا أن
النفي ال يتعلق إال ابلصور ،اليت تنسب إليها األلوهية على العموم؛ ال أبلوهية خمصوصة يتومهها الناطقون بكلمة التوحيد
زعما .وعلى هذا ،فإن التيمية الوهابية الذين يزعمون أهنم ينفون ألوهية كل اآلهلة املعبودة بباطل ،وأهنم يثبتوهنا هلل وحده
يف املقابل ،ال يعربون إال عن شركهم؛ ألن األلوهية واحدة عند من يعبدها حبق (وهم الرابنيون) وعند من يعبدها بباطل
كالوثنيني والنصارى والتيميني أنفسهم .ولو أهنم سكتوا عن املسألة ،وبقوا على ما هم عليه عوام املسلمني لنجوا؛ ولكنهم
ابخلوض فيما هو فوق طورهم ،سوف يسألون .وهذا موطن من املواطن اليت حيمد فيها الصمت ،لو كان الناس يعقلون.
قل عددها أم كثر يف الوقت.
ومن يتتبع ذكر األمم يف القرآن واحدة واحدة ،فإنه سيجد هلا نظريا من أمتنا وال بد؛ ّ
وهذا ينبغي أن جيعل املسلمني يتواضعون ،وال يصيبهم الزهو إبسالمهم ،وهم ال يعلمون حقيقة حاهلم يف هناية أمرهم .وأما
إن سأل سائل :ملَ ملْ خيرب هللا تعاىل املسلمني ،حبقيقة افرتاقهم إىل قلة من أهل احلق ،وكثرة من أهل الباطل ،كشأن األمم
السابقة؟ فليعلم أن ذلك من تعظيم هللا لنبيّه حممد صلى هللا عليه وآله وسلم وحمبته له .ونعين من هذا أن هللا خياطب أمة
حممد تعريضا ،ال خطااب مباشرا؛ ليعقلوا عنه من دون أن يتسبب اخلطاب يف حزن للنيب صلى هللا عليه وآله وسلم على
ِِ
ول ِمن أَنْف ِسكم ع ِزيز علَي ِه م ِ
وف َرِح ٌيم}
ني َرء ٌ
ْ َ ٌ َْ َ َ
يص َعلَْيك ْم ِابلْم ْؤمن َ
اعنت ُّْم َح ِر ٌ
أمته؛ وهو من قال هللا عنه{ :لََق ْد َجاءَك ْم َرس ٌ ْ
[التوبة .]128 :ولسنا نريد الغوص يف هذا املعىن ،ألنه سيأخذان عما َنن بصدده؛ ولنعد للقول :وإذا كان هذا شأن هللا
مع عبده ،فما القول مبن يؤذي النيب صلى هللا عليه وآله وسلم من غريه من العباد! ...ومن هنا ينبغي أن خياف التيميون
الوهابية على أنفسهم ،وهم من جيردونه من كل ما يليق به من تعظيم وتوقري؛ إىل أن بلغ هبم العمى حد أن يروا تعظيمه
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قدحا يف التوحيد! ...ومن أين يعلم التوحيد إال منه صلى هللا عليه وآله وسلم ُتليا وظهورا ابلصورة؟! ...سبحان هللا عما
يشركون!...
وأما الفرقة املهدية ،اليت وصفها النيب صلى هللا عليه وآله وسلم أبهنا على ما كان عليه هو مع أصحابه؛ فهي الفرقة
اليت كان هلا يف األزمنة امل تعاقبة ،صورا رابنية يتجلى هللا هلم فيها ،فيعبدونه عن شهود ،كما كان كبار الصحابة يعبدون
هللا يف الصورة احملمدية .وهؤالء هم الرابنيون من هذه األمة ،الذين يكونون من جهة املكانة يف مقابل أنبياء األمم السابقة،
من غري نسبة نبوة؛ ويكون أتباعهم إما من أهل املشاهدة ،فيكونون على بيّنة من رهبم؛ وإما من أهل اإلُيان اخلاص الذي
ال خيالطه فكر؛ فيكونون على طهارة من الشرك تؤهلهم لدخول جنة التنعيم يف الدنيا ،مبا هم عليه من طمأنينة؛ ويف
اآلخرة ،حبسب ما وصف هللا يف كالمه.
وهذه املرتبة اليت لألمة احملمدية من جهة صورهتا العامة اجلامعة لكل تفاصيل األمم األخرى ،هي ما جيعلنا مؤهلني
وحدان ملعرفة احلق لدى اآلخرين ،ومعرفة الباطل الذي دخل عليهم .وملن شاء أن يستدل على ما نقول ،فلينظر هل يتسع
اليهود لعقائد النصارى؟ وهل يتسع النصارى لعقائد اليهود؟ أم إن كل فريق ال يطيق النظر إىل مقوالت املخالفني ،ويراها
انقضة ملا يراه هو احلق وحده؟ ولينظر الناظر يف مقابل ذلك إىل رابنيينا ،وكيف أهنم جيولون يف خمتلف العقائد بعلم قرآين،
جيمع املتفرق ويوحد املتعدد ،يف صورة أقل ما يقال عنها إهنا من مكانة فوق العقول!...
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الباب الثان

خصوصيات ومطابقات
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الفصل األول

بنو إسرائيل يف مصر
ملا هاجر إبراهيم عليه السالم من اببل ،استوطن أرض كنعان (فلسطني) .وولد له هناك ،إمساعيل؛ فأخذه مع أمه
هاجر إىل مكة وهي يومئذ قفر؛ ُث ولد له إسحاق من سارة ،وولد ليعقوب اثنا عشر ولدا وبنت ،هم :روبني ومشعون
والوي ويهوذا ودان ونفتايل وجاد وعشري وزبلون ودينا وإيساخر ويوسف وبنيامني .وملا كاد اإلخوة ليوسف ،بسبب ما
رأوه له من حظوة لدى أبيهم ،وأخذته قافلة اإلمساعيليني (كما جاء يف التوراة) -الذين إما كانوا من أهل مدين (مداين)
أو كان معهم بعض أهل مدين -فباعوه يف مصر؛ دخلها بدخوله سبط من األسباط .وملا عال شأن يوسف وأصبح وزيرا،
فإنه بعث يستقدم والديه وإخوته؛ فعاشوا مجيعا يف مصر ،وتكاثرت ذريتهم هناك؛ فكانت مصر اترخييا برغبة من أهلها
اآلن أم بغريها ،بلدا لذرية إسرائيل عليه السالم .وملا كان بنو إسرائيل ال يندجمون -كما هو حاهلم دائما -يف اجملتمع
املصري ،وكانوا حيرصون على أن ال خيتلط نسبهم بغريهم ،فإن ذلك جعل حكام مصر يتوجسون منهم؛ وحتول التوجس
مع املدة اضطهادا ومعاملة تشبه معاملة العبيد .فلما أراد هللا ختليص بين إسرائيل من فرعون (حاكم مصر) ،بعث إليهم
نبيّه موسى عليه السالم ،ليخرجهم من هناك بنية العودة إىل فلسطني (بيت املقدس)؛ حيث دفن آابؤهم األولون.
وعناية هللا ببين إسرائيل ،مل تكن خافية ،وهم ذريةٌ من ذرية إبراهيم عليه السالم؛ ولكن العناية كان ينبغي أن تقابل
ابلشكر ،ال أن حتسب امتيازا واستحقاقا .وهو ما مل يتمكن بنو إسرائيل (اليهود خصوصا) من متييزه والعمل عليه .فهم
ب أن يعبد بتواضع وإخالص .ونعين من هذا،
ينطلقون من كوهنم خرية هللا ،ومن كوهنم أبناء األنبياء؛ وينسون أن هللا حي ّ
أن شرف العبد احلقيقي ،ال يكون بنسبه يف املرتبة األوىل؛ وإمنا يكون مبقدار تعظيمه لربه ،ومبقدار نفعه خللقه .وهو ما ال
حيسن اليهود فهمه إىل اآلن.
ونزول بين إسرائيل يف عمومهم من فلسطني إىل مصر ،هو نزول عن مرتبة القلب اإلُيانية (املوافقة لبيت املقدس)،
ليبقوا على مرتبة اإلسالم العام (الطاعة العامة الظاهرة) ،حيث يكتفي الناس أبعمال اجلوارح على إُيان جممل .وقد أشار
ِ
صًرا فَِإ ان لَك ْم َما َسأَلْت ْم} [البقرة.]61 :
هللا إىل هذا النزول يف املرتبة ،بعد قرون عند خروجهم يف قوله تعاىلْ :
{اهبِطوا م ْ
وال بد هنا من أن نالحظ أن بين إمساعيل ،يف جزيرة العرب ،كانوا يرتبطون يف كل مدة تعاقبهم ،مبكة وبيت هللا
احلرام ،الذي أقام إبراهيم قواعده مع ابنه إمساعيل هناك؛ بينما كان ارتباط بين إسرائيل ببيت املقدس؛ سواء وجدوا به أم
ال .وهذا راجع من جهة املعىن إىل أن املقام الذايت الذي دعا إليه إبراهيم وأذّن له ابحلج ،والذي سيتحقق خبتم الرساالت
على يد حممد صلى هللا عليه وآله وسلم ،مداره على مكة؛ يف حني أن الدعوة اإلسرائيلية املنتهية إىل عيسى عليه السالم،
واليت كانت حتقيقا ملقام الصفات ،مدارها على بيت املقدس .وهذا يعين أن الكعبة ذاتية ،وأن بيت املقدس قليب؛ وما هو
السر الذايت ،حميط ابلقلب وابلبدن؛ وال يتقيد أبي منهما.
ذايت ،له اإلحاطة مبا هو صفات أو أفعال ،كما هو معلوم .و ّ
والذات هلا اإلطالق ،بعكس الصفات ،فإهنا تقييد يف الذات .هلذا ،كانت الدعوة يف بين إسرائيل مقيّدة يف نسبهم،
وكانت الدعوة احملمدية مطلقة تشمل العاملني ؛ وكانت الدعوة اإلسرائيلية يغلب عليها إما الظاهر مع موسى ،أو الباطن
مع عيسى؛ وبقي االعتدال الربزخي حملمد صلى هللا عليه وآله وسلم .وهلذا السبب ،كان بنو إسرائيل إذا نظروا إىل دين
حممد ،ظنته يهود منتحال ما لديهم من ظاهر ،وظنه النصارى منتحال ما لديهم من ابطن؛ ومل يتفطنوا ألن السر يف اجلمع
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بني ذلك كله .ولو كلّف اليهود (وقد كلّفوا) ابلنظر إىل ابطن الدين ،ملا أطاقوا؛ كما لو كلّف النصارى ابلنظر إىل ظاهر
الدين دائما ،ملا أطاقوا .وهم عند مالحظتهم َشبه الدين احملمدي مبا لديهم ،مل ينظروا إىل ما ينقصهم منه يف املقابل؛ وهذا
إخالل أبصول النظر غري خاف.
وملا كان أهل مصر خيافون من استيالء بين إسرائيل على بالدهم ،إن هم تكاثرت أعدادهم ،فإهنم جلأوا إىل احلد
من نسلهم عن طريق قتل الذكور من املواليد .يقول هللا تعاىل{ :إِ ان فِْر َع ْو َن َع َال ِيف ْاأل َْر ِ
ضعِف
ض َو َج َع َل أ َْهلَ َها ِشيَ ًعا يَ ْستَ ْ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ين} [القصص]4 :؛ والطائفة املستضعفة هي طائفة
طَائ َفةً مْن ه ْم ي َذبّح أَبْنَاءَه ْم َويَ ْستَ ْحيي ن َساءَه ْم إناه َكا َن م َن الْم ْفسد َ
اإلسرائيليني .وكان رجال السلطة آنذاك ،حيرصون على تنفيذ احلكم الفرعوين بتحديد نسل بين إسرائيل بصرامة؛ حبيث
ال ينبغي أن يفلت من بطشهم وليد واحد .هذا من جهة الظاهر ،وأما من جهة الباطن فإن صورة موسى اإلهلية ،قد
حكمت على الصور األخرى ابلفناء ،ليكون هلا الظهور وحدها يف ذلك اجليل ،ولتكون ملوسى من جهة الروح قوة جيل
أبكمله.
وملا كان هللا يريد لعبده موسى تنشئة خاصة ،يع ّده هبا لتحمل الرسالة والقيام مبهمة اإلجالء اإلسرائيلي ،فإنه
ك ما يوحى  .أ َِن اقْ ِذفِ ِيه ِيف التااب ِ
ِ
وت فَاقْ ِذفِ ِيه ِيف
استبقاه أبمر والدته إبلقائه يف النهر .يقول هللا تعاىل{ :إِ ْذ أ َْو َحْي نَا إِ َىل أ ّم َ َ َ
ِ ِ
الْي ِم فَلْي لْ ِق ِه الْي ُّم ِابل اس ِ
ك فَتَ قول
صنَ َع َعلَى َعْي ِين  .إِ ْذ متَْ ِشي أ ْخت َ
اح ِل َأيْخ ْذه َعد ٌّو ِيل َو َعد ٌّو لَه َوأَلْ َقْيت َعلَْي َ
ك َحمَباةً م ِّين َولت ْ
َ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت
اك م َن الْغَِّم َوفَتَ ن َ
ت نَ ْف ًسا فَنَ اجْي نَ َ
َه ْل أَدلُّك ْم َعلَى َم ْن يَكْفله فَ َر َج ْعنَ َ
اك إ َىل أ ّم َ
ااك ف تو ًان فَلَبثْ َ
ك َك ْي تَ َقار َعْي ن َها َوَال َْحتَز َن َوقَتَ لْ َ
ِ
ِِ
ك لِنَ ْف ِسي} [طه .]41 - 38 :وهذا من عناية هللا اخلاصة،
اصطَنَ ْعت َ
سن َ
وسى َ .و ْ
ني ِيف أ َْه ِل َم ْديَ َن ُثا جْئ َ
ت َعلَى قَ َدر َايم َ
اليت ُتعل امل عتىن به ي ّرّب يف بيت أعدى األعداء .ومن أحاطت به العناية ،فال خوف عليه من أحد! ...وإن كان بنو
مرتني :مرة ألنه إسرائيلي ،ومرة ألنه عاش يف قصر
إسرائيل يعيشون يف غربة بني املصريني كما ذكران ،فإن موسى تغرب ّ
وتردها التقييدات.
فرعون وهو ليس منهم .وهذه الغربة عائدة إىل غربة الصورة اإلهلية يف عامل اخللق ،حيث تنكرها العقول ّ
وهي مسألة معرفية متكررة يف كل زمان.
وينبغي أن نعلم هنا ،أن املصريني كان هلم دينهم الذي مل يتأسس على الوحي اإلهلي ،كما هو دين بين إسرائيل،
وإمنا أتسس على الوحي الروحاين الذي تتلقاه عقول الصفوة املرتيّضة من طبقة رجال الدين ،من أرواح الكواكب .ولقد
كانوا يشبهون يف ذلك ما كان عليه أهل اببل يف بالدهم .وكما أن إبراهيم خالف النمرود وقومه يف شركهم ،فإن
اإلسرائيليني خالفوا أهل مصر أيضا فيه ،وإن اختلفت الصورة بني الشركني يف التفاصيل .وال بد من اإلشارة هنا إىل بعد
الش ّقة بني دين التوحيد الذي مداره على القلب (بيت املقدس) ،ودين الشرك الذي مداره على اجلسد والقوى النفسية.
ُّ
وهذا هو ما جعل املصريني يربعون يف الطب والعلوم الطبيعية والعقلية ،يف الوقت الذي حافظ فيه اإلسرائيليون على
اإلُيان ،الذي ال يقبل الربهنة ابملنطق العقلي .ونعين من هذا أن ظاهر الطبيعة يف أصله ،يدعو إىل الشرك بسبب الكثرة
اليت يتسم هبا ،وهذا ما كان يسهل على العقول الدنيا إدراكه؛ وأما اإلُيان فكان معىن غيبيا ،ال يتمكن العقالء من بلوغه
تعني هلا يف
اجملرد عن األجسام ،فإنه كان يبقى لديهم صفة ال ُّ
بعقوهلم .وحىت إن هم عثروا على معىن الوجود الكلّي ّ
نفسها؛ ونعين من هذا الذات ،اليت هي احلقيقة الوجودية العليا .فيبقون ممزقني بني احملسوس ،وما وراء احلس (امليتافيزيقا)؛
كما كان بعض فالسفة اليوانن املتأهلني.
وغربة موسى املخلوق على الصورة ،كانت غربة مقامية ،عند خروجه من املعىن السماوي الذي عرفناه سابقا ابسم
"اإلنسان" ،إىل عامل الطبيعة األرضي يف هذا القالب الطيين .وملا أعاد هللا موسى إىل أمه يف صورة غري الصورة األصلية،
علمنا أنه سيعود إىل حقيقته احملمدية من صورته املوسوية ،لتصح له رضاعة االستمداد ،وينمو فيه السر الذي به سيكون
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له احلكم على العامل من جهة غيبه .وقولنا من جهة غيبه ،هو للتفريق بني املظاهر اإلهلية عموما ،واليت يكون هلا احلكم
العام ،واملظاهر امللِكيّة (نسبة إىل االسم امللِك) اليت يكون هلا احلكم الذي يظهر به امللوك يف أقوامهم .وهذا يعين أن
فرعون سيكون حتت حكم موسى من جهة الغيب ،وإن كان موسى حتت حكمه من جهة الشهادة .وهذه املسألة من
أعوص ما يعرض للعقول ،إن هي أرادت تتبع املظاهر اإلهلية ومراتبها .وإىل هذا املعىن أشار املسيح عليه السالم بقوله:
"أَعطوا ما لَِقي ِ
صَرَ ،وَما َِّّللِ َِّّللِ!" .1وهذا يف حال كون اخلليفة اإلهلي غيبيا من اجلانب الوالئي ،كما هو شأن عيسى
صَر ل َقْي َ
ْ َ َْ
وموسى عليهما السالم؛ وأما عندما يظهر اخلليفة بصورة امللك ،كما هي حال داود وسليمان وحممد صلى هللا عليه وآله
وسلم ،فإن ما هلل يكون ما لقيصر ذاته ،والعكس .وهذا يعين أن التجلي يف الزمان ،ال خيتلف من حيث املظاهر وحدها؛
وإمنا خيتلف أيضا من حيث ظهور أحدها مبظهر اآلخر يف االعتبار؛ وإال فإن اخلالفة الغيبية متضمنة للملك حتما ،كما
قد أسلفنا.
كان املصريون يعبدون فرعون ،لظهوره ابلقوة والبطش فيهم .وهذا حال مجيع البشر الذين تكون عقوهلم مغلوبة من
قِبل احلس .ونعين أن ضعفاء العقول ،مهما أتهلوا ،فإهنم يف حمضر اجلبابرة يعودون إىل عبادة مظاهر "امللِك" ال "هللا".
وهم لو علموا أن املتجلي يف مظهر احلاكم هو "هللا امللك" لكانوا على التوحيد؛ ولكنهم -خصوصا عند كون احلاكم
داعيا إىل الكفر -يتومهون أن َمن وراءه ال ُيكن أن يكون هللا (الرب) .ولوال أن فرعون كان مظهرا رابنيا ،ما اشرتط هللا
عند إرساله موسى وهارون إليه ،أن يقوال له قوال ليّنا .فقال سبحانه{ :ا ْذ َهبَا إِ َىل فِْر َع ْو َن إِناه طَغَى  .فَق َوال لَه قَ ْوًال لَيِّنًا لَ َعلاه
يَتَ َذ اكر أ َْو َخيْ َشى} [طه]44 ،43 :؛ وطغيان فرعون هو ابلصفة اإلهلية ،وإال ملا حتقق له شيء من ذلك .وأما القول
اللني ،فهو من اعتبار الظاهر ابملظهر ،حىت يكف عنهما الظاهر بطش الصفة؛ وحيث يقومان مبا عليهما من أدب مع
ّ
الظاهر  .وليس األمر معاملة بني أشخاص ،كما يتصور ذلك العامة من كل فريق؛ فإن ذلك يكون شركا؛ والقرآن ال يدل
على شرك البتة!ُّ ...
وتذكر فرعون املقصود هنا ،هو أن يعود إىل حقيقة مظهريته ،اليت هي من العدم؛ ويفرق بني وجوده
وصورته .فإنه إن فعل ذلك ،فإنه سيعود إىل هللا وخيشى إفناء مظهره منه؛ وهذا االمتحان هو امتحان كل ملك يف زمانه
ال يكون خليفة رابنيا .ونعين أن امللوك تغلبهم الصورة على احلقيقة ،فيظهرون ابلربوبية بغري حق؛ خبالف اخللفاء ،فإهنم
على عبودية ،متنع أن يغفلوا عن حقيقتهم .فاألمور اعتبارية ،حبسب ما يعطي علم العباد من احلكام ومن احملكومني؛ وأما
من الناحية الوجودية فال فرق فيها ،ما دام هللا هو الظاهر جبميع الصور.
ولقد كان مبوسى ثقل يف لسانه ،حيول دونه والكالم يف العلوم اخلاصة؛ وإن كانت العلة يف قصور قومه عن هذه
املعاين .وقد سأل عليه السالم عند تكليفه ابلرسالة ،أن يكون أخوه هارون عوان له عليها؛ فقال{ :وأ ِ
َخي َهارون ه َو
َ
أَفْصح ِم ِين لِسا ًان فَأَرِسلْه معِي ِرْدءا يص ِّدق ِين إِِّين أَخاف أَ ْن ي َك ِّذب ِ
يك َوَجنْ َعل لَك َما سلْطَا ًان
ون  .قَ َ
ال َسنَش ُّد َعض َد َك ِأب َِخ َ
َ
َ ّ َ ْ َ َ ً َ
ِ
فَ َال ي ِ
صلو َن إِلَْيك َما ِِب َايتِنَا أَنْت َما َوَم ِن اتابَ َعك َما الْغَالبو َن} [القصص .]35 ،34 :فكان هارون خليفة اخلليفة ،وترمجان
َ
األلوهية ،بعد أن يسمع من موسى .ومعىن "أفصح" هنا ،أقرب إىل قومه يف العبارة ،لكونه إسرائيليا نسبا وتنشئة (تربية).
وأما موسى ،فإن تربيته كانت مصرية؛ وذلك جيعل عبارته غري مناسبة دائما .وقد تفهم على غري مراده ،كما هو احلال
عند اختالف الثقافات.
وهذه املرة الوحيدة يف اتريخ البشرية كله ،اليت تكون فيها الرسالة برسولني؛ أي مبظهرين اثنني .واحلقيقة أتّب أن
يكون لالسم يف الزمن الواحد مظهران؛ فبقي أن يكون هارون خليفة للخليفة ،كما ذكران ،كما هو االسم "الرمحن" خليفة
لالسم "هللا".
 . 1مرقس.17 :12 :
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وكان هللا قد ُتلى لعبده موسى ،يف أثناء رحلة عودته من مدين ،يف الشجرة املباركة .وقد كانت حاجته وأهله إىل
ِ
وسى  .إِ ْذ َرأَى َان ًرا
{وَه ْل أَ َات َك َحديث م َ
النار يف الليل واخلالء ،فاشتعلت الشجرة من دون أن حترتق .يقول هللا تعاىلَ :
ِ
ِ
فَ َق َ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِِ
وسى  .إِِّين أَ َان
ي َايم َ
ال أل َْهله ْامكثوا إ ّين آنَ ْست َان ًرا لَ َعلّي آتيك ْم مْن َها ب َقبَس أ َْو أَجد َعلَى الناار ه ًدى  .فَلَ اما أَ َات َها نود َ
اك ِابلْ َو ِاد الْم َقد ِ
اس ط ًوى} [طه .]12 - 9 :وكان فقره عليه السالم سبب غناه يف هذه املرة ويف
ك إِن َ
اخلَ ْع نَ ْعلَْي َ
َربُّ َ
ك فَ ْ
ِ
ِ
ب إِِين لِما أَنْزلْت إِ َا ِ
استِ ْحيَاء[ }...القصص.]25 ،24 :
{ر ِّ ّ َ َ َ
يل م ْن َخ ْري فَقريٌ  .فَ َجاءَتْه إِ ْح َدامهَا متَْشي َعلَى ْ
اليت قال فيهاَ :
أما هذه املرة فقد كان قد كمل استعداده ،فكان فوزه بربه من وراء غرضه؛ كما هو هللا من وراء غرض كل فقري .يقول هللا
احلَ ِميد} [فاطر]15 :؛ أي إن هللا هو الغين احلميد
ين ْ
اَّللِ َو ا
{ايأَيُّ َها النااس أَنْتم الْف َقَراء إِ َىل ا
اَّلل ه َو الْغَِ ُّ
تعاىل يف هذا املعىنَ :
من وراء صورة كل ما يفتقر إليه .فهذا هو الفقر العام ،املوازي للتجلي العام ،والذي ال يشعر به إال اخلواص من العباد.
وأما النار ،فقد أحرقت من موسى التطلع إىل السوى ،فاجنمع بكليته على هللا؛ لكن من جهة السمع ال من جهة اإلبصار؛
وهلذا كان كليم هللا ال شهيده .ومقام السمع أدىن من مقام الشهود يف املرتبة؛ ألنه ال يتجاوز اإلُيان ،خبالف البصر الذي
وسى
{ولَ اما َجاءَ م َ
يعطي العيان .والعيان بعد السماع ،هو ما سأله -عليه السالم -بعد هذا مبدة ،عندما قال عنه ربهَ :
ك} [األعراف .]143 :وملا كانت رسالة موسى مؤسسة على الكالم ،فإهنا
لِ ِمي َقاتِنَا َوَكلا َمه َربُّه قَ َ
ب أَِرِين أَنْظ ْر إِلَْي َ
ال َر ِّ
بقيت قابلة للتكميل ابملشاهدة؛ وهو ما جاء به عيسى عليه السالم .فكانت نسبة موسى إىل عيسى ،هي نسبة السميع
إىل البصري .والسميع والبصري أخوان ،ال ينفصل أحدمها عن اآلخر قط من جهة احلقيقة؛ وإن ظهر أحدمها وبطن اآلخر،
على وفق ما يعطيه التجلي يف الوقت .ولقد قال علماؤان ابهلل إن السمع لكالم هللا وشهود صورته ال جيتمعان ،إال يف
عامل اخليال؛ وأما يف الواقع فال .وهذا يدل على أن موسى ما شاهد احلق ،عند مشاهدته النار؛ وإمنا كانت النار عبارة
عن فناء الصور كلها يف عينه .وهذا ما يقع للمشاهد من جهة مسعه ،فإنه يسمع صلصلة وال يستبني خطااب .وهذا كله
من علوم الذوق ،اليت ال ينفع فيها بيان.
وأما أمر هللا ملوسى خبلع نعليه ،فإنه كان إيذاان له ابلوصول إىل حضرة احلق ،وانتهاء سببية األعمال واألحوال؛ ألن
هللا ال يستمع إليه إال بسمعه ،كما ال يشاهد إال ببصره سبحانه .وأي أذن تقوم للخطاب اإلهلي ،أو أي عني تقوم
ك} [طه]12 :؛ أي إين أان حقيقتك السامعة منك
لشهوده! ...تعاىل هللا! ...وهذا معىن قوله تعاىل{ :إِِّين أَ َان َربُّ َ
و ِ
املخاطبة لك .ومعىن الوادي املقدس ،هو احلضرة املنزهة عن احلدوث ،اليت جاء اسم "طوى" ،ليدل على انطواء احلدوث
كله يف قِدمها .وهذه املعاين ال تدرك إال ذوقا ،من وراء حقيقة املظهرية .ورغم أن احلكم هنا للذات ،إال أنه من جهة
العلم السمعي .وهو أثبت يف العلم وأرقى مما هو عن شهود؛ ألن شهود الذات ،خبالف شهود الصفات ال يكون عنه
علم البتة.
ويقول هللا بعد ذلك{ :وأَ َان اخرتتك فَ ِ ِ
ص َالةَ لِ ِذ ْك ِري}
وحى  .إِن ِاين أَ َان ا
اعب ْدِين َوأَقِِم ال ا
اَّلل َال إِلَهَ إِاال أَ َان فَ ْ
َ ْ َْ َ ْ
استَم ْع ل َما ي َ
يف وجها واحدا أو وجوها بعينها؛ ولكن اعترب الكل يف
[طه]14 ،13 :؛ أي إنين أان ّ
مسمى األمساء كلها ،فال تعترب ّ
ال وحدة .وعبادتك يل لن تكون حمصورة بوجه من وجوهي ،وإمنا ستعبدين فيها مجيعا ،عندما تذكرين فيها مجيعا .وهذه
هي الصالة املشروعة ألهل الكمال .وألجل هذه السعة يف العبادة ،عرف موسى كيف يعامل فرعون! ...فإنه كان -عليه
السالم -أعلم به من نفسه ومن كل شعبه!...
وملا كان بنو إسرائيل ممن يغلب عليهم احلس ،وكان فرعون الذي هو ملك مصر ال يتجاوز إدراكه احلس ،فإن هللا
أيد موسى ِبيتني يكون هلما الوقع يف نفوسهم مجيعا؛ ومها العصا واليد .والعصا هلا صلة ابليد ،من كوهنا امتدادا هلا عند
احلاجة؛ فهي آية واحدة من مرتبتني :من مرتبة الفعل ومرتبة الصفة .وملا كان انقالب العصا حية ،انقالاب حقيقيا ال
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صوراي ،فإن ذلك دل على أن الفعل هلل ال لسواه؛ حىت يعلم أن موسى هو هللا ،ما دام هو وحده سبحانه املتصرف يف
ِّ
املتصورة .وأما اليد اليت خترج بيضاء ،فإهنا تدل على صفة االقتدار اإلهلي املطلق؛ والبياض هو سالمتها من أثر
األعيان
احلدوث ،وبراءهتا من النسبة الشركية اليت تكون للغافلني (من احلكام خصوصا) .ولو أن موسى بقي من حدوثه شيء،
ملا ظهرت الصفة اإلهلية منه ،وال خرج الفعل اإلهلي؛ ألن بطون الصفات يف الذوات البشرية متحقق هلا كلها ،ال خيتلف
فيه أحد عن غريه؛ واالختالف يكون من جهة الظهور بذلك ال غري .والظهور ال يكون حىت يفىن املظهر يف عني الظاهر.
والفناء ال يكون إال بعد احرتاق الصورة العدمية بنار التجلي .والتجلي قد يكون يف صورة انر شجرية ،كما حدث ملوسى،
وقد يكون يف صور أخرى.
فلما أخرب موسى قومه بعد عودته بتكليم هللا له ،وبتحميله الرسالة إليهم ،سارعوا إىل تكذيبه لوال أهنم رأوا منه ما
خيرس شياطينهم .ولوال أن فرعون عاين ذلك أيضا ،ما كان ليعريه اهتماما ،وهو يراه دونه يف املرتبة! ...وسنرى ما يكون
من أمرهم مجيعا يف الفصل املقبل إبذن هللا...
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الفصل الثان

املواجهة الكربى
ملا كان فرعون صورًة من صور االسم امللِك (صور امللك يف الزمان كثرية من حيث الظاهر) ،وجد من نفسه القوة
الذي يعطيها هذا االسم ،واليت يرى تصرفه يف الناس هبا من األمور اليت ال تنبغي منازعته عليها .وهذا هو سبب ما يظهر
من امللوك كلهم من أثرة ،مما تتعجب منه الرعية يف الغالب ،فتقول :من أين أييت هؤالء بكل هذه القسوة؟ ...أال يعلمون
أهنم سيموتون؟ ...يسألون هذه األسئلة ،وكأن األمر حمصور بني املظاهر ،ال بني األمساء! ...وأما امللِك ،إن مل يكن رابنيا
يعلم حقيقة نفسه ،فإنه ال طاقة له مبقاومة قوة االسم؛ وسيكون يف يده كالريشة يف مهب الريح؛ وهو ما خيرجه إىل
الطغيان بسهولة .ومن هذا الوجه ،كان امللوك يفتكون أبقرب الناس إليهم ،وال يرف هلم جفن؛ مع أهنم قبل تويل املنصب
قد يكونون من أحسن الناس أخالقا ومن ألينهم معشرا .واجلهل مبقتضى األمساء ،هو ما جيعل كثريا من اجملتمعات يف هذا
الزمان -ومنهم مسلمون -يتذمرون من حكامهم ،ويظنون أن تغيري ما هبا ال بد أن يكون بتغيري أشخاص احلكام وإزاحتهم
من مناصبهم؛ وهيهات! ...فإن كل من يلي املنصب يصري كسابقه إن مل يصر أسوأ؛ ما دامت مرتبته العقلية (الدينية)،
ُتعله كالسائق غري اخلبري وهو يستلم مقود أقوى سيارة...
وملا كان فرعون ملك مصر ،وكان على الوثنية (املعنوية) ،فإنه سرعان ما ادعى الربوبية بني شعبه ابملقال بعد احلال.
وهذا ينبغي أن حيمد له بني امللوك ،ألنه كان صادقا أكثر من غريه .وكم من ملك هو أشد من فرعون يف ربوبيته ،ومع
َعلَى}
ذلك خيادع الناس إبظهاره التواضع من نفسه ،وهو أبعدهم عنه .يقول هللا تعاىل عن فرعون{ :فَ َق َ
ال أَ َان َربُّكم ْاأل ْ
[النازعات .]24 :وما حكم فرعون إال مبا يرى :فإنه يرى أن له احلكم املطلق يف مصر ،حبيث ال ينازعه يف ذلك أحد؛
يقرونه على مرتبته مبا يبدونه أمامه من طقوس التعظيم؛ ويرى الشعب يف عمومه مطيعا له ولو كرها.
ويرى أن حاشيته ّ
سنتبني بعد قليل إن شاء هللا ،ال ُيكن أن يسأل عنها شخص احلاكم
فماذا بقي له ليعلنها صرحية! ...وهذه احلال كما ّ
دل عليه؛ فهو إن كان طاغية من وجه ،هو ضحية من
وحده؛ ألنه أحياان يكون منفعال ملا يوحى به إليه ،ومنصاعا ملا ي ّ
وجه آخر .واحلكم يف احلقيقة ،له كرسيان :كرسي ظاهر ،وهو املعروف لدى امللوك؛ وكرسي ابطن ،وهو للخليفة الغييب.
واخلليفة الغييب يظهر حكمه وال يظهر هو بشخصه؛ وحكمه يظهر يف العموم من دون أن يعلموا أو يشعروا .ومن هذا
الوجه يكون للشعب سلطة على حاكمه ،وإن مل يعلم .ونعين من هذا ،أن سلطان الشعوب على قلوب حكامها ،يكون
من سلطان اخلليفة الغييب على قلوهبم هم .والكالم يطول يف تفاصيل هذه املسألة ،وَنن إمنا نبغي اإلشارة إليها فحسب.
وملا أخذت مكانة موسى تظهر يف بين إسرائيل ،شعر فرعون ابخلطر الذي يتهدد منصبه؛ وخشي أن يكون موسى
{حي َسبو َن
قائدا سياسيا معارضا ،يريد أن يستويل على عرش مصر بدال منه .وحال امللوك يف هذا ،كما قال هللا عن قومَْ :
صْي َحة َعلَْي ِه ْم} [املنافقون .]4 :وكيف ال ،وهو من واتته (أي موسى) اجلرأة على أن يذهب بنفسه إليه ،وخياطبه يف
ك ال َ
وسى ِِب َايتِنَا َوسلْطَان مبِني  .إِ َىل فِْر َع ْو َن َوَملَئِ ِه فَاتابَعوا أ َْمَر فِْر َع ْو َن َوَما
{ولَ َق ْد أ َْر َسلْنَا م َ
جملسه مبا يكره! ...يقول هللا تعاىلَ :
أ َْمر فِْر َع ْو َن بَِرِشيد} [هود .]97 ،96 :واتباع املأل لفرعون ،هو مما يسميه املعاصرون :احملافظة على االستقرار ،واستبقاء
النظام . ..وأما الذرائع فهي كثرية ،بعدد صور أهواء احلاشية واالنتهازيني .فاألمر ال يكون صراعا بني احلق والباطل ،إال
الطرفني رابنيا ،كما هي احلال هنا! ...وقد جهل اإلسالميون عندان هذا ،عندما ظنوا أهنم سيكونون الطرف
إن كان أحد ْ
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الرابين ،مبجرد التمسح ظاهرا ابلدين! ...وهيهات! ...هلذا كنا نقول َنن منذ مدة ،إن الصراع عندان هو بني ابطل
وابطل! ...وهذا الصنف من الصراع ال يكون إال إيغاال يف الفتنة ومتاداي يف الضرر!...
وك ِِب َايِيت َوَال تَنِيَا ِيف ِذ ْك ِري  .ا ْذ َهبَا إِ َىل فِْر َع ْو َن إِناه طَغَى  .فَق َوال لَه قَ ْوًال
ت َوأَخ َ
ب أَنْ َ
يقول هللا تعاىل ملوسى{ :ا ْذ َه ْ
َمسَع َوأ ََرى  .فَأْتِيَاه
لَيِّنًا لَ َعلاه يَتَ َذ اكر أ َْو َخيْ َشى  .قَ َاال َربانَا إِنانَا َخنَاف أَ ْن يَ ْفر َط َعلَْي نَا أ َْو أَ ْن يَطْغَى  .قَ َ
ال َال َختَافَا إِن ِاين َم َعك َما أ ْ
ِ ِ
فَق َوال إِ اان رس َوال ربِ َ ِ
ك َوال اس َالم َعلَى َم ِن اتابَ َع ا ْهل َدى  .إِ اان قَ ْد
يل َوَال ت َع ِّذ ْهب ْم قَ ْد ِجْئ نَ َ
اك ِِبيَة ِم ْن َربِّ َ
َ َّ
ك فَأ َْرس ْل َم َعنَا بَِين إ ْسَرائ َ
ِ
ويتبني من هذا ما يلي:
ب َوتَ َواىل} [طه]48 - 42 :؛ ّ
اب َعلَى َم ْن َك اذ َ
أوح َي إِلَْي نَا أَ ان الْ َع َذ َ
 .1إن فرعون طاغية ،قد ُتاوز يف معاملته للشعب احلدود .واألمر متعلّق أبثر الطغيان على آخرة الناس (صلتهم برهبم)
أكثر مما هو متعلق مبظامل دنيوية عابرة .ولقد وجدان أكثر الناس اليوم من أهل الدين ،ال يعتربون إال ما ُيس دنياهم؛ على
عكس ما ينبغي أن يكونوا عليه.
 .2إن خماطبة الطاغية ينبغي أن تكون أبدب ،مراعا ًة للمرتبة؛ وال جيوز أن تكون بغلظة ،وكأهنا من ابب اجلزاء له على
ِ
املخاطب من أصحاب األحوال ،فإنه ال يقاس عليه
طغيانه؛ ألنه ال أحد من العباد عليه جزاء عبد آخر .وأما إن كان
إن أغلظ؛ وحكمه يكون من وجه غري هذا الذي نتكلم عنه َنن هنا.
ِ
ابملخاطب له وإن كان رابنيا؛ لذلك مل يذهب موسى وهارون إىل فرعون ،إال بعد أن
 .3إن الطاغية ُيكن أن يبطش
استأمنا رهبما املالك بزمام اجلميع .ووقوع الضرر على الرابنيني ،وإن كانوا حم ّقني ،هو من ابب آخر؛ ال كما يتوهم الناس
من ضرورة انتصارهم وال بد .فإن وقع البطش ابلرابين ،عادوا يش ّكون يف أصل الدين ،أو يف ألوهية الرب نفسها .وهذا
من أدل األمور على ضعف العقول ،وابلتايل على ضعف الدين.
َمسَع َوأ ََرى}؛ وهذا يعين أنه سبحانه سيكون مسع
 .4جاء األمان ملوسى وهارون ،بقوله تعاىلَ{ :ال َختَافَا إِن ِاين َم َعك َما أ ْ
وبصر موسى وهارون ،وأنه سيتصرف حبسب ما سيصدر من فرعون يف الوقت .وبدء الكالم بنفي اخلوف الوارد بصيغة
قدره كما هو من جهة حكمه الشرعي،
النهي ،هو إلخبار الرسو ْلني أبن هللا يف ص ّفهما ،ال يف صف فرعون؛ من جهة َ
وبينهما فرقان .وهذا ألن هللا يفعل ما يشاء؛ وهو كما ُيكن أن يكون يف صف الرسو ْلنيُ ،يكن أن يكون يف صف فرعون
يف الوقت .فاجلميع عباده ومظاهر أمسائه ،وله احلكم سبحانه بنصرة من يشاء منهم على من يشاء .وهذا ما جيهله
اإلسالميون ومن يشبههم من اليهود والنصارى ،الذين جيزمون بنصرة هللا هلم ،ألهنم يف نظر أنفسهم على احلق ،أو ألهنم
مظلومون ،أو لغري ذلك من االعتبارات .ورغم أن لسان الشريعة هو مع هذه التسويغات الظاهرية ،إال أن إطالق احلقيقة
ال يقبل غري ما ذكران َنن .ولقد هلك كثري من األخيار على أيدي كثري من األشرار ،بسبب حكم املشيئة املطلق .هذا
يف الدنيا؛ وأما يف اآلخرة ،حيث سيظهر سلطان الشريعة؛ فإن انقالب األخيار ال يكون إال إىل الرضى ،خبالف األشرار
املنصورين هنا ،فإهنم سينقلبون إىل العذاب بال ريب .والتفصيل يف هذه األمور ضروري ،ملن كان يريد أن يكون على بيّنة
يف أفعاله ويف مآالهتا.
 .5الرسالة إىل فرعون كانت قوية جدا ،ومفادهاَ :نن رسوال ربك (ال رسوال ربنا) ،فأطلق سراح بين إسرائيل قاطبة ،وإايك
واالنتقام منهم؛ وقد جئناك ابلدليل (املعجز ْتني) الذي يشهد بصدقنا لديك؛ فإما االنصياع وإما العذاب! ...ومل تكن
هذه الرسالة لتمر كغريها ،وال كان لفرعون أن يسارع إىل البطش مبن زعزع أركان ملكه بكل هذه القوة ،من شدة الوقع؛
لذلك سيلجأ بدل ذلك إىل االستيضاح بغية مساعدة احلاضرين على بناء موقف يستند إليه يف الرد؛ على غرار السياسيني
يف مثل هذه النوازل.
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وسى؟} [طه]49 :؛ أي من ربكما الذي تستندان إليه يف
فبادر فرعون إىل سؤال حموري{ :قَ َ
ال فَ َم ْن َربُّك َما َايم َ
مواجهيت وأان من أان .وإن هذا السؤال جدير ابإلجابة يف نظر كل حصيف؛ واألمر ليس عبثا ودعاوى تلقى جزافا!...
ال َربُّنَا الا ِذي أ َْعطَى ك ال َش ْيء َخ ْل َقه ُثا َه َدى} [طه .]50 :وأحال اجلواب على األلوهية يف مشوليتها
فأجاب الرسول{ :قَ َ
لكل شيء من اجلهتني :اخللق (اإلجياد والتقدير) ،واهلداية .واملقصود من اهلداية هنا اهلداية العامة ،اليت ُتعل كل خملوق
على طريق خاص به .وهذه اهلداية هي املشار إليها بقوله سبحانه{ :ما ِمن داباة إِاال هو ِ
آخ ٌذ بِنَ ِ
اصيَتِ َها إِ ان َرِّيب َعلَى ِصَراط
َ َْ
َ
م ْستَ ِقيم} [هود .]56 :وهذه اهلداية ابملعىن العام ،الذي هو فوق املعىن الشرعي ،تكون شاملة ملعىن الضالل يف شطرها.
ويريد الرسوالن هبذا ،تنبيه فرعون إىل ما ليس بيده من ملك خارج نطاق ملكه؛ لعله يذكر ربه ويتوب إليه ،أو لتقوم عليه
ال فَما ابل الْقر ِ
وىل؟} [طه :]51 :يريد أن ما تقوالنه
ون ْاأل َ
احلجة عند هللا ُث عند الناس بعد ذلك .فيسأل فرعون{ :قَ َ َ َ
مل تقل به األمم اليت قبلنا ،وهي من اخللق الذين تزعمون أن ربكما خلقهم وهداهم .وهذا من االحتجاج ابلتاريخ الذي
يلجأ إليه كثريون يف مثل هذه احلال؛ مع أن فرعون مل يكن يعلم من التاريخ إال ما أدركه هو يف ماضيه أو مسع عنه من
ال ِع ْلم َها ِعْن َد َرِّيب ِيف
قومه األقربني؛ وهذا ال ُيكن أن يعت ّد به يف هذا السياق املعريف العام البتة .فأجاب الرسول{ :قَ َ
ِ
ِ
سجل خربها
كتَاب َال يَض ُّل َرِّيب َوَال يَنْ َسى} [طه]52 :؛ أي إن أمر األمم السابقة ال يعنينا بصفة مباشرة ،ألن كل أمة م ّ
وأعماهلا يف كتاب عند هللا؛ ال يضل ريب :أي ال خيطئ بنسبة ما هو لقوم ،إىل قوم آخرين؛ وال ينسى :أي ال يغفل شيئا
من هذه األمور جلّت أم صغرت .واملراد من الكالم ،هو أن حتصر املناظرة يف الواقع املتعلّق هبؤالء القوم املخصوصني،
تبني ما
ليمكن الوصول إىل شيء يعتمد يف واقع الناس .وأما إن بقي الكالم عاما وجمردا ،فإنه قد ال يفيد السامعني يف ّ
يعود عليهم ابلنفع يف أنفسهم .وهذا من املغالطات اليت يلجأ إليها أهل الفكر ،عند إرادهتم خمادعة من هو دوهنم يف
املقدرة العقليةُ .ث يواصل الرسول بذكر نعم هللا العامة ،وابلتذكري ابملشرتك اإلنساين ،لعل فرعون يعقل؛ فيقول خمربا عن
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
اجا ِم ْن نَبَات َش اىت .
ض َم ْه ًدا َو َسلَ َ
ك لَك ْم ف َيها سب ًال َوأَنْ َزَل م َن ال اس َماء َماءً فَأ ْ
هللا{ :الاذي َج َع َل لَكم ْاأل َْر َ
َخَر ْجنَا به أ َْزَو ً
ِ
ِ
ُّهى ِ .مْن َها َخلَ ْقنَاك ْم َوفِ َيها نعِيدك ْم َوِمْن َها خنْ ِرجك ْم َات َرًة أ ْخَرى} [طه:
كلوا َو ْار َع ْوا أَنْ َع َامك ْم إِ ان ِيف َذل َ
ك َآل َايت أل ِويل الن َ
َخَر ْجنَا} بصيغة املتكلم بعد أن كان الكالم بصيغة الغائب؛ ليعلم أن املتكلم
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هو هللا من الصورة املوسوية .وهو معىن اجلمع ب "ان" الدالة على املثىن واجلمع من املتكلمني .وهذا من أسرار كالم هللا،
آييت اليد والعصا ،فإن النتيجة
اليت ال يعقلها إال العلماء ابهلل؛ ّ
منر به مرورا ،ملزيد الفائدة .ولكن مع هذا التذكري ،ومع ْ
كانت ما أخرب هللا{ :ولََق ْد أَري نَاه ِ
ب َوأ ََّب} [طه .]56 :ويريد فرعون بعد هذا ،أن حيرف املوضوع ،لعله
آايتنَا كلا َها فَ َك اذ َ
َ َْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وسى}
يتمكن من صرف قومه عن احلق الظاهر من كالم الرسول ،فيقول{ :قَ َ
ال أَجْئ تَ نَا لت ْخ ِر َجنَا م ْن أ َْرضنَا بس ْح ِرَك َايم َ
[طه]57 :؛ فجعل املسألة قومية ووطنية ،بعد أن كانت معرفية وإُيانية؛ ليجمع الشعب عليها ،كما يفعل الساسة من
ختصصيا يف جمال
مجيع العصورُ .ث بعد ذلك ،يعمل على تغيري جمال النزال؛ فبعد أن كان اجملال العلم على إطالقه ،يريده ُّ
ِ
اك بِ ِسحر ِمثْلِ ِه فَاجعل ب ي نَ نَا وب ي نَ َ ِ
ِ
ت َم َكا ًان
ك َم ْوع ًدا َال خنْلفه ََْنن َوَال أَنْ َ
ْ َ ْ َْ َ َْ
السحر ،لظنه حتقيق الغلبة فيه؛ فيقول{ :فَلَنَأْتيَ ن َ ْ
س ًوى} [طه .]58 :وهذا كله ،حىت خيرج من األمر بشخصه ،ويبقي فيه غريه من قومه معلّقني ابلسحرة؛ فإن غلبوا،
كانت الغلبة له؛ وإن غلبوا بقي يف َسعة من أمره ،إن مل يرد اإلقرار ابلنتيجة؛ ورمبا اختلق من األمور ما جيعل الناس يلتفتون
إىل جهة جديدة يف املواجهة .وال بد هنا من مالحظة االختالف يف املنهج ،بني السياسيني والرابنيني من حيث األصل:
فالرابنيون يقولون ما لديهم ،من دون مراعاة شيء غري احلق ،وهذا كثريا ما تكون ضريبته حياهتم نفسها؛ وأما السياسيون،
فإهنم جيعلون للكالم مآالت خمتلفة ،ليبقوا على اعتبارية رأيهم ،مع كل النتائج؛ وليبقوا على أكثر االحتماالت مفتوحة
يف وجوههم .وهذا ،ألهنم ال يصدرون عن مبدأ وال عن عقيدة ،وإمنا يف الغالب عن أغراض عاجلة؛ ال ُيتازون فيها عن
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جل العوام .واملنهجان ال يلتقيان يف احلقيقة ،وال تنتج عنهما عند مصادمة أحدمها لآلخر معرفة معتربة .ورغم هذا ،فإن
هللا ُينح الفرص خلصوم الرسل ،بعرض ما لديهم ،وإن كان مرجوحا منذ البداية .ويعتمد فرعون يف ظاهر كالمه ،ما يوحي
ِ
ابعتماده العدل يف مجيع أمره ،إمعاان يف املغالطة .فقوله{:فَاجعل ب ي نَ نَا وب ي نَ َ ِ
ت} وقوله:
ك َم ْوع ًدا َال خنْلفه ََْنن َوَال أَنْ َ
ْ َ ْ َْ َ َْ
متحر للحق غري مصمم على شيء؛ وهذه عادة السياسيني يف خطاهبم اإلعالمي
{ َم َكا ًان س ًوى} ،مومهان للسامع أبنه ّ
ال َم ْو ِعدك ْم يَ ْوم ِّ
الزينَ ِة َوأَ ْن ْحي َشَر
املضلل ،وإن اختلفت الصور حبسب اختالف األزمان .وقول هللا عنهم بعد ذلك{ :قَ َ
النااس ض ًحى} [طه]59 :؛ هو إعالن ملكان املناظرة وزماهنا .وهذا من فرعون من سنخ ما يقال عنه اليوم يف مثل هذا
ورط نفسه إبعالن مواجهة على املأل ،حيضرها
املوقف "اهلروب إىل األمام" .فهو بدل أن يذعن للحق الذي ال مراء فيهّ ،
أكرب عدد ممكن من الناس ،يساقون إليها سوقا؛ حبيث يكونون يف ذلك ،على مثل ما يكونون عليه عند اجتماعهم يف
األسواق املومسية ،أو يف األعياد القومية .واشرتط أن يكون الوقت ضحى ،ليكون هلم متسع من الوقت يف بقية النهار؛
وكأنه يريد احلسم يف ضربة واحدة .وحيكي هللا عن فرعون بعد{ :فَتَ َواىل فِْر َع ْون فَ َج َم َع َكْي َده ُثا أَتَى} [طه]60 :؛ أي عاد
إىل نفسه وخاصته من حاشيته ،يع ّد من الكيد ما يظن أنه مانعه من هللا .وكان من ذلك أن مجع السحرة ،الذين كانوا
يتقنون علم السحر؛ لكونه من العلوم الروحانية والنفسية ،اليت يربع فيها املشركون يف مصر ذلك الزمان .وملا التقى الفريقان
اَّللِ َك ِذ ًاب فَي ْس ِحتَك ْم بِ َع َذاب َوقَ ْد
يف املوعد ،خاطب موسى السحرة انصحا هلم{ :قَ َ
وسى َويْلَك ْم َال تَ ْف َرتوا َعلَى ا
ال َهل ْم م َ
اج َوى} [طه]62 :؛ أي إن السحرة
َسُّروا الن ْ
َخ َ
اب َم ِن افََْرتى} [طه .]61 :يقول هللا تعاىل{ :فَتَ نَ َازعوا أ َْمَره ْم بَْي نَ ه ْم َوأ َ
تنحوا جانبا وتشاوروا فيما مسعوا من موسى؛ فانتهوا إىل أن {قَالوا إِ ْن ه َذ ِان لَس ِ
يد ِان أَ ْن خيْ ِر َجاك ْم ِم ْن أ َْر ِضك ْم
احَر ِان ي ِر َ
َ
َ
بِ ِسح ِرِمها وي ْذهبا بِطَ ِري َقتِكم الْمثْ لَى  .فَأ ِْ
استَ ْعلَى} [طه ،]64 ،63 :عندما
صفاا َوقَ ْد أَفْ لَ َح الْيَ ْوَم َم ِن ْ
َمجعوا َكْي َدك ْم ُثا ائْ توا َ
ْ َ ََ ََ
غلب عليهم سوء ظنهم واغرتارهم بعلمهم .وأمجع السحرة على أن موسى وهارون ساحران (ألهنم ال خربة هلم ابلرسل
فيما سبق من حياهتم) يريدان أن يغّريا نظام اجملتمع الذي دأبوا عليه مع قومهم (تغيري النظام السياسي) .وقوهلم:
{فَأ ِْ
وسى إِ اما أَ ْن ت لْ ِق َي َوإِ اما أَ ْن نَكو َن
َمجعوا }...هو نظري ما يسميه الناس اليوم التعبئة السياسية وشحذ اهلمم{ .قَالوا َايم َ
ال بَ ْل
أَاو َل َم ْن أَلْ َقى} [طه ،]65 :على عادة أهل املناظرة (وهي يف احلقيقة مبارزة)؛ ليكون األمر سجاال بعدها{ .قَ َ
أَلْقوا} [طه]66 :؛ وهو يريد -عليه السالم -أن تكون غلبته هلم بضربة واحدة تعقب فعلهم مباشرة .يقول هللا تعاىل:
{فَِإذَا ِحباهلم و ِع ِ
صيُّه ْم خيَيال إِلَْي ِه ِم ْن ِس ْح ِرِه ْم أَ اهنَا تَ ْس َعى} [طه ،]66 :وهذا يعين أهنم كانوا سحرة مهرة ،انفعل لسحرهم
َ َْ
خيال موسى نفسه ،كما انفعل له خيال كل الناظرين .ولعدم خربة موسى ابلسحر ،فإنه خاف مما رأى .وهذا يعين أنه
عليه السالم -ال فعل له من نفسه ،وال علم له من نفسه؛ كما هو شأن الرابنيني من مجيع األزمنة ،والذين يتلقون عنِِ ِ
وسى} [طه]67 :؛ ولكن
س ِيف نَ ْفسه خي َفةً م َ
هللا يف الوقت ما يشاء هلم سبحانه .يقول هللا تعاىل واصفا حاله{ :فَأ َْو َج َ
صنَ عوا
ك تَلْ َق ْ
َعلَى َ .وأَلْ ِق َما ِيف َُيِينِ َ
ف إِن َ
هللا مل يرتكه لنفسه عليه السالم ،بل خاطبه من سره{ :ق لْنَا َال َختَ ْ
ت ْاأل ْ
اك أَنْ َ
ف َما َ
احر وَال ي ْفلِح ال اس ِ
ِ
احر َحْيث أَتَى} [طه]69 ،68 :؛ و ْأمر هللا ملوسى إبلقاء عصاه ،هو من ابب األخذ
إِامنَا َ
صنَ عوا َكْيد َس َ
ابألسباب ،وسرت القدرة ابحلكمة؛ وإال فإن هللا قادر على هزمهم من دون سبب .وهذا هو ما يكون عليه صاحب الصورة
اإلهلية ،سواء أكان نبيا أم واراث ،وهبذا ُييّزه العلماء من بني سائر األولياء .ونعين أن القطب ال يتصرف من جهة خرق
حسه؛ يف حني أن األولياء الذين هم أقل منه شأان ،قد يفعلون ذلك ،ويظن اجلاهلون
العادة قط ،فيما هو داخل يف عامل ّ
أهنم أعلى قدرا ومقاما .والتقام عصا موسى لصور احليات الناشئة عن عصي السحرة وحباهلم ،هو نظري اندراج صور جيله
من املواليد املقتولني على يد فرعون يف صورته عليه السالم؛ بل هو منوذج النطواء صور العامل كلها يف حقيقته .وهذا الفعل
من هللا ،الظاهر من العصا ،خيالف حقيقة السحر العامل يف الناس عن طريق اإليهام .وإ ّن أوىل الناس إبدراك هذا الفرق،
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السحرة أنفسهم ،لعلمهم حبقيقة السحر .وهو سبب إخبار هللا عنهم بعدم فالحهم؛ أي بعدم فالحهم يف التغافل عما
سريون ،وهم أعلم الناس حبقيقة عملهم .وأما العامة ،فإهنم ال ختتلف عندهم صورة السحر ،عن صورة فعل عصا موسى.
وهذا من أعجب ما يتعلق هبذا األمر! ...وحىت يؤتَى فرعون ويغلب من اجلهة اليت أيمنها ،وهي اخلواص واألعوان ،حني
يكونون سببا يف ظهور احلق للعامة؛ بدل أن يكونوا سببا يف إضالهلم ،كما خ ِطّط له .يقول هللا تعاىل{ :فَألْ ِق َي ال اس َحَرة
وسى} [طه]70 :؛ سجد السحرة بظواهرهم لسجود بواطنهم؛ وسجود بواطنهم كان من
س اج ًدا قَالوا َآمناا بَِر ِّ
ب َهارو َن َوم َ
وختصص .وإعالهنم اإلُيان برب موسى ،هو من معرفتهم بعجز البشر عن أن أيتوا مبا
معرفة احلق ،بسبب كوهنم أهل علم ّ
إهلي ،ال قِبل ألحد من املخلوقني به .أما فرعون ،فإنه أصابته هزُية العمر؛ ومن هوهلا فإنه ما
يغلب سحرهم؛ فهذا القهر ٌّ
ال َآمْن ت ْم لَه قَ ْب َل أَ ْن آذَ َن
نصب على من كان عن قريب ،يع ّدهم من أعوانه وجنوده{ .قَ َ
عاد يستطيع كظم غيظه ،الذي سي ّ
لَك ْم؟!} [طه]71 :؛ ألنه معتاد على طاعة اجلميع له ،حىت ال تكون حركة أو سكون إال إبذنه؛ وهذه عادة كل امللوك
من مجيع األقطار والعصور .ومن حنقه انقلب على السحرة يتهمهم ابخليانة ،كما يفعل امللوك عند إرادهتم البطش أبحد
ِ
ِ ِ اِ ا
الس ْحَر} [طه]71 :؛ وكأن موسى كان معروفا ابلسحر ،أو كأن أحدا من
من رعيتهم{ :إناه لَ َكبريكم الذي َعل َمكم ّ
السحرة عرفه بذلك .ونسي فرعون أنه لو كان األمر كذلك ،ملا قبل السحرة مواجهة معلّمهم من البداية؛ ولكنه االرتباك
الذي يلحق املنهزمني .فعاد السحرة يف عني فرعون من حزب موسى يف حلظة؛ وانقلب عليهم ينزل هبم ما يليق مبن يقف
ِ
ِ ِ
ِ
اخ ِل
صلِّبَ ناك ْم ِيف جذ ِ
وع الن ْ
يف وجه الربوبية من عقاب .وحيكي هللا قوله{:فَ َألقَطّ َع ان أَيْديَك ْم َوأ َْرجلَك ْم م ْن خ َالف َوَأل َ
َولَتَ ْعلَم ان أَيُّنَا أَ َش ُّد َع َذ ًااب َوأَبْ َقى} [طه]71 :؛ وقوله :أشد عذااب :أي أان أم رب موسى .وهذا يدل على متادي فرعون
يف طغيانه إىل ما جيعل السامع يرتعد فَ َرقا  .والعامة دائما يتفادون عذاب امللوك واجلبابرة ،ألنه األقرب إىل إدراكهم؛ أما
ضي ه ِذهِ
السحرة بعلمهم ،فإهنم{ :قَالوا لَن ن ْؤثِرَك علَى ما جاء َان ِمن الْب يِنَ ِ
ِ
ات َوالا ِذي فَطََرَان فَاقْ ِ
ت قَاض إِامنَا تَ ْق َ
ض َما أَنْ َ
ْ َ َ َ َ َ َ َّ
احلَيَاةَ الدُّنْيَا} [طه .]72 :فبعد أن علموا الفرق بني سحرهم وفعل هللا ،مل يعودوا يستطيعون جماراة فرعون فيما يعلمون
ْ
مؤد إىل هالكهم األبدي .وعلموا من مطابقة علم السحر الذي هو جزء من علم اخليال ،على اخليال األوسع الذي
أنه ّ
تصرف يف أجسادهم بتقطيعها وصلبها ،فإن ذلك ال خيالف ما اعتادوا هم التصرف
هو احلياة الدنيا نفسها ،أن فرعون إذا ّ
فيه من الصور يف خميالت الناس الناظرين إليهم .وهذا لعمري من أنفس العلم ومن أكرب مظاهره وُتلياته! ...وهو يدل
على علو قدر أولئك السحرة يف عامل العقول! ...هلل درهم! ...وخيتم هللا بوصف حاهلم رضي هللا عنهم{ :إِ اان َآمناا بَِربِّنَا
ِ ِ
ِِ ِ
اَّلل َخ ْريٌ َوأَبْ َقى} [طه .]73 :فما أحسنها من خامتة وما أعظمه من
الس ْح ِر َو ا
ليَ ْغفَر لَنَا َخطَ َااي َان َوَما أَ ْكَرْهتَ نَا َعلَْيه م َن ّ
حال! ...إنه حال العقالء الذين يلزمون أنفسهم مبا يظهر هلم من احلق ،وال يبالون يف ذلك أرضي الناس عنهم أم سخطوا،
أو وافقوا اجملتمع والرأي السائد أم خالفوا؛ أو بقوا على املعتاد من عقائد قومهم أم فسقوا يف نظرهم وهرطقوا .إن هذا
الصنف من الناس ،هم من حتتاج إليهم البشرية يف مجيع األزمنة؛ ألهنم وحدهم من حي ّدون من عمل سحر الضالل
اإلعالمي ،واإليهام السياسي ،واخلداع الديين ،يف عموم اجلماهري .وإن أحوج الناس إىل التخليص من كيد السحرة اليوم،
بتبني فعل هللا ومتييزه عن فعل العباد ،إذا هم رأوا يف زماهنم من هو على
اليهود والنصارى واملسلمون؛ الذين هم أوىل الناس ّ
شاكلة موسى يف الرابنيني ،إن هو ألقى بعصاه اليت هي صورة القدرة اإلهلية التصويرية ،على كل الصور املومهة العقدية أو
املنسوبة إىل "العلم" زورا ،فالتهمتها بقوة احلق املزهق لكل ابطل ...وسنواصل يف الفصل القادم إبذن هللا استقراء ما بقي
من الوقائع يف قصة موسى عليه السالم ،وعلى آله وصفوته وأمته.
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الفصل الثالث
هالك فرعون

كان ينتظر من املصريني أن يعرفوا احلق الذي جاء به موسى ،عندما ثبتت هزُية فرعون أمام أنظارهم؛ وكان ينتظر
أن يعينوا فرعون على اختاذ القرار السليم ،ابلسماح لبين إسرائيل ابخلروج من مصر ،بعد أن منعه الكرب من اإلسالم
صر املصريون على دعم فرعون
(اإلسالم هنا هو اخلضوع هلل ابتباع موسى)؛ ولكن األمر كان على غري ذلك ،عندما سي ّ
يف اَنرافه .وهو ما سيشجعه على مزيد التنكيل ببين إسرائيل ،وإن كان ال يتمكن من البطش مبوسى وهارون نفسيهما،
بسبب املنَعة اإلهلية الناُتة عن التأمني السابق ،هلما .وهذا التأييد للجبابرة من قِبل الشعوب ،ال يكون دائما عن إكراه،
كما قد يظن؛ ولكنه يكون عن أتليه ألولئك احلكام ،من كل األزمنة .ونعين من هذا ،أن الشعوب ال تكون دائما بريئة
مما قد يناهلا من عذاب هللا يف الدنيا؛ تعاىل هللا عن أن يظلم أحدا .وأما اآلخرة ،فهي حمل العدل التام ،لذلك ال كالم
ِ
ني  .فَلَ اما َجاءَه ْم
وسى ِِب َايتِنَا إِ َىل فِْر َع ْو َن َوَملَئِ ِه فَ َق َ
ب الْ َعالَم َ
ال إِِّين َرسول َر ِّ
{ولََق ْد أ َْر َس ْلنَا م َ
عنها هنا .يقول هللا تعاىلَ :
ض َحكو َن} [الزخرف .]47 ،46 :يصف هللا استهانة فرعون وخاصة قومه ِبايت هللا ،وكأن األمر
ِِب َايتِنَا إِذَا ه ْم ِمْن َها يَ ْ
{وَما ن ِري ِه ْم ِم ْن آيَة إِاال ِه َي أَ ْك َرب ِم ْن
مغالبة سياسية تنفع فيها الدُياغوجيا أو ينفع فيها ُتاهل اخلصمُ .ث يقول تعاىلَ :
ِ
َخ ْذ َانهم ِابلْ َع َذ ِ
اب لَ َعلاه ْم يَ ْرِجعو َن} [الزخرف .]48 :فلما كذب القوم ِبييت العصا واليد ،وكذبوا هبزُية السحر
أ ْخت َها َوأ َ ْ
أمام العبد الرابين ،أاتهم هللا ِبايت أخرى متصاعدة ،تعم الشعب املصري كله بعذاب؛ ليصبح األمر منوطا بشعب ال
حباكم وحده .وكان يرجى أن يؤثر ضغط الرأي الشعيب العام -لو أن الشعب اعترب -على قرار فرعون ،فيرتاجع عن منع
بين إسرائيل من اخلروج؛ ولكن عمى البصرية مل يكن مقصورا -كما يبدو -عليه وحده ،وهو َمن غرته دنياه؛ وإمنا تعداه
إىل شعب انفعل للتوجيه االستبدادي وفقد إابءه ،وبلغ به األمر أن ألغى حكم عقله نفسه ،فصار عابدا لعبد متأله ابلزور.
وهذا ما أتابه الغرية اإلهلية ،وتسرع ابالنتقام من أهله!...
اص فرعون حاكمهم على موسى وقومه ،إمعاان يف الكفر وإيثارا له.
وبعد قتل فرعون للسحرة مباشرة ،استعدى خو ُّ
ِ
ِ ِ ِ
وسى َوقَ ْوَمه لِي ْف ِسدوا ِيف ْاأل َْر ِ
ك؟!} [األعراف:
{وقَ َ
ض َويَ َذ َرَك َوآهلتَ َ
ال الْ َم َأل م ْن قَ ْوم ف ْر َع ْو َن أَتَ َذر م َ
يقول هللا تعاىلَ :
 ،]127فزاد ظلم فرعون مبا رآه من أتييد؛ {قَ َال سن َقتِّل أَب نَاءهم ونَستحيِي نِساءهم وإِ اان فَوقَهم قَ ِ
اهرو َن} [األعراف:
َ
ْ َ ْ َ َْ ْ َ َ ْ َ ْ ْ
 .]127وهو دائما ال يستطيع أن يؤذي موسى ،للسبب املذكور آنفا؛ فلم يبق له أمام عجزه عن النيل من موسى ،وأمام
عجزه عن إابدة بين إسرائيل مجيعا ،إال اللجوء إىل قطع دابرهم -كما سبق أن فعل من قبل أبوه -بقتل مواليدهم الذكران
دون اإلانث؛ إمعاان يف اإلذالل واإلهانة .وهذا ما سيجعله يف مواجهة هللا (موسى) مباشرة ،وما سيكون سببا يف هالكه،
ِ
ولو بعد حني .يقول هللا تعاىل{ :قَ َال موسى لَِقوِم ِه ِ
ض ِاَّللِ يوِرث َها َم ْن يَ َشاء ِم ْن ِعبَ ِادهِ َوالْ َعاقِبَة
استَعينوا ِاب اَّلل َو ْ
اصِربوا إِ ان ْاأل َْر َ
َ ْ ْ
ِ ِ
دل قومه على سبب جناهتم ،وهو طاعة هللا ولزوم أمره ،رغم ما يشهدونه من
ني} [األعراف]128 :؛ أي إن موسى ّ
للْمتاق َ
تقلُّبات األحوال .وذ ّكرهم -عليه السالم -ابحلقيقة الكربى الثابتة ،اليت مفادها أن األرض (مبا عليها) هلل ،يورثها من
يشاء من عباده؛ فهي ليست لفرعون وال ألحد غريه من العباد ،ال قبله وال بعده .ومتليك امللوك ،ال يكون إال من هللا؛
علم امللوك والناس ذلك ،أم مل يعلموا .ولقد وجدان كثريا من املسلمني اليوم ،جيهلون هذا األصل؛ بل ويكفرون به؛ على
ِ
ك الْملْ ِ
ك ِمما ْن
ك َم ْن تَ َشاء َوتَ ْنزِع الْملْ َ
ك ت ْؤِيت الْملْ َ
شدة وضوح معناه يف القرآن .يقول هللا يف موضع آخر{ :ق ِل اللاه ام َمال َ
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اك َعلَى ك ِّل َش ْيء قَ ِد ٌير} [آل عمران .]26 :ومع هذاُ ،تد املنتسبني
تَ َشاء َوتعُِّز َم ْن تَ َشاء َوت ِذ ُّل َم ْن تَ َشاء بِيَ ِد َك ْ
اخلَْري إِن َ
وىل نفسه على الناس (بغض النظر
إىل التيار اإلخواين يف العامل ،ال يعرتفون للسيسي حبكمه يف مصر اآلن؛ وكأنه هو من ّ
عن حكم هللا يف السيسي ومن يواليه) ،وهم بذلك يشهدون له ابلربوبية (الفرعونية) من حيث ال يشعرون .ونعين من
هذا ،أنه وإن كان يبدو أنه استوىل على احلكم بنفسه ،وإبعانة مواليه ،فإن احلقيقة اليت من وراء املظاهر ،تدل على أن
يويل غريه .وهللا هو من عزل مرسي ،كما يعزل غريه! ...فإن كان اإلسالميون ال يؤمنون مبا جاء يف
هللا هو من والّه كما ّ
تبني للمسألة،
القرآن صرحيا ،فكيف يزعمون أهنم على الدين! ...أو أهنم يعملون له! ...وعلى كل حال ،فمن أراد مزيد ّ
وتغري حكم القضاء فيها .وموسى
تغريت املظاهرّ ،
فليواصل معنا حتليل املشهد القدمي؛ فإن هللا هو هو سبحانه ،وإن ّ
دل قومه ،على هذا األصل ،فإنه كان يريد منهم التعلق ابهلل والتمسك به منه (موسى)؛ ليخرجهم مما هم فيه من
عندما ّ
مهانة ،وقبل ذلك مما هم فيه من ظلمة .ولكن يبدو أن بين إسرائيل يف زماهنم ،مل يكونوا أبفضل من اإلسالميني يف زماننا.
يقول هللا عن قوم موسى{ :قَالوا أ ِ
وذينَا ِم ْن قَ ْب ِل أَ ْن َأتْتِيَ نَا َوِم ْن بَ ْع ِد َما ِجْئ تَ نَا} [األعراف .]129 :وهذا من أشد اجلهل
لديهم! ...ألهنم لو عرفوا حقيقة موسى ،لعرفوا أهنم يف أمان طاملا هم مطيعون له؛ ولعرفوا أن فرعون هو حتت حكم
موسى من جهة املرتبة ،وإن كان جاهال ابألمر .وهذا من مكر هللا ابمللوك ،عندما جيعلون أنفسهم يف مواجهة الرابنيني
من العباد .وقوهلم ذاك ،هو لوم منهم ملوسى عليه السالم؛ وكأنه هو سبب ما كانوا فيه ،أو على األقل هو سبب استمراره
عليهم؛ مع أنه لو اكتفى هو ابلنظر إىل مصلحة نفسه ،لبقي على العز الفرعوين الذي كان فيه ،ولرتكهم وشأهنم .نقول
هذا من ابب اجملادلة لقومه ،عندما جيانبون العقل واملنطق يف مقوالهتم؛ وإال فهو -عليه السالم -مأمور من ربه ،ومل
ِ
ك َعد اوك ْم
يتحرك يف ذلك كله ،إال إبذنه .فيجادهلم عليه السالم ابملنطق اإلُياين الذي يفقدونه{ :قَ َ
ال َع َسى َربُّك ْم أَ ْن ي ْهل َ
َويَ ْستَ ْخلِ َفك ْم ِيف ْاأل َْر ِ
ف تَ ْع َملو َن} [األعراف .]129 :وهذا االحتمال ،ال خيطر على ابل اإلسرائيليني ،لشدة
ض فَيَ نْظَر َكْي َ
حسي ومشهود (قريب) .وما أخرب موسى إال مبا هو قادر عليه ،لو أهنم أزاحوا املوانع من
اَنصار إدراكهم فيما هو ّ
أنفسهم ،ليجعلوه يف ص ّفهم غيبا ،كما هو يف صفهم شهادة .وهذه من أعوص املسائل العارضة للمؤمنني من كل زمان،
عامل ظاهرها .وهبا ُيتاز املتحققون من حيث العلم ،عن عوام العارفني
ونقصد هبا معاملة غيب الصورة اإلهلية خبالف ما ي َ
من أهل التصوف .وأما املؤمنون من كل زمان (غري العارفني) ،فينبغي أن ال يرتكوا الواقع يهيمن على نظرهم إىل األمور،
عباده بعد مرور
انصر َ
وينبغي أن يعودوا فيها كلها إىل رهبم ،الذي يعلمون أنه هو من بيده كل شيء وحده سبحانه ،وأنه ٌ
قصر يف نصح قومه ،لو
زمان االبتالءات الشاهدة للمؤمنني إبُياهنم ،والشاهدة على املرتدين منهم بتولّيهم .وموسى ،ما ّ
أهنم كانوا يعلمون! ...ولكن يبدو أهنم كما مل يعرفوا حقيقته يف عامل الشهادة ،فإهنم ما كانوا على إُيان اتم بربه ،من جهة
الغيب!...
آل فِرعو َن ِاب ِ ِ
ني
لسن َ
{ولََق ْد أ َ
َخ ْذ َان َ ْ َ ْ
وبدأ عذاب هللا ينزل على املصريني جزاء رضاهم ابلضالل؛ يقول هللا تعاىلَ :
ّ
ونَ ْقص ِمن الثامر ِ
ات لَ َعلاه ْم يَ اذ اكرو َن} [األعراف .]130 :فكان اجلفاف وقلة الثمر ،وما يتبع ذلك من ضمور املاشية
َ
َ ََ
وندرة حليبها؛ مما هو من املنبّهات للناس أبن احلكم هو إلله السماوات واألرض؛ لعلهم يرجعون عن الطريق املنحرف
الذي اختاروا سلوكه مبنطق املصلحة العاجلة ...ومل يكن قوم موسى ليسلموا من نقمة هللا ،يف صورة تسليط فرعون؛ ألن
ابطن موسى مل يكن راضيا عنهم ،وهو من تنفعل له األمساء كلها ،وابلتايل مظاهرها كلها .وهذا مما سيجهله عوام املؤمنني،
من قوم عيسى وحممد بعد أن جهله قوم موسى .ومن أخص ما وقع ألصحاب حممد صلى هللا عليه وآله وسلم ،انقالب
ابطنه (هللا) عليهم عند خمالفتهم أمره يف غزوة "أحد"؛ إىل احلد الذي مل يسلم ظاهر بدنه نفسه منه .فكسر جزء من
رابعيته السفلى صلى هللا عليه وآله وسلم ،وكاد املشركون من هزم املؤمنني هزُية نكراء .وهذا الشأن مما جيهله الناس من
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أمر اخلليفة اإلهلي ،ومما يقوي العوام يف اعتقادهم أبن اخلليفة عبد من كل الوجوه ،ال خيتلف عنهم يف شيء .وهو جهل
منهم ،من غري شك؛ ألن ظاهر اخلليفة معدود من العامل ،ال من حقيقة األلوهية اليت هي ِمن وراء الصورة .وهذه املسألة،
من أسباب قول النصارى ابلفداء ،عندما اعتقدوا أبن ما يصيب بدن عيسى عليه السالم ،يكون ك ّفارة ألمته .وَنن هنا
من غري شك ،ال نوافق النصارى على قوهلم حبسب ما يرون هم؛ ولكننا نشري إىل أصل املسألة يف املعارف اإلهلية فحسب،
ليلتقطها عنا من هو من أهلها .وعلى هذا ،فإن دم النيب صلى هللا عليه وآله وسلم والضرر الذي حلقه ،كان شفيعا
للمؤمنني عند هللا ،ليعود إىل نصرهتم على املشركني أعدائهم .وهذا مما ال علم لعوام املسلمني به! ...وملا كان قوم موسى
على جهل مبا ذكران ،فإهنم سيبقون على شرك اإلُيان (الالئق مبرتبة املؤمنني)؛ وهو ما يسميه علماء املسلمني الشرك
اخلفي؛ وما يعنون إال خفاءه عن علمهم حبسب مرتبتهم هم .وأما َنن ،فنفضل أن نلحق كل حكم أبصله؛ فنجعل
الشرك شركا حيث كان ،ليسهل على الناظر يف كالمنا الرجوع إىل األصل دائماُ .ث تتفرع عن مسألة الشرك اخلفي ،مسألة
أخرى مل يوفها علماء املسلمني حقها؛ وهي حكم الشرع خبصوصه .وها َنن نذكرها هنا للفائدة فنقول :إن األصل يف
الشرع ،رفضه للشرك كلّه؛ ما هو من أصوله ،وما هو من فروعه .والقول ابلشرك اخلفي الذي أسلفنا ذكره ،له حاالن:
األول ،وهو عندما يكون مالبسا للشخص املؤمن ،ويكون املؤمن ممن يعمرون أوقاهتم بصاحل األعمال ،ال ابلكالم يف
العقائد الذي هو من الفضول والبِدع .ويف هذه احلال ،يتجاوز الشرع عن الشرك اخلفي؛ حبيث ال يكون له أي أثر على
دنيا العبد أو آخرته .واحلال الثاين ،هو ما إذا صار العبد املؤمن ،يتكلم يف العقائد ،ويبسط شركه (اخلفي) بصفته اإلُيان
اخلالص؛ وقد يزيد على هذا ،بتكفري من خيالفونه يف تفاصيل رأيه .وهذا الصنف من الناس ،ال يتجاوز عنهم الشرع؛ بل
إهنم قد يفقدون إُياهنم كله مع ما دخل عليهم ،وهم ال يشعرون .ومن مل يفقد كل إُيانه ،فإنه قد يبلغ درجة من الضعف
فيهُ ،تعله يصاب جبل األمراض القلبية ،اليت يَشفي منها اإلُيان أهله الباقني على صرافته .ومن هذا الوجه ،قد يوجد من
املؤمنني حبسب الظاهر ،من ال يكاد خيتلف يف أحواله ،عن الكافرين معلومي الكفر .فيكون ذلك سببا يف حرية كثري من
املؤمنني ،عند نظرهم إليه!...
احلسنَة قَالوا لَنَا ه ِذهِ وإِ ْن ت ِ
ِ
صْب ه ْم
َ َ
ُث يقول هللا تعاىل عن قوم فرعون ،فيما يتعلق حباهلم فيما يصيبهم{ :فَإ َذا َجاءَ ْهتم َْ َ
ِ
اَّللِ َولَ ِك ان أَ ْكثَ َره ْم َال يَ ْعلَمو َن} [األعراف]131 :؛ واحلسنة ،هي ما
وسى َوَم ْن َم َعه أََال إِامنَا طَائِره ْم ِعنْ َد ا
َسيِّئَةٌ يَطااريوا مب َ
يوافق غرضهم من اخلري بني موجات العذاب املتالحق عليهم .وهذا يعين أهنم ،عندما كانت حتسن أحواهلم وقتيا ،كانوا
يبقون مع أنفسهم؛ ويع ّدون اخلري املصيب هلم فوزا هلم؛ كما هي عادة املشركني دائما .وعندما يصيبهم العذاب الذي هو
الضرر احمل ّقق ،فإهنم كانوا يتطريون مبوسى وقومه؛ وهذا من أثر شركهم أيضا الذي هم عليه .وذلك ألن املشرك ال يعامل
جهة واحدة ،هي النافعة له وهي املضرة؛ وإمنا يعامل عدة جهات ،حبسب مبلغ إدراكه وسعة عقله .وأقل ما يصيب
املشركني من هذه اآلفة ،القول إبهلني :أحدمها ينسب إليه اخلري كله (اخلري هنا نسيب) ،واآلخر ينسب إليه الشر كله .وإ ّن
كثريا من املؤمنني ،الذين قلنا بشركهم اخلفي (ما مل يعلنوا عنه فيصبح جليّا) ،هم من الثانَويّة القائلني إبهلني ،وإن مل يعلموا.
وذلك ألهنم عند إُياهنم ابهلل (اجلامع لكل األمساء) ،ال يتمكنون من نسبة الضرر الالحق هبم إليه (الشر يف نظرهم)؛
لكوهنم ينزهونه بعقوهلم .واإلله يف نظرهم ،هو الصورة اليت أنشأهتا عقوهلم ،ولو كانوا منطلقني يف ذلك التصوير ،من الوحي
اإلهلي .فيضطرون إىل تصوير صورة أخرى يف املقابل ،يلصقون هبا ما يرونه غري الئق إبهلهم .وهذا قول إبهلني؛ وإن كان
قرون به ،خوفا من فقد إُياهنم .ويف أغلب األحيان يكون الشيطان ،هو هذا اإلله غري املعلن .ولوال أن هللا
أصحابه ،ال ي ّ
نصب إبليس ليكون ممسحة للمؤمننيُ ،يسحون فيه سيئاهتم برضاه ،لكان شطر من املؤمنني معدودا من املشركني حتما؛
جل املؤمنني عن خالص التوحيد ،فإنه هيأ هلم أسبااب
َوَال ْستوجب ذلك هلم النار يف دار اجلزاء .ولكن هللا ،ملا علم قصور ّ
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يرمحهم هبا ،من حيث ال يشعرون .فالشيطان ابلنسبة إىل هذا الصنف ،من الرمحات اخلفيّة؛ وإن كان هو غري مستحق
للشكر عليها.
وإن من خذالن هللا لبعض العباد ،ومن مكره سبحانه هبم ،أن جيعلهم يرون إصرارهم على ما هم عليه من ابطل،
{وقَالوا َم ْه َما َأتْتِنَا بِِه ِم ْن آيَة لِتَ ْس َحَرَان ِهبَا فَ َما ََنْن
من الثبات على املوقف املستوجب للثناء .يقول هللا عن قوم فرعونَ :
لَ َ ِ ِ ِ
ني} [األعراف]132 :؛ وهو غباء منهم وغلظة طبع ،ما كان ينبغي هلم التمسك هبما لو كانوا يعلمون .فزاد
ك مب ْؤمن َ
اجلََر َاد َوالْق ام َل
غضب هللا عليهم من ابطن موسى بسبب إصرارهم ،وكانت النتيجة ما وصف هللا{ :فَأ َْر َسلْنَا َعلَْي ِهم الطُّوفَا َن َو ْ
وال ا ِ
ِ
ني} [األعراف .]133 :واالستكبار هو عدم اخلضوع
آايت م َف ا
ض َفاد َ
استَك َْربوا َوَكانوا قَ ْوًما ْجم ِرم َ
ص َالت فَ ْ
ع َوالد َ
ام َ
َ
(اإلسالم) ببواطنهم لفاعل ذلك كله؛ وإن كانوا من جهة ظواهرهم سيطلبون خمرجا من كل ذلك الضيق .وهذا ،ألنه ال
املتجربين .وهو ما سيجعلهم يتوجهون إىل موسى يف رفع البالء وحده عنهم،
طاقة لعبد بعذاب هللا؛ وإن كان من أعىت ّ
{ولَ اما َوقَ َع َعلَْي ِهم ِّ
الر ْجز
وكأن مسألة اإلُيان مسألة منفصلة عن واقع الناس؛ هلم أن يروا فيها ما يشاءون .يقول هللا تعاىلَ :
ك ولَن رِسلَ ان مع َ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
قَالوا ايموسى ْادع لَنَا ربا َ ِ
ت َعناا ِّ
يل} [األعراف:
ك مبَا َع ِه َد عْن َد َك لَئ ْن َك َش ْف َ
الر ْجَز لَن ْؤمنَ ان لَ َ َ ْ َ َ
َ َ
َ
ك بَِين إ ْسَرائ َ
 .]134ويظهر من صيغة اجلمع يف كالم القوم ،أن فرعون كان منهم ،ضمن املستجريين .ولكن خبث الطوية ،مل يزايلهم؛
فهم من سوء أدهبم يربطون بني إُياهنم وما سيناهلم من كشف لغمتهم؛ وكأن موسى له مصلحة فيه .بل وجعلوا السماح
برحيل العربانيني ،أمرا زائدا على إُياهنم؛ وكأهنم حمور األحداث والغاية من الرسالة .وهو اغرتار ال يليق ابلعقالء من
الكافرين! ...فكان رجوعهم إىل موسى يف كشف البالء ،يدل على مقدار الشدة اليت كانوا فيها ،واليت أدت هبم إىل
الوعد بنقيض ما هم عليه يف حقيقة حاهلم .ولكن هللا يريد أن يقيم احلجة على عباده ،حىت ال يقولوا :لو استجبت لنا،
تنزل من هللا لعباده ،ما كان ينبغي أن يغفلوه؛ وهو الغين سبحانه عنهم؛ سواء آمنوا أم كفروا.
ألجبنا رسولك! ...وهو ُّ
يقول هللا تعاىل{ :فَلَ اما َك َش ْفنَا َعْن هم ِّ
َجل ه ْم َابلِغوه إِذَا ه ْم يَْنكثو َن} [األعراف]135 :؛ أي كشفنا عنهم
الر ْجَز إِ َىل أ َ
الضُّّر وقتيا بفضلنا ،ال على الدوام؛ ولكنهم لضعف إدراكهم ،سريون أهنم قد خرجوا منه إىل األبد .وهنا سينقلب حكم
ِِ
ِ
ِ
ني} [األعراف:
هللا عليهم ،كما أخرب سبحانه{ :فَانْتَ َق ْمنَا مْن ه ْم فَأَ ْغَرقْ نَاه ْم ِيف الْيَِّم ِأبَ اهن ْم َك اذبوا ِِب َايتنَا َوَكانوا َعْن َها َغافل َ
 .]136فكان احلكم إبغراق فرعون ومن معه من جنوده وقومه ،حكما مربما ال ر ّاد له؛ بعد كل الفرص اليت منِحوها.
فصل من فصول اتريخ مصر؛ وسيبدأ فصل جديد من فصول بين إسرائيل
وهكذا سينتهي بغرق رأس العناد ومن معهٌ ،
اِ
ِ
ض َعفو َن َم َشا ِر َق ْاأل َْر ِ
ض
ين َكانوا ي ْستَ ْ
{وأ َْوَرثْنَا الْ َق ْوَم الذ َ
بتح ّقق خروجهم من مصر .يقول هللا تعاىل جممال املشهد سبحانهَ :
ومغَا ِرهبا الاِيت ابرْكنَا فِيها وَمتا ِ
احلسىن علَى ب ِين إِسرائِ ِ
صنَع فِْر َع ْون َوقَ ْومه َوَما َكانوا
ت َكل َمت َربِّ َ
ََ َ َ ْ
ص َربوا َوَد ام ْرَان َما َكا َن يَ ْ
يل مبَا َ
َ َ ََ
ك ْ ْ َ َ َ َْ َ
يَ ْع ِرشو َن} [األعراف.]137 :
ولقد كان من حكم ابطن موسى على فرعون وقومه ،إىل جانب ما ذكر يف اآلايت من صنوف العذاب ،مرض
عرفه القهر اإلهلي يف نفسه ،ال يف قومه فحسب .وكان انقهار فرعون يف نفسه ،إىل جانب البالء
ولد فرعون الصغري؛ لي ّ
العام ،سببا يف إذنه ملوسى إبخراج قومه؛ طامعا بنجاة ابنه من اهلالك ،قياسا على ما عاينه من كشف لصنوف من البالء،
فيما قبل .ولكن هللا قد حكم مبوت ابنه قهرا له ،وليستدرجه إىل حتفه .ونعين من هذا ،أن موت االبن ،كان هو السبب
املباشر يف حلوق فرعون ابلعربانيني ،بعد أن كان قد أذن هلم .أراد بذلك االنتقام ملوت ابنه ،أبشد ما يستطيع؛ ولكن
هيهات!...
وقبل النهاية املعلومة؛ وقبل أن يشق موسى البحر بعصاه ،ليمر قومه إىل الضفة األخرى بسالم؛ امتحن بنو إسرائيل
امتحاان آخر :وهو عندما رأوا فرعون قادما إليهم رأي العني ،ورأوا البحر أمامهم ال ُيكن أن يتق ّدموا فيه خطوة؛ فأيقنوا
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اجلمع ِ
وسى
ان قَ َ
ال أ ْ
ابهلالك وفق ما حيكم العقل به .يصف هللا حال بين إسرائيل فيقول سبحانه{ :فَلَ اما تَ َراءَى َْ ْ َ
َص َحاب م َ
إِ اان لَم ْد َركو َن} [الشعراء]61 :؛ أي ما يف ذلك من شك! ...وقوهلم هذا ،كان لوما ملوسى مرة أخرى ،على أخذهم يف
ال َك اال إِ ان َمعِ َي َرِّيب َسيَ ْه ِدي ِن} [الشعراء .]62 :وهذا
سبيل هو غري موقن بنهايتها .فيجيبهم عليه السالم من مقامه{ :قَ َ
اَّلل َال إِلَهَ إِاال أَ َان} [طه .]14 :فيص ّدق هللا عبده فيقول{ :فَأ َْو َحْي نَا إِ َىل
نظري قول هللا تعاىل ،يف موضع آخر{ :إِن ِاين أَ َان ا
ِ
ِ ِ
وسى َوَم ْن َم َعه
صَ
وسى أ َِن ْ
اض ِر ْ
ب بِ َع َ
ين َ .وأ َْجنَْي نَا م َ
م َ
اك الْبَ ْحَر فَانْ َفلَ َق فَ َكا َن ك ُّل ف ْرق َكالطاْود الْ َعظي ِم َ .وأ َْزلَ ْفنَا ُثَا ْاآل َخ ِر َ
ِ
ِِ
أْ ِ
ك َهل َو الْ َع ِزيز الارِحيم } [الشعراء- 63 :
ني َ .وإِ ان َربا َ
ين  .إِ ان ِيف َذل َ
ك َآليَةً َوَما َكا َن أَ ْكثَره ْم م ْؤمن َ
َمجَع َ
ني ُ .ثا أَ ْغَرقْ نَا ْاآل َخ ِر َ
 .]68وجاء سبحانه ابالمسني :العزيز والرحيم ،اللذين ظهر هبما موسى هناك؛ فمن كونه عزيزا ،اَنجب حبقيقته عن إدراك
ويتصرف فيه .ومن كونه رحيما ،أجنى بين إسرائيل رغم ضعفهم اإلُياين،
قومه ،فلم يعرفوه؛ وامتنع عن فرعون أن يناله
ّ
ورغم الزلزال الذي عرفته بواطنهم والشك فيه.
واآلية اليت يريد هللا من عباده أن يعرفوها ،أو على األقل أن يؤمنوا هبا ،هي أنه سبحانه احلاكم وحده يف أرضه
ومسائه ،من صورة عبد من عباده يف كل زمان .وذلك ألن موسى ،مل يكن أول املظاهر اإلهلية وال آخرها .فعلى املؤمنني
أن يكونوا مع الظاهر يف املظاهر ،ال مع مظهر خمصوص؛ ألن هللا يتعاىل أن يتقيّد سبحانه يف صورة .فمن أوىف ابلعهد
الرابين يف املظهر ،فإنه آيل إىل الرمحة والنجاة ،مهما تعاقبت عليه األحوال ،واشتدت به اخلطوب .واملسألة يف جمملها
تعرف من هللا إىل عباده ،ينبغي أن ال يبقوا مع أنفسهم وأغراضهم فيها ،ويغفلوا عن ُتلياته سبحانه أبمسائه؛ ألن من فاته
ُّ
حظه من ربه ،فقد فاته اخلري كله!...
وعلى املتوكلني على مظاهر "امللك" يف بلداهنم ويف أزماهنم ،أن يعلموا أن االسم امللِك ،هو حتت رائسة االسم هللا.
يفروا من غضب هللا أبكثر مما يفرون من بطش امللوك؛ ليكونوا على
فإن هم أرادوا أن تكون هلم النجاة ،فعليهم أن ّ
الصواب يف معاملتهم لرهبم .وعلى فرض أن يتعارض رضى هللا مع رضى امللوك؛ وعلى فرض أن يسلّط هللا امللوك عليهم
مبا كتبه عليهم سبحانه؛ فإهنم يكونون من الفائزين الفوز الدائم األكرب .وقد ذم هللا من قوم مساواهتم بني ما يالقونه من
أذى يف سبيل هللا ،وعذاب هللا؛ فقال تعاىل{ :فَلَ اما كتِب علَي ِهم الْ ِقتَال إِ َذا فَ ِر ِ
َش اد
ااس َك َخ ْشيَ ِة ا
اَّللِ أ َْو أ َ
ٌ
َ َْ
يق مْن ه ْم َخيْ َش ْو َن الن َ
مصرفها
َخ ْشيَةً} [النساء .]77 :فالعاقل من ميّز بني مراتب األمساء ،وكان مع هللا دائما؛ فهو احلاكم عليها كلها ،وهو ّ
كما يشاء...
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الفصل الرابع
التّيه

عندما خرج بنو إسرائيل من مصر ودخلوا يف الرباراي ،ما لبثوا أن أصاهبم اجلوع والعطش؛ فالموا كعادهتم موسى.
ِ
وقد جاء يف التوراة" :فَتَ َذ امر ك ُّل مجَ َ ِ ِ
ائيل :لَْي تَنا ِمْتنا بِيَ ِد
ائيل َعلى موسى َوَهرو َن ِيف الَِْربياِةَ ،و َ
َ
قال َهلما بَنو إ ْسر َ
اعة بَِين إ ْسر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب ِيف أَر ِ ِ
ِ
لشبَ ِع؛ فَِإناكما أَ ْخَر ْجتماان إِىل َهذا الْ َق ْف ِر ل َك ْي متيتا ك ال
ني عْن َد قدوِر اللا ْح ِم َنْكل خْبزاً ل ّ
صَر ،إِ ْذ كنّا جالس َ
ضم ْ
الار ّ ْ
وع" .1ويقول هللا يف القرآنِ ِ :
وسى أ امةٌ يَ ْهدو َن ِاب ْحلَ ِّق َوبِِه يَ ْع ِدلو َن َ .وقَطا ْعنَاهم اثْنَ َ ْيت َع ْشَرَة
اجل ْمه َور ِاب ْجل ِ
َه َذا ْ
{وم ْن قَ ْوم م َ
َ
ِ
ت ِمنْه اثْنَ تَا َع ْشَرةَ َعْي نًا قَ ْد َعلِ َم ك ُّل
اك ْ
صَ
استَ ْس َقاه قَ ْومه أ َِن ْ
احلَ َجَر فَانْبَ َج َس ْ
اض ِر ْ
وسى إِذ ْ
أْ
ب بِ َع َ
َسبَاطًا أممًَا َوأ َْو َحْي نَا إِ َىل م َ
أ َانس م ْشرَهبم وظَلالْنَا علَي ِهم الْغَمام وأَنْزلْنَا علَي ِهم الْم ان وال اسلْوى كلوا ِمن طَيِب ِ
ات َما َرَزقْ نَاك ْم َوَما ظَلَمو َان َولَ ِك ْن َكانوا أَنْف َسه ْم
َْ
ْ َّ
َ َ َْ
َ ََ َ َْ َ َ َ
يَظْلِمو َن} [األعراف .]160،159 :وهذه اآلايت الكربى يف اإلطعام والسقي ،ما كانت لتكفي بين إسرائيل يف معرفة
{وِم َن
نعمة رهبم عليهم؛ بل هم يعاملونه دائما على حرف ،كما أخرب هللا عن عموم من يفعلون ذلك يف قوله تعاىلَ :
ِ
ِ
ِ
الن ِ
ك
ااس َم ْن يَ ْعبد ا
ب َعلَى َو ْج ِه ِه َخ ِسَر الدُّنْيَا َو ْاآل ِخَرةَ ذَل َ
َصابَه َخ ْريٌ اطْ َمأَ ان بِه َوإِ ْن أ َ
اَّللَ َعلَى َح ْرف فَِإ ْن أ َ
َصابَتْه فْت نَةٌ انْ َقلَ َ
اخل ْسَران الْمبِني} [احلج .]11 :وهذه احلال ليست خاصة ببين إسرائيل كما هو واضح من عموم اآلية ،وإن كانوا
ه َو ْ
أخص من عامل هللا مبا ورد فيها .والسبب يف ذلك ،هو اَنجاهبم بفقرهم عن رهبم ال عن غناه؛ ألهنم لو اَنجبوا عن
هم ّ
غناه واقتداره ،النصرفوا عنه ،وعبدوا سواه .وهم مل يعبدوا سواه ،وإمنا كان نظرهم ملا عنده ،ال إليه سبحانه .ونعين من
هذا ،أهنم كانوا يعبدون أمساء بعينها (الرزاق واملنعم يف هذه احلال) ،وينحجبون هبا عن األلوهية العامة .فهم على حق يف
عبادهتم ،لكنهم ليسوا على التوحيد ،املانع هلم من الوقوع يف الشرك .وهذا حال كثري من املسلمني يف معاملتهم لرهبم
اليوم ،وإن كانوا يظنون أهنم أحسن حاال من بين إسرائيل ُّ
نبهنا يف غري هذا الكتاب مرارا إخواننا ،لئال أيخذوا
تومها .ولقد ْ
قصص األمم السابقة يف القرآن على أهنا خاصة بتلك األمم؛ وكأهنم هم يف منأى عما وقعت هي فيه ،أو عما هو أسوأ
بتنزههم عن معاصي األمم السابقة ،مبجرد
منه .وهذا -مع اَنجاب الفقهاء عن فهم القرآن -قد أعطى الناس انطباعا ّ
انتساهبم إىل حممد صلى هللا عليه وآله وسلم يف نظر أنفسهم .وهذا غلط فادح ،جيعلهم يسيئون فهم كالم رهبم ،وابلتايل
جيعلهم يقعون فيما وقعت فيه األمم األخرى عند ْأمنهم ملكر هللا هبم .ولقد ذكران آنفا ،أن هللا ما ذكر أحوال األمم
وليدل على ِ
الفرق التابعة لألمم األخرى منها؛ ليجتنب من شاء هللا هلم اهلداية
السابقة ،إال ليعظ هذه األمة بغريها؛ ّ
اخلاصة منها ،الوقوع يف كل ما ذكر من اآلفات .ورغم وضوح هذا املعىن الذي نربزه هنا ،إال أن الغالبية العظمى من
املسلمني ،ما تزال مصرة على غفلتها عنه ،ومميّزة لنفسها عن األمم األخرى بغري حجة وال بيّنة .وهذا من العصبية
قبل املسلمني اليهود والنصارى على اخلصوص.
واالغرتار ،اللذين أصااب َ
ولوال وجود موسى عليه السالم بني بين إسرائيل ،ليكون واسطة بينهم وبني رهبم (هللا :يهوه) ،ملا اختلفوا كثريا عن
مشركي الوثنيني كاإلغريق والرومان ...فتوحيدهم للربوبية كان منوطا مبوسى ،وحضور صورته (جسمه) بينهم؛ وهذا من
أضعف مراتب اإلدراك ،الذي يكون ألتباع الرسل عليهم السالم .وهو سبب عودهتم إىل الوثنية ،بعد غيبة موسى عن
ِ
ني لَْي لَةً ُثا ااختَ ْذمت الْعِ ْج َل ِم ْن بَ ْع ِدهِ َوأَنْت ْم ظَالِمو َن .
{وإِ ْذ َو َ
وسى أ َْربَع َ
اع ْد َان م َ
أعينهم أربعني ليلة؛ ال غري .يقول هللا تعاىلَ :
 . 1اخلروج.3-2 :16 :
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ِ ِ
ِ
وسى لَِق ْوِم ِه
ُثا َع َف ْو َان َعْنك ْم ِم ْن بَ ْعد ذَل َ
وسى الْكتَ َ
اب َوالْف ْرقَا َن لَ َعلاك ْم َهتْتَدو َن َ .وإِ ْذ قَ َال م َ
ك لَ َعلاك ْم تَ ْشكرو َن َ .وإِ ْذ آتَ ْي نَا م َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
اب َعلَْيك ْم
َايقَ ْوم إِناك ْم ظَلَ ْمت ْم أَنْف َسك ْم ِاب ّختَاذكم الْع ْج َل فَتوبوا إِ َىل َاب ِرئك ْم فَاقْ ت لوا أَنْف َسك ْم َذلك ْم َخ ْريٌ لَك ْم عْن َد َاب ِرئك ْم فَتَ َ
صِ
ِ
اع َقة َوأَنْت ْم تَ ْنظرو َن ُ .ثا بَ َعثْنَاك ْم
ك َح اىت نََرى ا
َخ َذتْكم ال ا
وسى لَ ْن ن ْؤِم َن لَ َ
اَّللَ َج ْهَرًة فَأ َ
إِناه ه َو التا اواب الارحيم َ .وإِ ْذ ق ْلت ْم َايم َ
ِم ْن بَ ْع ِد َم ْوتِك ْم لَ َعلاك ْم تَ ْشكرو َن} [البقرة .]56 - 51 :وقد كان حكم هللا على بين إسرائيل بعد اختاذهم العجل حكما
أشد من كل ما سبق ،وكان غضبه عليهم غضبا أقوى من كل ما فرط؛ فكان جزاؤهم هذه املرة ،أن يقتلوا أنفسهم؛ ليقبل
هللا توبتهم (أي أن يقتل بعضهم بعضا حىت يكونوا آلة تنفيذ للعقوبة يف الوقت الذي هم فيه ال معاقَبون) .وهذه الصورة مل
تكن ال فيمن قبلهم من األمم ،وال فيم جاء بعدهم؛ وإن كانت من غري جهة التكليف ،من أكثر الصور اليت تعاقَب هبا
َعطَ ِاين ثِْن تَ ْ ِ
ني َوَمنَ َع ِين َو ِاح َدةًَ :سأَلْت َرِّيب
«سأَلْت َرِّيب ثََال ًاث ،فَأ ْ
األمم .فقد جاء عن النيب حممد صلى هللا عليه وآله وسلمَ :
ِ
ِ
َعطَانِ َيها؛ َو َسأَلْته أَ ْن َال َْجي َع َل َأبْ َسه ْم بَْي نَ ه ْم
َعطَانِ َيها؛ َو َسأَلْته أَ ْن َال ي ْهل َ
أَ ْن َال ي ْهل َ
ك أ ام ِيت ِابلْغََرِق فَأ ْ
ك أ ام ِيت ِابل اسنَ ِة فَأ ْ
فَ َمنَ َعنِ َيها1».؛ وهذا يعين أن هذه األمة ،سيناهلا ما انل األمم السابقة ،لكن يف صورة فتنة ،يقتتل املسلمون فيها فيما
بينهم؛ وهو مما ينبغي أن يتتبّع يف ماضي املسلمني ويف حاضرهم .ولقد كان حكم هللا على بين إسرائيل بقتل أنفسهم،
بعد شفاعة موسى عليه السالم ،وضراعته اليت لقيت إجابة عند ربه؛ وإال لكانوا هلكوا مجيعا .ولقد فين منهم يف ذلك
اليوم عدد كبري قد يبلغ عشرات األلوف.
وإننا نرى أن مما حلق التوراة من حتريف ،نسبة صناعة العجل إىل هارون عليه السالم؛ وهو املعصوم من الوقوع يف
الشرك أصغره قبل األكرب .جاء يف التوراة" :ولَما رأَى ال اش ْعب أَ ان موسى أَبطَأَ ِيف النُّ ِ
اجلَبَ ِل ،اِ ْجتَ َم َع ال اش ْعب َعلى
زول ِم َن ْ
ْ
َّ َ
هرو َن وقالوا لَه :قم اِصنَع لَنا آ ِهلةً تَ ِسري أَمامنا؛ ِألَ ان هذا موسى ،الارجل الاذي أَصع َدان ِمن أَر ِ ِ
صَر ،ال نَ ْعلَم ماذا
ضمْ
َ
َ
ْ ْْ
َْ
ْ ْ
َ
َ َ
َ
ِ
ِ
ِِ ِ ِ
ع ك ُّل ال اش ْع ِ
قال َهل ْم َهرون :اِنْ ِزعوا أَقْرا َط ال اذ َه ِ
ب أَقْرا َط
أَصابَه؟! فَ َ
ب الايت ِيف آذَان نسائك ْم َوبَنيك ْم َوبَناتك ْمَ ،وأْت ِوين هبا .فَنَ َز َ
ِ
ِِ
ك ِمن أَي ِدي ِهم ،وص اوره ِابِْإل ْزِم ِيل ،وصنَ عه ِعجالً مسبوكاً .فَقالوا ه ِذهِ
ِ ِ
ال اذ َه ِ
َ
ب الاِيت ِيف آذَاهن ْمَ ،وأَتَ ْوا هبا إىل َهرو َن ،فَأَ َخ َذ ذَل َ ْ ْ ْ َ َ َ
َََ ْ َْ
ِ
ك ِمن أَر ِ ِ
صَر 2".ومن الواضح أن األحبار املرتمجني للتوراة الكاتبني هلا ،ساءهم أن
آهلَت َ
ضمْ
ك اي إِ ْسرائيل الاِيت أَ ْ
ص َع َدتْ َ ْ ْ
تنسب صناعة العجل إىل شعب بين إسرائيل كله؛ فأرادوا إلصاقها هبارون عليه السالم تربئة ألنفسهم ،خلسة طبعهم .فهم
جيعلون األنبياء فداء هلم ،وال يفدون األنبياء أبنفسهم؛ خالفا ملا ينبغي أن يكون .ولقد أعاد القرآن االعتبار إىل هارون
ال هم أ َوال ِء علَى أَثَِري وع ِجلْت إِلَيك ر ِ ِ
ضى
ك َع ْن قَ ْوِم َ
{وَما أ َْع َجلَ َ
ب ل َ ْرت َ
ََ
َ
ََّْ
ك َايم َ
وسى  .قَ َ ْ
عليه السالم أبوضح عبارة فقالَ :
ِ
ضبَا َن أ َِس ًفا قَ َال َايقَ ْوِم أََملْ يَعِدْك ْم َربُّك ْم
 .قَ َ
َضلاهم ال اس ِام ِر ُّ
وسى إِ َىل قَ ْوِم ِه َغ ْ
ال فَِإ اان قَ ْد فَتَ ناا قَ ْوَم َ
ك ِم ْن بَ ْعد َك َوأ َ
ي  .فَ َر َج َع م َ
ِِ
ض ِ
ِ
َخلَ ْفنَا َم ْو ِع َد َك
َخلَ ْفت ْم َم ْوعدي  .قَالوا َما أ ْ
ب م ْن َربِّك ْم فَأ ْ
َو ْع ًدا َح َسنًا أَفَطَ َال َعلَْيكم الْ َع ْهد أ َْم أ ََرْد ْمت أَ ْن َحي ال َعلَْيك ْم َغ َ ٌ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
فمن دل بين إسرائيل على
ك أَلْ َقى ال اس ِام ِر ُّ
اها فَ َك َذل َ
مبَلْكنَا َولَكناا محّلْنَا أ َْوَز ًارا م ْن ِزينَة الْ َق ْوم فَ َق َذفْ نَ َ
ي} [طهَ .]87 - 83 :
اختاذ جم اسم إله ،هو السامري؛ ومن صنعه من ذهب القوم هو السامري .وأما هارون عليه السالم ،فإنه نصح للقوم فأبوا
أن يستمعوا إليه؛ فأرجأ احلكم إىل حني عودة أخيه ،وعمال بنصيحته؛ ال استهانة أبمر هللا ودينه؛ كما قد يبدو يف ظاهر
ِ
وسى
األمر .ويظهر هذا جليا ،من قول هللا تعاىل بعد ذلك{ :فَأ ْ
َخَر َج َهل ْم ع ْج ًال َج َس ًدا لَه خ َو ٌار فَ َقالوا َه َذا إِ َهلك ْم َوإِلَه م َ
ِ
ِ
ال َهل ْم َهارون ِم ْن قَ ْبل َايقَ ْوِم إِامنَا فتِْن ت ْم بِِه َوإِ ان
ضارا َوَال نَ ْف ًعا َ .ولَ َق ْد قَ َ
فَنَ ِس َي  .أَفَ َال يََرْو َن أاَال يَ ْرجع إِلَْي ِه ْم قَ ْوًال َوَال ُيَْلك َهل ْم َ
ِ
ِ ِِ
ِ
ك إِ ْذ
وسى  .قَ َال َاي َهارون َما َمنَ َع َ
َرباكم الار ْمحَن فَاتابِع ِوين َوأَطيعوا أ َْم ِري  .قَالوا لَ ْن نَْ َرب َح َعلَْيه َعاكف َ
ني َح اىت يَ ْرج َع إِلَْي نَا م َ
ني بَِين
ال يَْب نَ ؤام َال َأتْخ ْذ بِلِ ْحيَِيت َوَال بَِرأ ِْسي إِِّين َخ ِشيت أَ ْن تَق َ
ت أ َْم ِري  .قَ َ
َرأَيْتَ ه ْم َ
ت بَْ َ
ول فَ ارقْ َ
صْي َ
ضلُّوا  .أاَال تَتابِ َع ِن أَفَ َع َ
 . 1أخرجه مسلم عن سعد بن مالك رضي هللا عنه.
 . 2اخلروج.4-3-2-1 :32 :
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ِ ِ
ضةً ِمن أَثَ ِر الارس ِ
ول فَنَ بَ ْذهتَا
ي  .قَ َ
ب قَ ْوِيل  .قَ َ
ك َاي َس ِام ِر ُّ
ال بَص ْرت ِمبَا َملْ يَْبصروا بِِه فَ َقبَ ْ
ال فَ َما َخطْب َ
ضت قَ ْب َ ْ
يل َوَملْ تَ ْرق ْ
إ ْسَرائ َ
ِ
ِ
احلياةِ أَ ْن تَق َ ِ
ك
ت ِيل نَ ْف ِسي  .قَ َ
ك َم ْو ِع ًدا لَ ْن ختْلَ َفه َوانْظ ْر إِ َىل إِ َهل َ
اس َوإِ ان لَ َ
ب فَِإ ان لَ َ
َوَك َذل َ
ك َس اولَ ْ
ك ِيف ََْ
ال فَا ْذ َه ْ
ول َال م َس َ
ِ
اَّلل الا ِذي َال إِلَهَ إِاال ه َو َو ِس َع ك ال َش ْيء ِع ْل ًما} [طه:
ت َعلَْي ِه َعاكِ ًفا لَن َحِّرقَناه ُثا لَنَ ْن ِس َفناه ِيف الْيَِّم نَ ْس ًفا  .إِامنَا إِ َهلكم ا
الاذي ظَْل َ
 .]98 - 88ويف هذه اآلايت فوائد منها:
 .1إن هارون ذكر رب بين إسرائيل ابالسم "الرمحن" ،وإن مل يكونوا هم على علم به يف لغتهم هبذه الصيغة؛ ألنه معلومه
من مرتبته اليت هي مرتبة اخلالفة عن موسى ،والذي له من األمساء "هللا" .ونعين من هذا ،أن علم موسى وهارون ابهلل
وأمسائه ،مل يبثّاه يف بين إسرائيل وهم دونه يف املرتبة؛ وإمنا هو خمتص هبما عليهما السالم يف ذلك الوقت.
 .2إن السامري كان على علم بفن اإلضالل ،ألنه جعل العجل من الذهب .وذلك ألن قلوب الشعب متعلقة به من
قبل أن يتخذ صورة العجل؛ حىت إذا صار عجال ازداد تعلقها ،حبيث يشبه تعلق املؤمنني برهبم .وهم إن وجدوا ذلك من
يتوصلوا إليه مع موسى.
تومهوا أنه اإلُيان ُّ
قلوهبمّ ،
الصراح الذي مل ّ
 .3إن السامري كان على علم خاص خبصيصة جربيل عليه السالم ،اليت هي خصيصة األرواح (املالئكة) ،وهو من
كبارها .ويبدو أن جربيل قد ظهر له لسبب من األسباب ،وقد يكون ذلك عند نزوله على موسى وهارون عليهما السالم.
واألرجح أن يكون ذلك الظهور يف صورة بشرية ،كما حدث مع النيب حممد صلى هللا عليه وآله وسلم ،عندما ظهر له
جربيل يف صورة الرجل الغريب املذكور يف حديث عمر رضي هللا عنه؛ حني سأله عن اإلسالم واإلُيان واإلحسان .والعلم
ابلروح من كونه روحا يف نفسه ،ليس أمرا يدل على القرب من هللا؛ وإال ملا كان ضل به السامري .والصورة البشرية ،رمبا
قد يكون اهتدى إليها السامري ،لقرينة من القرائن .وعلى كل حال ،فنحن ال يهمنا أمره هو شخصيا هنا؛ وإمنا َنن
نرتصد اخلطوط العريضة يف تديّن آل إسرائيل.
 . 4إن السامري كان على علم بنفخ الروح يف الصور ،وهذا علم خاص يكون عليه كبار السحرة ،وخواص األولياء .وقد
حكى الشيخ األكرب رضي هللا عنه خبصوصه ،عن شيخته فاطمة بنت املثىن اليت كانت تقيم الفاحتة صورة حية ،وتبعثها
يف مآرهبا إىل حيث شاءت من العامل.
 . 5إن عدم شق هارون لصف بين إسرائيل ،يف انتظار جميء موسى ،كان من احلكمة البالغة؛ ألن الشيطان ينفخ يف
االختالف وإن بدأ صغريا ،ليخرج عن حد التحكم فيما بعد إن استطاع .ويكفي أن نستدل على هذا ،مبا حدث يف
األمة اإلسالمية مع املذاهب الفقهية والفرق العقدية املختلفة؛ مع جزم كل طرف من األطراف أبن الدين واحد .ولوال أن
الرسل ،هو
احلق كان مع هارون ،ما سكت عنه موسى بعد تبيني سبب عدم احلسم من قِبله؛ ألن اعتبار احلق عند ُّ
االعتبار األوحد يف معامالهتم.
 .6كان ال بد ملوسى ،من أجل قتل العقيدة العجليّة يف نفوس الشعب من القضاء على متعلقاهتا يف احلس؛ وليس إال
صورة العجل امل حارق واملنسوف ،وصورة السامري عند إخضاعها للتلف الظاهر .وهذا يشبه ما يقع من فك للسحر يف
احلس ،قصد قطع أثره عن الشخص املسحور .وهو أيضا من العلم ابلصور احلسية واملعنوية ،وكيفية إنشائها وإفنائها؛ من
أحد وجوهه.
ال موسى ِأل ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َخ ِيه َهارو َن
{وَو َ
اها بِ َع ْشر فَتَ ام مي َقات َربِّه أ َْربَع َ
وسى ثََالث َ
ني لَْي لَةً َوأَْمتَ ْمنَ َ
ني لَْي لَةً َوقَ َ َ
اع ْد َان م َ
يقول هللا تعاىلَ :
ِِ
اخل ْف ِين ِيف قَوِمي وأ ِ
ِ ِ
ك قَ َال
وسى لِ ِمي َقاتِنَا َوَكلا َمه َربُّه قَ َ
ب أَِرِين أَنْظ ْر إِلَْي َ
ْ
ْ َ ْ
ال َر ِّ
ين َ .ولَ اما َجاءَ م َ
يل الْم ْفسد َ
َصل ْح َوَال تَتاب ْع َسب َ
ِ
ِ
ِ
ِ
صع ًقا فَلَ اما
لَ ْن تَ َرِاين َولَك ِن انْظ ْر إِ َىل ْ
استَ َقار َم َكانَه فَ َس ْو َ
اجلَبَ ِل فَِإن ْ
وسى َ
ف تَ َرِاين فَلَ اما َُتَلاى َربُّه للْ َجبَ ِل َج َعلَه َد اكا َو َخار م َ
ِِ
ني} [األعراف .]143 ،142 :ومسألة سؤال هللا الرؤية من قِبل موسى،
اق قَ َ
أَفَ َ
ك ت ْبت إِلَْي َ
ال سْب َحانَ َ
ك َوأَ َان أَاول الْم ْؤمن َ
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ص ابلكالم؛ والكالم ال جيتمع مع الرؤية ،للسبب الذي ذكرانه
ومنع هللا لذلك؛ هي ْ
ملعنيني :األول :هو أن موسى اخت ّ
يف فصل سابق .والثاين :وهو أن الرؤية ابملعىن الذي عناه موسى ،والذي هو شهود اإلطالق يف إطالقه( ،ال اإلطالق يف
التقيد الذي هو متح ِّقق ملوسى من غري شك) ،هو مما اختص به حممد صلى هللا عليه وآله وسلم ،من كونه العبد الذايت
وحده ،دون سائر األنبياء .وهذا املعىن ،لعيسى ذوق خاص منه ُيتاز به عن سائر األنبياء؛ من كونه ابطن حممد صلى
هللا عليه وآله وسلم؛ وللشيخ األكرب من أمتنا أيضا ذوق خاص منه؛ ملشاركته لعيسى يف ابطن حممد صلى هللا عليه وآله
وسلم؛ أي من جهة الوالية ،ال من جهة النبوة .ولو كان للنبوة حظ من هذا الذوق ،لكان ملوسى عليه السالم ،وألغناه
عن سؤال الرؤية املخصوصة؛ وهذا مما ال يعلمه من احملمديني إال قلة .وأما ممن سواهم من املوسويني والعيسويني ،فال
يعلمه أحد ،خارج موسى وعيسى عليهما السالم .وهو من العلوم الدالة على اخلتمية احملمدية الكربى؛ من جهة النبوة
والوالية معا .وهذه اخلتمية حبر إهلي ،مل أيذن هللا ألحد من عباده األولني واآلخرين بدخوله ،إال َمن حتقق حبقيقة حممد
صلى هللا عليه وآله وسلم ،فيدخله مبا هو حممد ال مبا هو موسى أو عيسى ،أو غريمها من األنبياء والورثة احملمديني.
وملا اقرتب موسى بقومه من األرض املباركة (فلسطني) ،أخربهم عن ساكنيها من العماليق ،الذين كانوا قد دخلوا
على الكنعانيني؛ حىت يستعدوا لقتاهلم .وهذا من حكمة هللا ،اليت ُتهلها العامة؛ الذين يتومهون أنه من يكون برفقة نيب
أو ويل ،فإن هللا يكفيه مباشرةَ األسباب املعهودة لدى الناس يف خمتلف األمور .ولقد رأى بنو إسرائيل أ ْن ال حاجة هبم
إىل قتال يف معية موسى ،ألن هللا قادر على نصرهتم بقدرته سبحانه وحدها؛ وهذا جهل كبري .وذلك ألن هللا مل يرسل
الرسل هلدم انموس األسباب ،بل للداللة على معاملة هللا من ورائها (مسبب األسباب) .وأما املعجزات اليت يؤيِّد هللا هبا
رسله ،فهي خرق استثنائي لناموس األسباب ،من أجل هداية القوم الناظرين إليها فحسب .ونعين من هذا ،أن املعجزات
تنتهي احلكمة منها ،مبجرد علم القوم أبن هللا وحده هو الفاعل هلا .أما بعد ذلك ،فعليهم أن يتعلموا معاملة هللا غيبا من
اَّللِ َعلَْيك ْم إِ ْذ َج َع َل فِيك ْم أَنْبِيَاءَ َو َج َعلَك ْم
وسى لَِق ْوِم ِه َايقَ ْوِم اذْكروا نِ ْع َمةَ ا
{وإِ ْذ قَ َال م َ
وراء كل األسباب .يقول هللا تعاىلَ :
ِ
ِ
تأ ِ
ِ
ض الْم َقد َ ا
اَّلل لَك ْم َوَال تَ ْرتَ ُّدوا َعلَى أ َْد َاب ِرك ْم
ب ا
َح ًدا م َن الْ َعالَم َ
ني َ .ايقَ ْوم ْادخلوا ْاأل َْر َ
ملوًكا َوآ َاتك ْم َما َملْ ي ْؤ َ
اسةَ ال ِيت َكتَ َ
ِ
اس ِرين  .قَالوا ايموسى إِ ان فِيها قَوما جباا ِرين وإِ اان لَن نَ ْدخلَها ح اىت َخيْرجوا ِمْن ها فَِإ ْن َخيْرجوا ِمْن ها فَِإ اان د ِ
ِ
اخلو َن}
َ
َ
َ
َ َ
َ ًْ َ َ َ ْ
َ َ
فَتَ ْن َقلبوا َخ َ
[املائدة .]22 - 20 :ومل يؤمر بنو إسرائيل يف البداية بقتال ،وإمنا أمروا بدخول املدينة على أهلها فحسب .فكان حاهلم
مع هذا األمر اخلاص ،كحاهلم مع البقرة اليت أمروا بذحبها ،فلما أكثروا اللاجاج ،ضيِّق عليهم فيها ،حىت مل تبق بقرة تنطبق
عليها املواصفات إال واحدة ،اضطّروا إىل شرائها بباهظ األمثان .فهم هنا لو وطنوا أنفسهم على الدخول ،لكفاهم هللا
مؤنة اجلبارين مبا يشاء سبحانه؛ ولكنهم عندما عادوا إىل العادة حيكمون هبا يف حضرة الرسول ،واشرتطوا خروج سكان
قسم قومه إىل فرق
البلد قبل أن يدخلوه هم؛ فإهنم تسببوا ألنفسهم يف َ
العنَت من حيث ال يشعرون .ولقد كان موسى ّ
بعدد األسباط ،وقسم الفرق إىل شعب ،على رأس كل منها نقيب ،ليسهل عليه حكمهم وتدبري شؤوهنم .وكان من بني
كل النقباء الذين استمعوا إىل أمر موسى ابلدخول ،اثنان فقط ،مها من علما أن الفالح هو يف العمل ابألمر ،من دون
ال
تبني احلكمة ،لعل ذلك ينفع معهم؛ فيقول هللا يف هذا{ :قَ َ
نظر فيه ابلعقل املعاشي .وأرادا أن يعينا قومهما على ّ
ِ ِ اِ
اب فَِإ َذا َد َخ ْلتموه فَِإناك ْم َغالِبو َن َو َعلَى ا اَّللِ فَتَ َواكلوا إِ ْن كْن ت ْم
ين َخيَافو َن أَنْ َع َم ا
اَّلل َعلَْي ِه َما ْادخلوا َعلَْي ِهم الْبَ َ
َرج َالن م َن الذ َ
ِِ
ني} [املائدة .]23 :ولقد بيّنا رضي هللا عنهما أن األمر منوط ابإلُيان ال ابلنظر العقلي ،وأن الغلبة منوطة ابلدخول
م ْؤمن َ
طاعةً ملوسى ،ال ابلقتال والقوة يف املغالبة .وما أحسنه من فهم ،لو أن املؤمنني كانوا يعملون عليه ،عند إرادهتم حتكيم
الشريعة يف حياهتم! ...ونعين العمل ابلشريعة من حيث هي أمر ال غري؛ وإن كان هذا عزيزا يف الناس ،من كل األزمنة!...
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وسى إِ اان لَ ْن نَ ْدخلَ َها أَبَ ًدا
ولقد كان ّ
رد عموم بين إسرائيل على الرجلني املؤمنني ،كما أخرب هللا يف قوله{ :قَالوا َايم َ
ِ
ك فَ َقاتَِال إِ اان هاهنَا قَ ِ
اعدو َن} [املائدة .]24 :وهذا دليل ،على بقاء جل قوم موسى على
ت َوَربُّ َ
َ
ب أَنْ َ
َما َداموا ف َيها فَا ْذ َه ْ
ك فَ َقاتَِال إِ اان هاهنَا قَ ِ
اعدو َن} ،هو مطابق
ت َوَربُّ َ
َ
ب أَنْ َ
جمل .وقوهلم{ :فَا ْذ َه ْ
مرتبة اإلسالم العامة ،وعلى اإلُيان العام امل َ
حلاهلم؛ وليس تطاوال منهم على موسى كما قد يظن؛ ألهنم ال يعلمون السر الذي بني موسى وربه ،والذي به كان يفعل
األعاجيب .وهم بقوهلم ذاك ،يريدون أن يقولوا لهَ :نن ال نعلم كيف تقوم أنت بفعل املعجزات ،لذلك لن نَكذب على
أنفسنا ونغامر فيما ال نتحقق قدرتنا عليه؛ وأما أنت وربك ،فلكما أن تقاتال وتغلبا بطريقتكما اليت ال علم لنا هبا .وهذا
نوع تسليم ملوسى يف خصوصيته؛ ولكن من مرتبة دنيا ،كما أسلفنا .وأما موسى ،فاملسألة عنده طاعة ومعصية ،ال قدرة
ِ
ِ ِ
ني الْ َق ْوِم
رد قومه{ :قَ َ
أو عدمها؛ لذلك جلأ إىل ربه يتربأ إليه من ّ
ب إِِّين َال أ َْملك إِاال نَ ْفسي َوأَخي فَافْ ر ْق بَْي نَ نَا َوبَْ َ
ال َر ِّ
ِِ
ني} [املائدة .]25 :والفسوق هو االنفصال عن صراط هللا ،مبخالفة أمر رسوله؛ ولو كان ذلك بطاعة العقل
الْ َفاسق َ
حبسب الظاهر ،أو كان بتحكيم الشريعة عن هوى .وأما هللا ،فقد غضب من بين إسرائيل ،وحكم عليهم مبا ال راد له:
ِ ِِ
ِ
ني َسنَةً يَتِيهو َن ِيف ْاأل َْر ِ
ني} [املائدة .]26 :فبعد أن كانوا على
{قَ َ
س َعلَى الْ َق ْوم الْ َفاسق َ
ال فَِإ اهنَا حمَارَمةٌ َعلَْي ِه ْم أ َْربَع َ
ض فَ َال َأتْ َ
مقربة من دخول األرض اليت وعدهم هللا هبا ،ووعد آابءهم من قبل ،صارت عليهم حمرمة (حترمي إرادة ال حترمي تكليف)
أربعني سنة .وهذا سيبقي القوم مشردين فيما حوهلا ،ال يتمكنون من دخوهلا .وحىت لو فرضنا أن بين إسرائيل حتقق هلم
من القوة العسكرية ما جيعلهم يستطيعون به مواجهة أهل فلسطني ،وأهنم كانوا سيَقبلون خبوض املعركة ،فإنه ما كان حكم
هللا ليتب ّدل يف حقهم ،وال كانت النتيجة لتتغري .وهذه النتيجة ال بد من أن يتأثر هلا موسى ،كما يتأثر كل رسول حلال
قومه؛ فهو أوال وأخريا ،يريد هلم اخلري ،ويرجو هلم املكانة املرموقة بني األمم .وغضبه منهم مهما كان ،فإنه عرضي ال يغطي
على أصل النسبة .ولكن االستعدادات حاكمة ،واألعمال تطلب جزاءاهتا من نفسها؛ وهذا كله سيعود ابحلزن على
موسى .فأمره هللا بعدم مطاوعة حزنه ،والعودة إىل ربه فيما وراء علمه؛ فإنه سبحانه أحرص على خلقه من كل عباده.
والتيه احملكوم به على بين إسرائيل يف عامل الشهادة ،هو من تيههم يف عامل الباطن ،ومن ضالهلم عن احلق املتجلي
حسهم اثنيا (مرتبة اخلواص) .وهكذا سيبقى
بصورة موسى فيهم أوال (مرتبة خواص اخلواص)ُ ،ث من عدم إُياهنم مبا وراء ّ
جل بين إسرائيل -ابستثناء الرج ْلني املذكوريْن يف الوحي ومن وافقهما بباطنه من القوم -يف مرتبة العوام من أهل الدين،
اليت تشبه ما عليه مجهور املسلمني اليوم .والضالل ،ال يتحقق من حيث معناه ،إال بوجود احلق ،مع االَنجاب عنه.
هاتني .ونعين
واحلق هنا يطلق مبعىن احلقيقة الوجودية احمليطة ،ويطلق مبعىن حكم الشريعة؛ وال مرتبة للحق ألهل الدين بعد ْ
من هذا ،أن الضالل املنسوب ألهل الدين ،ال يكون إال ابملعىن األول؛ خبالف املشركني من الوثنيني وأصحاب األداين
ابملعنيني األول والثاين .وبنو إسرائيل عندما نسبنا إليهم الضالل
الوضعية (األيديولوجيات) ،فإهنم يكونون على الضالل
ْ
مبعنييه ،فبالنظر إىل مراتب الدين ،ال مطلقا .واألربعون سنة ،كانت بعدد مراتب احلق يف ُتلياته كلها؛ وهو حكم منه
ْ
سبحانه على بين إسرائيل بعماهم عن احلق ،الذي إن مل تعقبه توبة من هللا عليهم ،فإهنم يكونون كلهم من أهل اخللود يف
النار؛ وهذا ال يتوافق مع كوهنم أمة رسالة ،ولو يف شطر منها .هلذا ،كان من فضل هللا عليهم أن يتوب عليهم بعد انقضاء
وفصل هلم من التشريع الذي كان قد بدأه
مدة التيه ،وأن أيذن هلم بدخول األرض املقدسة وإقامة معبدهم فيها عن أمرهّ .
هلم مع كتابة األلواح ملوسى ،والذي انقطعوا عنه بفسقهم واختالفهم على رسوهلم ،ما شاء هلم بعد الدخول .ولقد اختلف
أهل التفسري فيمن دخل ابلقوم ،هل هو موسى -كما هو مثبت يف التوراة -أم هو يوشع (يشوع) وريثه .وَنن نقول
يكن مع قومه يف هذا احلكم ،بل كان مباينا هلم مباينة
بدخول موسى األرض املقدسة بعد انقضاء مدة التحرمي؛ ألنه مل ْ
اتمة .ونعين من هذا ،أنه حىت قبل حتقُّق الدخول له مع من معه ،مل يكن يف حكم التيه هو وهارون وحاشامها من ذلك؛
69

بل ال بد أن يكون هللا قد هيأ هلما طريقة للعيش يف كل تلك املدة ،مفارقة ملا كان عليه عموم شعبهما .فلما جاء أوان
الدخول ،التحق التائهون مبوسى وهارون ،ودخلوا دخول الفاحتني ،كما يليق هبما عليهما السالم .ولعلنا نعود إىل حكم
وقدرا فيه ،إبذنه تعاىل؛
لنبني حكم هللا شرعا َ
دخول بين إسرائيل لفلسطني قدُيا وحديثا يف جزء آخر من هذا الكتابّ ،
وليكون اجلميع على علم بذلك احلكم ،الذي قد يكون مطابقا وقد يكون خمالفا ملا هو مظنون .واملطابقة واملخالفة اللتان
نعنيهما ،ال تكوانن مبعىن واحد عام قط؛ وإمنا تتعلقان بوجوه املسألة كما هي يف العلم من جهة تركيبها...
وأما املسلمون فينبغي أن ال يغيب عنهم معىن التيه اخلاص هبم؛ ألهنم قد وقعوا يف االَنجاب عن نبيهم صلى هللا
عليه وآله وسلم منذ قرون .ودخل عليهم القياس العقلي يف العقائد فاَنرفت لديهم ،وانفصلوا ابَنرافهم فيها عن حقيقة
اإلُيان .وانتهى هبم األمر إىل ما نراه اليوم من تشتت وفرقة ،وإىل متابعة إلمالءات الشياطني؛ حىت كادت معامل الدين
أن تندرس اندراسا .كل هذا ،والقرآن بني أيديهم ،يشهد عليهم مبا وصلوا إليه ،رغم زعمهم البقاء على األصل ،ومفارقة
األمم األخرى يف الفعل...
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الفصل اخلامس

عهد القضاة ونشأة اململكة
مات هارون عليه السالمُ ،ث مات بعده موسى عليه السالم ،والشعب مل يدخل بعد بيت املقدس .ولقد ورث
يشوع عليه السالم النبوة ،وقام هبا يف بين إسرائيل؛ ليكمل هبم الطريق حسا ومعىن .جاء يف التوراة" :وَكا َن ب ع َد مو ِ
ت
َ َْ َْ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ات .فَاآل َن ق ِم ْاع ْرب ه َذا األ ْرد ان
ب أَ ان الار ا
ب َكلا َم يَش َ
وسى َعْبدي قَ ْد َم َ
وسى َعْبد الار ِّ
وسى قَائ ًال« :م َ
وع بْ ِن نون َخاد َم م َ
م َ
ض الاِيت أَ َان مع ِطيها َهلم؛ أ ِ ِ ِ
اع ِ
ب ،إِ َىل األ َْر ِ
يل .ك ال َم ْو ِضع تَدوسه بطون أَقْ َد ِامك ْم لَك ْم أ َْعطَْي ته،
ت َوك ُّل ه َذا الش ْ
أَنْ َ
ْ َ ْ ْ
َي لبَِين إ ْسَرائ َ
َكما َكلامت موسىِ .من الْ ِربياِة ولب نَا َن ه َذا ،إِ َىل الناه ِر الْ َكبِ ِري َهنْ ِر الْفر ِ
ض ِِْ
اتَِ ،
ني ،وإِ َىل الْب ْح ِر الْ َكبِ ِري ََنْو مغْ ِر ِ
مجي ِع أ َْر ِ
ب
ْ
َ َّ َ ْ
ََ
احلثّيِّ َ َ َ
َ
َ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ام ِ
ك َوالَ
ك .الَ أ ْمهل َ
وسى أَكون َم َع َ
ك ك ال أ اَايم َحيَات َ
س يَكون ختْمك ْم .الَ يَقف إنْ َسا ٌن ِيف َو ْجه َ
كَ .ك َما كْنت َم َع م َ
الش ْ
ِ ِ
اع ِ
آلابئِ ِه ْم أَ ْن أ ْع ِطيَ ه ْم .إِامنَا ك ْن متَ َش ِّد ًداَ ،وتَ َش اج ْع
اد َوتَ َش اج ْع ،ألَن َ
ك .تَ َشد ْ
أَتْرك َ
ت تَ ْقسم هل َذا الش ْ
اك أَنْ َ
ب األ َْر َ
ض الاِيت َحلَ ْفت َ
ِجداا ،لِ َكي تَتح اف َ ِ
ِ
ِ
وسى َعْب ِدي .الَ َمتِ ْل َعْن َها َُيِينًا َوالَ ِمشَ ًاال لِ َك ْي ت ْفلِ َح َحْي ث َما
ب ك ِّل ال اش ِر َيعة الاِيت أ ََمَرَك هبَا م َ
ْ ََ
ظ ل ْل َع َم ِل َح َس َ
هذهِ ال اش ِريع ِة ِمن فَ ِمك؛ بل تَلْهج فِ ِيه َهنَارا ولَي ًال ،لِ َكي تَتح اف َ ِ
تَ ْذهب .الَ يربح ِس ْفر ِ
وب
َ
ب ك ِّل َما ه َو َمكْت ٌ
ً َْ
َ ْ َ َْ َ
َْ َ ْ
ْ ََ
ظ للْ َع َم ِل َح َس َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك
ب! ألَ ان الار ا
ك َم َع َ
ب إهلَ َ
ك؟! تَ َشد ْ
ك َوحينَئذ ت ْفلح .أ ََما أ ََم ْرت َ
صلح طَري َق َ
ف ِيه .ألَن َ
اك حينَئذ ت ْ
ب َوالَ تَ ْرتَع ْ
اد َوتَ َش اج ْع! الَ تَ ْرَه ْ
1
{وإِ ْذ ق لْنَا ْادخلوا َه ِذهِ الْ َق ْريَةَ فَكلوا ِمْن َها َحْيث ِشْئ ت ْم َر َغ ًدا} [البقرة.]58 :
َحْي ث َما تَ ْذ َهب!»  .يقول هللا تعاىل يف القرآنَ :
وأما القرية ،فهي "أرحيا" ،اليت أابد جيش بين إسرائيل أهلها ،إال امرأة (مع من دخل يف محايتها) كانت قد خبأت
جاسوسني بعثهما يشوع يستطلعان أمر املدينة قبل دخوهلا .وال أبس هنا من أن نتكلم عن قتل األنبياء ،من بين إسرائيل
ومن غريهم ،ملن شاء هللا أن يقتل أبمرهم وعلى أيدي جنودهم؛ ألننا قد رأينا من يدخل يف ذلك بعقله ،يستنكر ذلك،
ويع ّد ه غري الئق ابلرب .وهم تبعا لذلك حيكمون أبن الرب "ينبغي" أن يكون رحيما جبميع عباده ،ال ببعضهم دون البعض
اآلخر .وهذا حت ّكم من قِبل العقل ،ال سند له من احلقيقة .وذلك ألن هللا وإن كان رمحاان جبميع عباده ،فإنه ليس رحيما
إال بشطرهم؛ ليبقى الشطر اآلخر مرصودا للعذاب .ونعين من هذا ،أن أهل اجلنة هم وحدهم أهل االسم "الرحيم" ،دون
أهل النار .وأما أهل النار ،فهم رغم عذاهبم ،حتت رمحة "الرمحن" الذي وسعت رمحته كل شيء -كما هم أهل اجلنة-
إال أهنم ال ذوق هلم يف الرمحة اخلاصة .ولوال رمحة الرمحن ،ما ظهرت للخلق صورة يف السماوات أو يف األرض؛ وال أطاقت
نشأة أهل النار العذاب املتصاعد يف الشدة عليهم .والتفريق بني أهل اجلنة وأهل النار ،كان قبل خلق اخللق ،يف عامل
األعيان الثابتة؛ مبجرد املشيئة ،وقبل أن يناط بكل فريق جنس أعماله؛ وهذا مما جيهله أهل الدين ،قبل غريهم من الناس.
وكما حكمت املشيئة على قوم ابلعذاب من غري علة ،فإهنا حكمت بقتل الكفار الوثنيني واملشركني ،على أيدي األنبياء
فعل ذلك ،وهو
لعلة الكفر؛ بعد ذلك .وهلل أن حييي من يشاء من عباده ،كما له أن ُييت من يشاء؛ وال أحد يسأله ملَ َ
{ال ي ْسأَل َع اما يَ ْف َعل َوه ْم ي ْسأَلو َن} [األنبياء .]23 :وأما اَنجاب
امللِك املالك جلميع اخللق سبحانه .يقول هللا تعاىلَ :
عباد العقل عما ذكران ،فهو لسببني :األول :هو عدم متييز مرتبة الربوبية عن مرتبة العبودية؛ فهم حياسبون "الرب" بعقوهلم،
كما حياسبون أمثاهلم من الناس؛ وهذا غلط مهلك إُيانيا ومعرفيا .والثاين :هو جهلهم بصنوف الرمحات اإلهلية؛ وهذا
جيعلهم ال يرون القتل إال عذااب حمضا؛ وهو -لو كانوا يعتربون -ما تفنّده وقائع التاريخ نفسها .ونعين أنه لو كان القتل
 . 1يشوع.9-1 :
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عذااب حمضا ،وشرا خالصا ،ما كان هللا ليسلّط به األشقياء من عباده على بعض صفوته من األنبياء واألولياء ،من كل
زمان .وأما قياس العقول املعاشية اخلري على ما يوافق الغرض احليواين من الناس وحده ،فال يلتفت إليه بسبب تسافله إىل
احلضيض .هلذا كان قتل اإلسرائيليني ألهل أرحيا أمرا مستساغا من الناحية الدينية ،من وجهي احلقيقة والشريعة معا.
وكعادة بين إسرائيل ،فإهنم تولاوا أمام "األموريني" واهنزموا ،وخشي يشوع أن يسمع بذلك الكنعانيون ومن حوهلم
تغوهلم ما مل أيذن
من الشعوب ،فتذهب اهليبة من قلوهبم .وكانت هزُية اإلسرائيليني من وقوعهم يف احملرمات يف أرحيا ،عند ّ
به هللا هلم .وأمر هللا إبخراج املعتدي من بني بيوت األسباط كلهم ،ورمجوا وأحرق َغلوهلم؛ فطهر الشعب ،وعاد قادرا على
مواجهة األعداء من أهل "عاي" و"بيت إيل" .وملا مسعت الشعوب من احلِثِّيني واألَموريني والكنعانيني و ِ
الف ِرِّزيّني واحلِِّويِّني
ّ
ّ
واليبوسيِّني ابألمر ،أعدت لألمر عدته وخرجت حملاربة يشوع وجيشه .ولكن يشوع استطاع أن يصاحل أهل "جبعون"،
وكان ذلك مغيظا ملن وراءهم من أهل القرى ،ومن أهل "أورشليم" على اخلصوص؛ فخرجوا ملقاتلة يشوع .وكان كلما
خرج ملك حيارب اإلسرائيليني ينهزم أمامهم ويقتل هو وكل أهل قريته؛ فلم ينج إال القليل ممن استحياهم هللا .فانتهى
األمر أبن بسط يشوع يده على جل األرض املباركة؛ وآلت احلال إىل االستقرار والسالم وقتيا .فقسم يشوع األرض على
األسباط وملّكهم إايها ،تنفيذا لوعد هللا ملوسى وآابئه من قبل؛ وجعل عليهم قضاة يرجعون إليهم يف أمورهم ،و َأمرهم
ِ
عازر" بن هارون على اجلميع السالم .فكانت
بطاعة هللا ونبذ آهلة الوثنيني الذين بقوا بينهمُ .ث مات يشوع ومات بعده "أَل َ
هذه املرحلة من اتريخ اإلسرائيليني هي ما يعرف بعهد القضاة .وملا كان القضاة ُيوتون ،كان اإلسرائيليون يعودون إىل
املعاصي ،وإىل عبادة آهلة األقوام اليت كانت بينهم .فكان هللا من غضبه عليهم يسلّط عليهم امللوك اجملاورين ،فيعبد
اإلسرائيليون امللوك الغالبني ،وكأهنم مل يعرفوا "الرب" يوما .وكانوا يف خالل ذلك ،وعند اشتداد الذل عليهم ،يدعون الرب
{ولََق ْد
النيب عادوا إىل ما كانوا عليه من الشرك واملعصية .يقول هللا تعاىلَ :
فيبعث هلم نبيّا يعود هبم إىل الطريق؛ فإذا مات ّ
آتَي نَا موسى الْ ِكتَاب وقَفاي نَا ِمن ب ع ِدهِ ِاب ُّلرس ِل وآتَي نَا ِعيسى ابن مرَمي الْب يِنَ ِ
ول
ات َوأَيا ْد َانه بِر ِ
وح الْقد ِس أَفَكلا َما َجاءَك ْم َرس ٌ
َ َ ْ ْ َْ
َ ْ
ْ
َ ْ َ َ ْ َ َّ
َ
ِ
ابلرسل من بعد موسى عليه السالم،
ْرب ْمت فَ َف ِري ًقا َك اذبْت ْم َوفَ ِري ًقا تَ ْقت لو َن} [البقرة]87 :؛ واملقصود ُّ
مبَا َال َهتَْوى أَنْفسكم ْ
استَك َ ْ
هم أنبياء بين إسرائيل؛ ألهنم كانوا كلهم مأمورين إبقامة التوراة وُتديد شريعتها؛ ومل يكونوا رسال ابملعىن االصطالحي
املعلوم .وكان بنو إسرائيل ِ
لشقوهتم ،إذا جاءهم نيب ،إما يكذبونه وإما يقتلونه .والتكذيب قد يكون منهم قوليا ،كما قد
يكون عمليا ،خيالفون به ألسنتهم.
بعد زمن القضاة ،علمت بنو إسرائيل حاجتهم إىل ملِك جيمع مشلهم ويقودهم يف حروهبم ضد األعداء؛ وكأن
ِ ِ
ِِ
ِ
يل
التجارب علّمتهم ،أو أن وجود أعدائهم حتت حكم امللوك قد نبّههم .يقول هللا تعاىل{ :أََملْ تَ َر إ َىل الْ َم َإل م ْن بَِين إ ْسَرائ َ
ِم ْن بَ ْع ِد م َ ِ
ِِ
اَّللِ} [البقرة]246 :؛ وذلك ألن الفلسطينيني كانوا قد
ث لَنَا َملِ ًكا ن َقاتِ ْل ِيف َسبِ ِيل ا
يب َهلم ابْ َع ْ
وسى إ ْذ قَالوا لنَ ّ
هزموهم .وكان النيب هو صموئيل ،وكان امللِك هو طالوت؛ وأما يف التوراة ،فامللك هو شاول .ولقد كانت هذه احلادثة
بعد موسى عليه السالم بقر ْنني من الزمان .والتبس على بين إسرائيل اسم طالوت بشاول ،كما سيلتبس عليهم ما هو
متعلّق به من أخبار ،أبخبار جدعون؛ وهو متقدم عليه يف الزمان .وينبغي هنا أن نشري إىل أمور:
 .1وهو أن القرآن هو آخر كالم من عند هللا إىل العامل؛ ونعين من هذا ،أن له احل ّجية على ما قبله من الكالم ،واليت
تكون التوراة منه .وال ينفع الكتابيني أن ال يؤمنوا به ،لتسقط عنهم ح ّجيّته؛ كما ال ينفعهم أن يعتربوا التوراة وما قبلها،
ويكفروا ابلقرآن؛ وكأن الزمان قد توقّف عندهم .هذا ،مع كون التوراة ظنيّة الثبوت بسبب أتخر كتابتها عن وقت نزوهلا
(ما بني قرنني إىل ثالثة)؛ وبسبب تعدد كتّاهبا ومرتمجيها من العربانية القدُية إىل العربانية احلديثةُ ،ث بعد ذلك إىل اللغات
األخرى .وأ ما ألواح موسى ،فقد اختفت ،ومل يعد أحد يعلم عنها شيئا .ومن يطالع التوراة ابللغة العربية ،فإنه ِتِب له
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عي الثبوت ،كما هو معلوم؛ وهو ابلعربية اليت
ركاكة أسلوهبا ،واختالف بعض مروايهتا فيما بينها .وأما القرآن ،فهو قط ّ
عجز ،مل يطَلْه عبث الكتبة وال املرتمجني.
أنزل هبا ما يزال .وأسلوبه م ٌ
سمي -مثالِ -ع ْزرا عَزيْر ،ودافِد داود ...وهذا
 .2وهو أن هللا يورد األمساء يف القرآن مبا يناسب الصيغ العربية ،كما ي ّ
عائد إىل الصورة اإلهل ية يف الزمان ،اليت يتكلم هللا بلساهنا؛ وهي هنا صورة حممد العريب ،صلى هللا عليه وآله وسلم .وهذا
يدل على أن هللا تعاىل ال لغة له يف نفسه سبحانه؛ وأن كالمه الذي هو صفته ،مطلق عن اللغة كما هي عند املخلوقني.
وهو مما ينبغي أن يعرف بداهة ،قياسا على عدم تقيّده سبحانه ابلصورة ،الذي أشران إليه مرارا .وأما العلم اإلهلي الذي
خلف الكالم اللغوي ،فهو واحد؛ لكنه ال يظهر مبرتبة واحدة لدى خمتلف الرسل عليهم السالم؛ ألهنم ليسوا عند هللا
ضه ْم َد َر َجات َوآتَ ْي نَا
الرسل فَ ا
ضه ْم َعلَى بَ ْعض ِمْن ه ْم َم ْن َكلا َم ا
ك ُّ
على مرتبة واحدة .يقول هللا تعاىل{ :تِلْ َ
اَّلل َوَرفَ َع بَ ْع َ
ضلْنَا بَ ْع َ
اِ
ِعيسى ابن مرَمي الْب يِنَ ِ
ين ِم ْن بَ ْع ِد ِه ْم ِم ْن بَ ْع ِد َما َجاءَ ْهتم الْبَ يِّنَات َولَ ِك ِن
ات َوأَيا ْد َانه بِر ِ
وح الْقد ِس َولَ ْو َشاءَ ا
َ ْ َ َ ْ َ َّ
اَّلل َما اقْ تَ تَ َل الذ َ
ِ
ِ
اَّللَ يَ ْف َعل َما ي ِريد} [البقرة .]253 :ومعلوم من
اَّلل َما اقْ تَ تَ لوا َولَك ان ا
اختَ لَفوا فَ ِمْن ه ْم َم ْن َآم َن َومْن ه ْم َم ْن َك َفَر َولَ ْو َشاءَ ا
ْ
السياق أن امل كلام هو موسى .وأن َمن أيِّد ابلبيّنات (املعجزات الكربى) وأيِّد بروح القدس ،هو عيسى؛ وأما الذي رفع
درجات ،فاإلشارة به إىل حممد صلى هللا عليه وآله وسلم .واملرجع يف العلم اإلهلي ،بغض النظر عن الرتتيب يف الزمان،
هو حممد صلى هللا عليه وآله وسلم ،الذي هو ختم النبوة وخامتها؛ ال موسى وال عيسى أو غريمها .وهذا ينبغي أن جيعل
اليهود يطلبون تصحيح التوراة من القرآن ،ال العكس ؛ بل ينبغي عليهم اتباع القرآن (اجلامع) ،لو كانوا حقيقة منحازين
إىل هللا ،ال إىل أهوائهم .وَنن قد وجدان مجاعة من أهل الكتاب ،حيسبون أن القرآن قد أخطأ يف ذكر اسم طالوت وخلط
يف أخباره -كما سنرى -بينه وبني ِجدعون .وهذا أاتهم من اَنجاهبم ابلزمان ،ومن ظنّهم أن األقدم هو األصوب دائما؛
يتسن ال للتوراة وال لإلجنيل .ومسألة االَنجاب ابلزمان ،من أكرب املسائل
مع تغافلهم عن حفظ النّ ّ
ص القرآين ،مبا مل ّ
جل الناس .ولقد وقع فيها شطر من املسلمني أنفسهم ،بيّنّا أمرهم يف غري هذا الكتاب ،بسبب
املعرفية ،اليت يقع فيها ّ
خصوصية اخلطاب .وإن واتتنا الفرصة يف العودة إىل ذلك هنا ،فإننا سنذكره من غري شك ،حىت تكتمل الصورة لدى
القارئ.
 .3وهو أن ترتيب األحداث الصحيح ،هو ما يدل عليه القرآن؛ وإن كان يف بعض األحيان أييت من غري دقة يف التحديد.
وذلك ألن هللا مل جيعل كتابه كتاب اتريخ؛ وإمنا هو يسرد القصص للعربة والتعليم (هي حضرات امسية ومقامات عبدية).
وقولنا بعدم الدقة هنا ،ال يعين أن األحداث قد تذكر معكوسة؛ تعاىل هللا؛ وإمنا يعين أن تذكر مبهمة كما هي احلال عند
وسى لَِق ْوِم ِه َايقَ ْوِم
{وإِ ْذ قَ َال م َ
ابتداء اآلية ب "وإذ" املطلقة عن الزمان (خبالف ما يرى النحويّون)؛ كما يف قوله سبحانهَ :
إِناك ْم ظَلَ ْمت ْم أَنْف َسك ْم ِاب ِّختَ ِاذكم الْعِ ْج َل} [البقرة ،]54 :وأمثاله.
ولنعد إىل قصة صموئيل مع طالوت:
ِ ِ
ب َعلَْيكم الْ ِقتَال أاَال ت َقاتِلوا؟} [البقرة ،]246 :فأجابه
يقول هللا على لسان صموئيل{ :قَ َال َه ْل َع َسْي ت ْم إ ْن كت َ
اَّللِ َوقَ ْد أ ْخ ِر ْجنَا ِم ْن ِد َاي ِرَان َوأَبْنَائِنَا} [البقرة .]246 :وهذا على عادهتم ،تعليل
القوم{ :قَالوا َوَما لَنَا أاَال ن َقاتِ َل ِيف َسبِ ِيل ا
ِ
ب َعلَْي ِهم الْ ِقتَال تَ َولاْوا إِاال قَلِ ًيال ِمْن ه ْم
منطقي ابرد ،ما دام منفصال عن احلال والواقع .يقول هللا عنهم بعد ذلك{ :فَلَ اما كت َ
وا ِ
ِِ
ث
{وقَ َ
ال َهل ْم نَبِيُّه ْم إِ ان ا
اَّللَ قَ ْد بَ َع َ
اَّلل َعل ٌيم ِابلظاالم َ
ني} [البقرة .]246 :وخيرب سبحانه عن تعيني طالوت ملكا ،فيقولَ :
َ
ِ
َىن يَكون لَه الْملْك
وت َمل ًكا} [البقرة ،]247 :وما كان األمر ليمر من دون اعرتاض منهم ،كعادهتم{ :قَالوا أ ا
لَك ْم طَال َ
علَي نَا وََْنن أَح ُّق ِابلْملْ ِ ِ
ت َس َعةً ِم َن الْ َم ِال} [البقرة]247 :؛ وكأهنم على علم مبواصفات امللك اليت ينبغي أن
ك مْنه َوَملْ ي ْؤ َ
َ
َْ َ
{وقَالوا لَ ْوَال ن ِّزَل َه َذا الْق ْرآن َعلَى
يكون عليها .وهذا نظري قول مشركي قريش عن النيب حممد صلى هللا عليه وآله وسلمَ :
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رجل ِمن الْ َقريَتَ ْ ِ
اصطََفاه
ني َع ِظيم} [الزخرف ،]31 :وكانوا يقصدون وجهاءهم .فأجاب صموئيل قومه{ :قَ َال إِ ان ا
اَّللَ ْ
َ ْ
َ
ِ
ِ
رد على اشرتاطاهتم ،مبا هو مناسب للملك وللقيادة العسكرية
َعلَْيك ْم َوَز َاده بَ ْسطَةً ِيف الْعلْ ِم َو ْ
اجل ْس ِم} [البقرة]247 :؛ وهذا ّ
اَّلل َو ِاس ٌع َعلِ ٌيم} [البقرة .]247 :وهذه هي القاعدة
اَّلل ي ْؤِيت م ْل َكه َم ْن يَ َشاء َو ا
{و ا
يف العادةُ .ث زاد على ذلك بقولهَ :
العامة األصلية ،واليت قد يكون امل ا
ولكن هللا يولّيه حلكمة
وىل يف أحيان كثرية مبوجبها ،بال بسطة علم وال بسطة جسم؛ ّ
هو يعلمها سبحانه .وما أكثر ما وقع ذلك يف اتريخ األمم! ...ومبا أن بين إسرائيل ما كانوا ليذعنوا إال لآلايت البيّنات،
{وقَ َ
ال َهل ْم نَبِيُّه ْم إِ ان آيَةَ ملْ ِك ِه أَ ْن َأيْتِيَكم التاابوت فِ ِيه َس ِكينَةٌ
فإن هللا قد جعل هلم آية يعرفون هبا طالوت .يقول هللا تعاىلَ :
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
ني} [البقرة.]248 :
وسى َوآل َهارو َن َْحت ِمله الْ َم َالئِ َكة إِ ان ِيف َذل َ
ك َآليَةً لَك ْم إِ ْن كْن ت ْم م ْؤمن َ
م ْن َربّك ْم َوبَقياةٌ مماا تَ َرَك آل م َ
وهذا يعين أن اتبوهتم املقدس ،كان قد سلب منهم من قِبل الفلسطينيني ،وبقي لديهم شهورا؛ فأعاده هللا إليهم من غري
عني هو امللك حقا.
تعمل منهم ،لتصدق النبوءة ،وليعلموا أن هذا امل ّ
ّ
وملا أراد طالوت حماربة جالوت قائد الفلسطينيني ،أخربه هللا بعالمة من يكونون معه من أهل اإلُيان ،ليبقيهم
ص َل طَالوت
وحدهم معه؛ ألن املنافقني جيلبون اهلزائم ،كما هو معروف ،إن بقوا متخللني للجيش .فقال سبحانه{ :فَلَ اما فَ َ
ِاب ْجلن ِ
اَّلل مب تَلِيكم بِنَ هر فَمن َش ِر ِ
ف غ ْرفَةً بِيَ ِدهِ فَ َش ِربوا ِمنْه
ود قَ َ
س ِم ِّين َوَم ْن َملْ يَطْ َع ْمه فَِإناه ِم ِّين إِاال َم ِن ا ْغ ََرت َ
ال إِ ان اَ ْ ْ َ َ ْ َ
ب منْه فَلَْي َ
اَّللِ
اِ
اِ
ِِ
ِ ِ ِ
ِ
ين يَظنُّو َن أَ اهن ْم م َالقو ا
ين َآمنوا َم َعه قَالوا َال طَاقَةَ لَنَا الْيَ ْوَم جبَال َ
وت َوجنوده قَ َال الذ َ
إاال قَل ًيال مْن ه ْم فَلَ اما َج َاوَزه ه َو َوالذ َ
َكم ِمن فِئة قَلِيلَة َغلَبت فِئةً َكثِريًة إبِِ ْذ ِن اِ
اَّلل مع ال ا ِ
ين} [البقرة]249 :؛ فكان هذا قول املؤمنني ،بعد أن رأوا
ْ ْ َ
اَّلل َو ا َ َ
صاب ِر َ
َْ َ َ
ِ
ِ
ا
ين يَظنُّو َن أَ اهن ْم م َالقو
جالوت وجنوده؛ وهذا يعين أن األمر كان ج ّداً .وأما خالصة املؤمنني الذين وصفهم هللا ب {الذ َ
اَّللِ } ،وهم السالكون يف طريقه الطامعون يف الوصول إليه (ابملعىن الصويف) ،فإهنم كانوا على يقني من أن هللا ينصر من
ا
يشاء من عباده ،من دون اعتبار للعدد؛ خصوصا وأهنم هنا يصدرون عن أمر إهلي .وهذه القصة ،هي اليت وردت يف
التوراة عن ِجدعون عند إرادته قتال املداينيني .جاء يف التوراة" :فَب اكر ي رباعل ،أ ِ
اع ِ
ب الا ِذي َم َعه َونََزلوا
َي ج ْدعونَ ،وك ُّل الش ْ
َ ََ ْ ْ
ِ
ِِ
ِ ِ
َعلَى َع ْ ِ
ك
ني ِمشَالِياه ْم ِعْن َد تَ ِّل م َورَة ِيف الْ َو ِاديَ .وقَ َ
ال الار ُّ
ب الاذي َم َع َ
ني َحر َ
ودَ .وَكا َن َجْيش الْم ْد َاينيِّ َ
ب جل ْدعو َن« :إِ ان الش ْ
اع َ
ِ
ِ ِ ِ
َكثِري علَي ألَدفَع الْ ِم ْداينِيِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
اع ِ
ب قَائِالًَ :م ْن
ٌَ ا ْ َ ََّ
صْت ِينَ .واآل َن َاند ِيف آ َذان الش ْ
ني بِيَده ْم ،لئَالا يَ ْفتَخَر َعلَ اي إِ ْسَرائيل قَائالً :يَدي َخلا َ
ِ
ِ
َكا َن خائًِفا ومرتَعِ ًدا فَلْريجع وي نْص ِر ْ ِ
ب اثْنَ ِ
اع ِ
ان َو ِع ْشرو َن أَلْ ًفاَ ،وبَِق َي َع َشَرة آالَف.
ف م ْن َجبَ ِل جلْ َع َاد» .فَ َر َج َع م َن الش ْ
َْ ْ َ َ َ
َ َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ال الار ُّ ِِ
ِ
ِ
ا
ِ
ك َعنْه :ه َذا
َوقَ َ
ك هنَ َ
اكَ .ويَكون أَ ان الذي أَقول لَ َ
اعب َكث ًريا؛ انْزْل هب ْم إ َىل الْ َماء فَأنَ ّقيَ ه ْم لَ َ
ب جل ْدعو َنَ « :ملْ يََزل الش ْ
اع ِ
ب إِ َىل
ك َعْنه :ه َذا الَ يَ ْذ َهب َم َع َ
ك؛ َوك ُّل َم ْن أَقول لَ َ
ك ،فَه َو يَ ْذ َهب َم َع َ
يَ ْذ َهب َم َع َ
ك فَه َو الَ يَ ْذ َهب» .فَنَ َزَل ِابلش ْ
ب جلِِ ْدعو َن« :ك ُّل َم ْن يَلَغ بِلِ َسانِِه ِم َن الْ َم ِاء َك َما يَلَغ الْ َك ْلب فَأ َْوقِ ْفه َو ْح َدهَ ،وَك َذا ك ُّل َم ْن َجثَا َعلَى رْكبَ تَ ْي ِه
الْ َم ِاءَ .وقَ َ
ال الار ُّ
ِ
ِ
ب» .وَكا َن ع َدد الا ِذين ولَغوا بِي ِد ِهم إِ َىل فَ ِم ِهم ثَالَ َ ِ ِ
ب َِ
مج ًيعا فَجثَوا َعلَى رَكبِ ِهم لِشر ِ
اع ِ
ب
للش ُّْر ِ َ َ
ث مئَة َرجل؛ َوأَاما َابقي الش ْ
َْ
ْ ْ
ْ
ََ َ ْ
ث ِمئ ِة الارج ِل الا ِذين ولَغوا أخلِّصكم وأَدفَع الْ ِم ْداينِيِ ِ ِ
ِ
ب جلِِ ْدعو َنِ :
اع ِ
ب
الْ َم ِاء .فَ َق َ
ال الار ُّ
َ ْ َْ
«ابلثاالَ ِ َ
ََّ
ني ليَد َكَ .وأَاما َسائر الش ْ
َ َ
فَلْي ْذهبوا ك ُّل و ِ
القصتني ،يظهر أن الكتَبة قد خلطوا بينهما لطول العهد هبما .وهذا جيعل
احد إِ َىل َم َكانِِه»" .1ومن تشابه
ْ
َ َ
َ
القرآن -كما سبق أن ذكران -مرجعا يف هذا ويف غريه من األحداث الواردة يف الكتب املنسوبة إىل هللا .وأما ما يعتمده
الكتابيّون يف هذا املضمار من ثقة عمياء مبوروثهم ،فال قيمة له يف العلم ،وفيما يتصل به من منهجيات.
وقبل أن منضي يف الكالم ،ال أبس من أن ن ّبني معىن امل لك يف الدين ،فنقول :إن هللا قد جعل األمر يف عباده بني
هداية نبوية وسلطة حاكمة .وقد تتوافران معا لشعب من الشعوب يف زمن ما ،كما قد تنفرد إحدامها دون األخرى لدى
شعب آخر يف زمن آخر .ولكن ال خترج كل شعوب األرض ،عما ذكران ،حلكمة لسنا مبورد ذكرها هنا .وامل لك والنبوة،
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أو امل لك ووراثة النبوة ،إذا اجتمعا لقوم ،فإهنما يكوانن على صورتني :إما على صورة افرتاق كما هي احلال هنا (النيب هو
صموئيل ،وامللك هو طالوت) ،وإما على صورة اجتماع كما هي احلال مع داود عليه السالم فيما بعد ،الذي كان نبيّا
وكان ملكا ،يف اآلن ذاته (خبالف ما يعلم اإلسرائيليون) .وهذه الصورة اجلمعية الثانية ،هي املسماة خالفة عن هللا من
النيب يف زمانه ،أو الوارث يف زماننا ،يكون خليفة
جهة الظاهر والباطن معا (خالفة اتمة) .وأما يف حال االفرتاق ،فإن ّ
من جهة الباطن؛ ويكون امللك يف زمانه خليفة من جهة الظاهر .فإن تعدد امللوك (احلكام) يف الزمان الواحد ،كما هو
احلال يف زماننا ،فإن خالفة الظاهر تكون منقسمة بينهم ،وال ينفرد هبا واحد منهم دوهنم مجيعا .هذا ليكون القارئ على
بيّنة من املسألة ،كما هي يف العلم اإلهلي.
ولنعد إىل قصة طالوت:
ِ ِ
ِِ
ِ
ين
ص ْ ًربا َوثَبِّ ْ
{ولَ اما بََرزوا جلَال َ
وت َوجنوده قَالوا َربانَا أَفْ ِر ْغ َعلَْي نَا َ
ت أَقْ َد َامنَا َوانْص ْرَان َعلَى الْ َق ْوم الْ َكاف ِر َ
يقول هللا تعاىلَ :
 .فَهزموهم إبِِ ْذ ِن اِ
وت} [البقرة .]251 ،250 :وهذا ،ألن جالوت دعا إىل املبارزة ،ودعا طالوت
اَّلل َوقَتَ َل َداوود َجال َ
ََ ْ
جالوت بضربة واحدة.
جنده إىل أن يربز منهم واحد ،وعده برفع املنزلة بينهم .فخرج داود ،وكان من بني اجلنود ،وقتل
َ
وحتكي التوراة أن صموئيل كان قد غضب فيما قبل من "شاول" (طالوت) ،واختار داود وملّكه فيما بينه وبني أبيه
ب ِمن ِعنْ ِد َشاوَل ،وب غَته ر ِ ِ ِ
ِ
ب.
وح َرديءٌ م ْن قبَ ِل الار ِّ
ََ َ ٌ
ب روح الار ّ ْ
وإخوته ،من دون أن يعلم أحدا .وجاء يف التوراةَ " :وذَ َه َ
ِ ِ
ال عبِيد َشاو َل لَه« :هوذَا ر ِ
اامه أَ ْن ي َفتِّشوا َعلَى َرجل ْحي ِسن
ك .فَلْيَأْم ْر َسيِّد َان َعبِ َ
وح َرديءٌ ِم ْن قبَ ِل هللا يَْب غَت َ
فَ َق َ َ
َ ٌ
يده قد َ
ض ِرب بِي ِدهِ فَت ِطيب» .فَ َق َال َشاول لِعبِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يدهِ« :انْظروا
ك ُّ
ب ِابلْعودَ .ويَكون إِ َذا َكا َن َعلَْي َ
الروح الارديء ِم ْن قبَ ِل هللا ،أَناه يَ ْ َ َ
َ
الض ْار َ
يل» .فَأَجاب و ِ
ِ
اح ٌد ِمن الْغِْلم ِ
ال« :ه َو َذا قَ ْد َرأَيْت ابْنًا لِيَ اسى الْبَ ْي تَ لَ ْح ِم ِّي ْحي ِسن
ان َوقَ َ
ب َوأْتوا بِِه إِ َا
ِيل َرج ًال ْحيسن الض ْار َ
َ َ
َ َ َ
ِ
ِ
ب َم َعه» .فَأ َْر َس َل َشاول رس ًال إِ َىل يَ اسى يَقول« :أ َْرِس ْل
يلَ ،والار ُّ
بَ ،وه َو َجباار َأبْس َوَرجل َح ْربَ ،وفَص ٌ
الض ْار َ
يح َوَرج ٌل َمج ٌ
ِ
يل داود اب نَ ِ
ِ
ِ
ي ِم ْعًزىَ ،وأ َْر َسلَ َها بِيَ ِد َداوَد ابْنِ ِه إِ َىل َشاو َل.
إِ َا َ َ ْ َ
ك الاذي َم َع الْغَنَِم» .فَأ َ
َخ َذ يَ اسى محَ ًارا َحام ًال خْب ًزا َوز اق َخَْر َو َج ْد َ
ِِ
فَجاء داود إِ َىل َشاوَل ووقَف أَمامه ،فَأ ِ
ف َداود أ ََم ِامي
َحباه جداا َوَكا َن لَه َح ِام َل ِسالَح .فَأ َْر َس َل َشاول إِ َىل يَ اسى يَقول« :ليَق ْ
َََ
ََ َ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب بِيَده ،فَ َكا َن يَ ْرَاتح
ين»َ .وَكا َن عْن َد َما َجاءَ ُّ
ود َو َ
َخ َذ الْع َ
ألَناه َو َج َد ن ْع َمةً ِيف َعْي َا
الروح م ْن قبَ ِل هللا َعلَى َشاو َل أَ ان َداوَد أ َ
ضَر َ
الروح الارِديء .1".فكان هذا بداية تعرف "شاول" على داود ،قبل احلرب واملبارزة املذكورتني
َشاول َويَ ِطيب َويَ ْذ َهب َعنْه ُّ
آنفا؛ أوردانها لعلة نذكرها يف الفصل التايل إن شاء هللا تعاىل .وكان من أمر احلرب بعد ذلك ما أمجله القرآن يف قتل داود
علو شأن داود بني الشعب ،بعد تلك الواقعة ،ما جعله يفصله
جلالوت ،كما أخربان .غري أن شاول (طالوت) قد رأى من ّ
عنه ،خوفا على ملكه منه .وكثرت من شاول املتابعات وكثر تبييت نية القتل لداود؛ ولكنه مل يظفر به عليه السالم قط.
وبقي األمر على ذلك ،إىل أن جاء على طالوت يوم كان يف حرب ضد الفلسطينيني ،فتي ّقن اهلزُية وخاف من أن يقتلوه
أو يعذبوه؛ فانتحر َميالً على سيفه .وهكذا سيصبح داود ملكا (خليفة) رمسيا على بين إسرائيل ،مباشرة بعد موت
ااس ِاب ْحل ِق وَال تَتابِ ِع ا ْهلوى فَي ِ
اك َخلِي َفةً ِيف ْاأل َْر ِ
ك َع ْن
{اي َداوود إِ اان َج َعلْنَ َ
ضلا َ
احك ْم بَْ َ
ض فَ ْ
طالوت .يقول هللا تعاىلَ :
ني الن ِ َ ّ َ
ََ
ضلُّو َن عن سبِ ِيل اِ
ِ ِ
اَّللِ إِ ان الا ِذين ي ِ
احلِس ِ
اب} [ص.]26 :
َسبِ ِيل ا
اَّلل َهل ْم َع َذ ٌ
َْ َ
ََ
اب َشدي ٌد مبَا نَسوا يَ ْوَم ْ َ

 . 1صموئيل األول.23-14 :16 :
75

الفصل السادس

مملكة داود وسليمان
عاش داود عليه السالم خملصا مللِكه شاول إىل أن مات ،وبعد ذلك ذهب إىل "حربون" هو ومن معه؛ وهناك
ولكن بيوات من إسرائيل ملّكت عليها "إيشبوشث" بن شاول؛ فقامت احلرب بني
مسحه بيت يهوذا ملكا عليهمّ .
الفريقني ،إىل أن ابيع "أبْنَ ْري" داود ومجع عليه بين إسرائيل ،قبل أن يقتل ويقتل بعده ابن شاول .وبعد بضع سنوات من
قار ،ألول مرة يف اتريخ الشعب
إقامته حبربون ،نقل داود عاصمة مملكته إىل أورشليم (القدس) .و َأمره هللا ببناء بيت له ّ
اإلسرائيلي؛ لكنه لن يتمكن من ذلك بسبب انشغاله ابحلروب .ووصل نفوذه من الفرات إىل دمشق...
وإن بين إسرائيل ال يعتربون داود نبيّا (خليفة) ،وإمنا يعتربونه ملكا فحسب؛ وجيعلون النبوة يف زمانه لشخص امسه
متعمد ،لسبب من األسباب .ولقد آتى هللا داود
"اناثن" .وال ندري أكان ذلك خطأ من الرواة وال َكتبة ،أم إن األمر ّ
ود َزب ًورا} [اإلسراء:
{ولََق ْد فَ ا
ني َعلَى بَ ْعض َوآتَ ْي نَا َداو َ
ض النابِيِّ َ
ض ْلنَا بَ ْع َ
الزبور (املزامري) ،وحيا من عنده؛ يقول سبحانهَ :
املض ّمن يف الكتاب املقدس ،ليس كله لداود؛ وإمنا نسب إليه
 .]55غري أن ِسفر املزامري ( :Psalmsومعناها الرتانيم) َ
{و َس اخ ْرَان
من ابب التغليب ،كما يقول علماء أهل الكتاب .ويذكر هللا نعمته على داود عليه السالم ،فيقول سبحانهَ :
ِ
اعلِني  .وعلامنَاه صْن عةَ لَبوس لَكم لِتح ِ
صنَك ْم ِم ْن َأبْ ِسك ْم فَ َه ْل أَنْت ْم َشاكِرو َن}
ود ْ
اجلِبَ َ
َم َع َداو َ
ْ ْ
ال ي َسبِّ ْح َن َوالطاْ َري َوكناا فَ َ َ َ ْ َ َ
[األنبياء]80 ،79 :؛ فكان داود أول من اختذ الدروع احمللّقة يف القتال ،بعد أن كانت صفائح .وأما أتويب (ترجيع)
اجلبال والطري معه عند إنشاده فكان آية خاصة به عليه السالم .وهذا يعين أنه كان حسن الصوت ،ابإلضافة إىل أنه كان
يعزف العود (هكذا جاء يف التوراة) .لكن احلقيقة هي أن آلته كانت أقرب إىل آلة القانون املعروفة اليوم ،على أهنا كانت
سمى لدى الصوفية "السماع".
أكثر بدائية .وعلى كل حال ،فإن داود فتح اباب مل يفتح قبله يف الدين؛ وهو ما ي ّ
نبني بعض ما يتعلق ابلسماع ،لتظهر مكانة داود عليه السالم بني األنبياء مجيعا ،وهو َمن
وال أبس هنا من أن ّ
اختصه هللا هبذه اخلصيصة :أصل السماع املوسيقى اجملردة ،اليت تكون عن اآلالت وحدها ،أو تكون عن احلنجرة البشرية
ّ
ابستعمال األواتر الصوتية من غري قطع للصوت يف حمابس احلروف الفمية (يكون ذلك ابستعمال اهلمزة املمدودة وحدها).
واملوسيقى ابلنظر إىل الكالم ،هي يف مقابل اهليوىل عند الفالسفة ،أو يف مقابل النافس الرمحاين عند اإلهليني .وهذا يعين
أهنا (املوسيقى) أقرب إىل الذات من جهة الصدور .والقاعدة هي أن كل ما كان أقرب إىل الذات من حيث الداللة
واملعىن ،فإنه يكون أشرف .وهبذا يكون التعبري ابملوسيقى أبلغ من الكلمات من حيث قرب املعىن .وهلذا ،كان من كمال
الكالم ،التغين؛ لينضاف معىن اللحن إىل معىن اللغة .ولو مل يكن هذا معتربا عند هللا ،ما كان داود عليه السالم يتغىن
اب ملزامري متجيدا هلل وثناء عليه سبحانه .وهذا ،كان األصل يف استعماالت املوسيقى يف املعابد الكتابية وغري الكتابية بعد
ذلك .بل إن هذا هو سبب نطق النيب حممد صلى هللا عليه وآله وسلم بقوله« :لَيس ِمناا من َمل ي تَ غَ ان ِابلْقر ِ
آن!»1؛ واملعىن
ْ َ َْ َْ
ْ
يتضمن التنغيم الالئق بكالم هللا .وجاء يف حديث
هو أن من مل َحي ال القرآن لديه ،حمل كل غناء ملذوذ ،فليس منا؛ وهذا ّ
احلديثني من وجوه:
َص َواتِك ْم!» .2وقد استشكل فقهاء اإلسالم
آخرَ :
ْ
«زيِّنوا الْق ْرآ َن ِأب ْ
 . 1أخرجه البخاري عن أيب هريرة رضي هللا عنه.
 . 2أخرجه أبو داود عن الرباء بن عازب رضي هللا عنه.
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 .1عندما ّنزهوا كالم هللا عن حاجته إىل التزيني أبصوات املخلوقني .وهذا حت ّكم عقلي فاسد ،خيرجون به عن هدي السنة
النبوية ،إىل ما يشرعونه ألنفسهم هبواهم .ومسألة التنزيه هذه ،هي من أكرب ما اعرتض العقل الفقهي اإلسالمي ،واَنرف
لتضح أكثر فأكثر.
به عن اجلادة .ولعلنا سنعود إليها مبستوايت خمتلفة يف التناول ،ضمن هذا الكتاب إبذن هللاَ ،
السكر والفاحشة على عادة الوثنيني؛ ولذلك
 .2إن العرب مل يكونوا يعرفون قبل اإلسالم من الغناء ،إال ما كان يف جمالس ُّ
كان ال بد من فطمهم عنه ابلتشريع من جهة ،حىت ال يعودوا إليه بعد طروء الغفلة؛ ومن جهة أخرى ،فإن الفقهاء من
مرتبة اإلسالم ،مل حتصل هلم مكنة إدراك املعىن اللحين؛ فقاسوا على أنفسهم وأفتوا حبرمة الغناء يف الغالب ،ما مل يكن
مقيّدا أبلفاظ تدخل ضمن الذكر؛ وهذا أيضا على خالف فيما بينهم .ولقد بقي هذا النقص مالزما لعموم املسلمني،
عرب القرون ،وإىل اآلن.
 .3أما املوسيقى اآللية ،فهي حمرمة عند أغلب الفقهاء؛ الرتباطها مبجالس اللهو كما ذكران ،ولغلبة املنطق الفقهي على
التديّن عموما .وَنن كنا دائما نقول :إن أئمة الفقه ،مل جياوزوا املرتبة األوىل من الدين إال فيما ندر .ومن حصر الدين يف
مرتبة واحدة من جهة اإلدراك (العلم) ،فإنه قد حجر واسعا ،كما ال خيفى.
 . 4رغم أن كالم هللا كامل يف نفسه ،فإن تزيينه ابلتنغيم إكرام له من غري شك ،يزيد من تقرب العبد إىل ربه .وأما فيما
عدا القرآن ،فاجملال أوسع وأرحب.
وحىت ال خيتلط األمر على الناظرين يف كالمنا ،فإننا نؤكد على أن من املوسيقى ومن الغناء ما هو حرام ابلقطع.
وذلك ألن الشيطان حيب أن يضاهي طريق هللا ،فيجعل لطريقه البعيد ،نظري ما هو موجود يف الدين من غري استثناء.
وجيودون ،جعل من املوسيقى اجملردة ما هو داخل يف دعوته ،وجعل من الغناء ما هو يف مقابل
وملا رأى أن املؤمنني يرّمنون ّ
الصالة لديه .ولقد التبس أمر التفريق بني ما هو رابين وما هو شيطاين ،على عوام الناس ،عندما حكموا مبا تعطي الصورة
يف الظاهر؛ لذلك فهم إما يبيحون كل موسيقى وكل غناء ،أو هم حيّرمون كل موسيقى وكل غناء .وهذا جماوزة منهم حلد
االعتدال ،حيث ينبغي أن تراعى الغاايت.
ولو أن يف الغناء والعزف ،ما هو شبهة يف األصل ،ما كان خليفة هلل ،من كبار اخللفاء ،ي ْقدم عليه ويداوم .ولقد
تقدم لنا ذكر تسميع داود بني يدي "شاول" ،فليعترب.
ولقد تطاول ال َكتبة من بين إسرائيل على داود ،كما تطاولوا من قبل على هارون عليه السالم .وهذه املرة نسبوا إىل
داود عليه السالم أخذ "بَثْ َشبَع بنت أَلِيعام" من زوجها "أوِرّاي احلِثِّ ّي" الذي كان من مجلة جنوده ،قبل وبعد بعثه قصداً
إىل احلرب وتوصية رؤسائه أبن ال يعود حيّا .وهذا الفعل ،ال تصح نسبته البتّة إىل خليفة هللا ،الذي يكون حماال جراين
الظلم عليه .وكيف بعد ،وهذه الفعلة اليت يتنزه عنها عوام املؤمنني ،هي من أكرب الظلم وأشده!ُ ...ث كيف بعد ذلك،
ينسب سليمان عليه السالم ،وهو اخلليفة بن اخلليفة ابلبنوة إىل هذه املرأة! ...ولن نورد هنا كالم التوراة -زعما -وهو
سنرد مبا جاء يف القرآن يف ذلك
من أشنع ما ُيكن أن ينسب إىل كالم البشر ،فضال عن كالم هللا العليم احلكيم؛ ولكن ّ
من عند هللا .وإن هللا ما دعا عباده إىل خلق ،إال وكان متخلّقا به سبحانه من قبل أن خيلقهم؛ وعلى رأس األخالق
وضةً فَ َما فَ ْوقَ َها} [البقرة .]26 :وهذا
احلياء .ولقد ورد يف القرآن قوله تعاىل{ :إِ ان ا
اَّللَ َال يَ ْستَ ْحيِي أَ ْن يَ ْ
ب َمثًَال َما بَع َ
ض ِر َ
يعين من ابب مطابقة املفهوم ،أن هللا يستحيي يف غري ذلك .بل لقد ورد يف احلديث القدسي ،قوله صلى هللا عليه وآله
اىل :إِِّين ألَستَ ِحي ِمن عب ِدي وأَم ِيت ي ِشيب ِ
ان ِيف ا ِإل ْس ِ
الم ،فَتَ ِشيب
وسلم حكاية عن ربه عز وجل« :يَقول ا
اَّلل تَبَ َارَك َوتَ َع َ
ْ
ْ َْ َ َ َ َ
ِ
ِ
ِحلْية َعْب ِدي ورأْس أَم ِيت ِيف ا ِإل ْس ِ
ك .1».فكيف بعد هذا ،يريد منا أهل الكتاب أن نص ّدق ما ورد
الم ،أَ ْن أ َع ّذ َهب َما بَ ْع َد َذل َ
ََ َ
َ
 . 1أخرجه أبو يعلى يف الزوائد ،عن أنس بن مالك رضي هللا عنه.
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يف كتبهم ،من مثل ما ذكر! ...يقول هللا تعاىل عن داود عليه السالم{ :و َش َد ْد َان ملْ َكه وآتَي نَاه ِْ
اخلِطَ ِ
اب}
ص َل ْ
ْمةَ َوفَ ْ
َ ْ
احلك َ
َ
الغيب والكليل
[ص .]20 :يعين سبحانه ،أنه آاته من احلكمة وإدراك املعاين ،ما يكون مقواي مللكه ّ
ومرسخا له؛ ألن ّ
األهوج ،ال يدوم ملكه يف الغالب .ولقد كان داود يتوىل القضاء بنفسه يف الرعية ،وكانت الرعية شديدة التأثر حبكمته
عليه السالم يف استنباط األحكام ،ويف استخراج احلقيقة من املتخاصمني؛ ويعدون هذا ،من عالمة التأييد الرابين للملك.
ِ
اب} [ص]21 :؛ أي دخال
{وَه ْل أَ َات َك نَبَأ ْ
اخلَ ْ
ُث ّ
ص ِم إِ ْذ تَ َس اوروا الْم ْحَر َ
يفصل هللا يف هذه املسألة بعينها فيقول سبحانهَ :
عليه من غري ابب اجمللس ،على هيئة من يريد االختصام لديه؛ فخاف لذلك وانزعج .فه ّدآ من روعه كما حيكي هللا بعد
ذلك{ :إِ ْذ دخلوا علَى داوود فَ َف ِز ِ
فخ ِ
احك ْم بَْي نَ نَا ِاب ْحلَ ِّق َوَال ت ْش ِط ْط
ََ َ َ َ َ
ع مْن ه ْم قَالوا َال َختَ ْ َ ْ
ص َمان بَغَى بَ ْعضنَا َعلَى بَ ْعض فَ ْ
واه ِد َان إِ َىل سو ِاء ِ ِ
ليدرابه على شؤون القضاء عمليّا عن
َْ
الصَراط} [ص .]22 :وهذان كاان ملَ ْ
ََ ّ
كني بعثهما هللا إىل داود ّ
طريق االمتحان ،كما حيدث يف زماننا ألهل املهن كلها .ويقول هللا على لسان أحد اخلصمني{ :إِ ان ه َذا أ ِ
َخي لَه تِ ْس ٌع
َ
وتِسعو َن نَعجةً وِيل نَعجةٌ و ِ
اخلِطَ ِ
اب} [ص]23 :؛ أي كان أعز مين ،حبيث ال أمت ّكن من
ال أَ ْك ِفلْنِ َيها َو َعازِين ِيف ْ
اح َدةٌ فَ َق َ
َْ ََ َْ َ
َ ْ
ك بِس َؤ ِال
خمالفته .فسارع داود عليه السالم ابحلكم ،من دون أن يسأل اآلخر عن حقيقة مقولة صاحبه ،قائال{ :لَ َق ْد ظَلَ َم َ
اخللَطَ ِاء لَي بغِي ب عضهم علَى ب عض إِاال الا ِذين آمنوا وع ِملوا ال ا ِ ِ ِ
نَعجتِك إِ َىل نِع ِ
يل َما ه ْم}
اج ِه َوإِ ان َكثِ ًريا ِم َن ْ
َْ َ
َ َ ََ
َْ َ ْ ْ َ َ ْ
َ
صاحلَات َوقَل ٌ
تنزهه عنه ،إىل احلد الذي سها معه عن مساع
[ص]24 :؛ وهذا يدل على إنكاره -عليه السالم -ألقل الظلم ،وعلى ّ
اخلصم املقابل .وهذا مل يكن حكما هنائيا منه ،وإمنا كان تقريرا لقاعدة كربى؛ بعدها ُيكنه الدخول يف تفاصيل املسألة،
ِ اِ
ين َآمنوا
وقد كان يف الوقت متّسع .ومما يؤيّد كالمنا عن نزاهة داود عليه السالم عما نسبته إليه يهود ،قوله{ :إاال الذ َ
وع ِملوا ال ا ِ ِ ِ
يل َما ه ْم }؛ وهذا يعين أن األتقياء من املؤمنني ،ال يقعون يف ضم مال شركائهم إليهم .وإن كان
ََ
صاحلَات َوقَل ٌ
هذا حال املؤمنني ،فما القول يف خليفة هللا يف أرضه كلها؟! ...ولقد انساق بعض مفسري القرآن من املسلمني وراء أقوال
التابعي الذي قرأ الكتب السابقة ،فوافقوا أقوال بين إسرائيل على بطالهنا .وإن الوقوع يف عرض األنبياء
وهب بن منبه،
ّ
عليهم السالم (أو ورثتهم) ،ملن ص ّدق منقوالت كتب التفسري ،هلو من الكبائر املوجبة للقطيعة عن هللاُ ...ث يقول هللا
ِ
ب} [ص]24 :؛ والفتنة الالئقة بداود عليه السالم ،هي ما
{وظَ ان َداوود أَامنَا فَتَ نااه فَ ْ
استَ ْغ َفَر َرباه َو َخار َراك ًعا َوأَ َان َ
تعاىلَ :
ذكرانه من سهوه؛ ال الفتنة اليت يقع فيها عوام الناس .واملراتب واملقامات حاكمة يف مثل هذه األمور ،فال ينبغي الوقوع
يف اجلهل بعدم اعتبارها .واستغفار األنبياء عليهم السالم ،يكون من أصغر الصغائر ،اليت ال يشعر هبا غريهم؛ لكنهم من
ِ
ك َوإِ ان لَه ِعْن َد َان لَزلْ َفى َوح ْس َن َمآب}
تعظيمهم لرهبم ،يروهنا يف أعينهم الطاهرة كالكبائرُ .ث يقول هللا تعاىل{ :فَغَ َف ْرَان لَه َذل َ
[ص ]25 :؛ أي فغفران له ما فهمه عن ربه متأخرا ،وإن مرتبته عند ربه قبل الكالم وبعده هي الزلفى وحسن املآب؛ حىت
ال يظن األجانب عن املقام ،أنه قد سقط من عني ربه ،وحاشاه! ...والدليل على أن املسألة كانت متعلقة ابلقضاء ،هو
ااس ِاب ْحل ِق وَال تَتابِ ِع ا ْهلوى فَي ِ
اك َخلِي َفةً ِيف ْاأل َْر ِ
ك َع ْن
{اي َداوود إِ اان َج َعلْنَ َ
ضلا َ
احك ْم بَْ َ
ض فَ ْ
قول هللا تعاىل بعد ذلكَ :
ني الن ِ َ ّ َ
ََ
ضلُّو َن عن سبِ ِيل اِ
ِ ِ
اَّللِ إِ ان الا ِذين ي ِ
احلِس ِ
اب} [ص .]26 :واهلوى الذي ينسبه هللا
َسبِ ِيل ا
اَّلل َهل ْم َع َذ ٌ
َْ َ
ََ
اب َشدي ٌد مبَا نَسوا يَ ْوَم ْ َ
ويظن
ألصفيائه ،ليس هو اهلوى الذي يف علم الناس؛ وإمنا هو من دقائق العلم واألحوال .فال يغرت أحد بظاهر اللفظّ ،
أنه قد أحاط علما مبا بني هللا وأنبيائه من كالم .وهذا يشبه عتابه تعاىل ألخص أنبيائه صلى هللا عليه وآله وسلم يف القرآن،
والذي أيخذه اجلاهلون على ظاهره .ولو استطردان يف هذا العلم ،لسمع الناس العجب؛ ولكن األهلية تغيب يف الغالب
عند املتل ّقني .لذلك يكفينا هنا ما أشران إليه من مبادئه ،وهللا تعاىل املوفِّق وحده لعباده.
ِ
اب} [ص]17 :؛ فنسب إليه سبحانه اليد بصيغة
{واذْك ْر َعْب َد َان َداو َ
ود َذا ْاألَيْد إِناه أَاو ٌ
يقول هللا تعاىل عن داودَ :
اجلمع ،ال بصيغة التثنية كما يف العرف؛ ليدل سبحانه على مجيع معاين اليد ،من تصرف غييب ومن قوة بطش ومن كرم
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آل داوود شكْرا وقَلِ ِ ِ ِ
ي الشاكور}
وفضل .وهلذا أمره سبحانه وآله أن يعبدوه شكرا ،فقال عز من قائلْ :
يل م ْن عبَاد َ
{اع َملوا َ َ َ ً َ ٌ
[سبأ .]13 :والعمل شكرا ،هو من خصيصة من انل مجيع الرغائب ،إىل احلد الذي ال يكون له معه مطمع يف نيل
شيء ،إال من جهة الزايدة فحسب؛ وهذا ال يكون إال ملن أسبغ هللا عليه نعمه ظاهرا وابطنا ،دنيا وآخرة .وهو عليه
ب ِزْدِين ِعلْ ًما} [طه]114 :؛
{وق ْل َر ِّ
السالم يف هذا ،يشبه نبيّنا صلى هللا عليه وآله وسلم ،عندما أمره هللا تعاىل بقولهَ :
ومجَعه كلّه؛ فلم يبق له إال االستزادة منه ال غري .وهذا املعىن مما
وهذا ألنه صلى هللا عليه وآله وسلم قد انتهى إليه العلم َ
يغيب عن علماء املسلمني ،ف يقيسونه صلى هللا عليه وآله وسلم على أنفسهم ،والعياذ ابهلل .ولو علموا ما يقعون فيه من
سوء األدب مع هللا يف ذلك ،لتمنوا لو أهنم مل خيلقوا .وَنن إمنا نقول هذا ،لتنبيه إخواننا إىل ما ينفعهم عند رّهبم ،وإن
كان يبدو غريبا ألول وهلة يف نظرهم.
وبعد موت داود عليه السالم ،ورثه ابنه سليمان عليه السالم ،بعد تنحية من كان طامعا يف امللك من إخوته .يقول
ضل الْمبِني}
ود َوقَ َ
ال َايأَيُّ َها النااس علِّ ْمنَا َمْن ِط َق الطاِْري َوأوتِينَا ِم ْن ك ِّل َش ْيء إِ ان َه َذا َهل َو الْ َف ْ
{وَوِر َ
ث سلَْي َمان َداو َ
هللا تعاىلَ :
[النمل . ]16 :ومعىن أوتينا من كل شيء ،هو اخلالفة اإلهلية؛ ألنه ال شيء يبقى خارجها ،بسبب إحاطتها الوجودية
سمى الذوق عند أهلهُ .ث يقول هللا
واحلكمية .وما علم سليمان حبقيقة اخلالفة إال بعد موت أبيه ومرياثه هلا؛ وهو ما ي ّ
ِ ِ
ِ
اجلِ ِّن و ِْ
اإلنْ ِ
س َوالطاِْري فَه ْم ي َوزعو َن} [النمل]17 :؛ وهذا ال على سبيل احلصر؛ ألن
{وحشَر لسلَْي َما َن جنوده م َن ْ َ
تعاىلَ :
اخلالفة كل ما هو موجود ،هو من جندها من جهة غيبه ،وإن مل يكن له علم بذلك من جهة شهادته .واخلطاب هنا،
من ابب ال تخصيص الذي يفيد العموم؛ لعدم اتساع اإلحصاء للمقصودين به .وهو ابب من العلم ،يعلم منه علماء
ِ
ت منَْلَةٌ
{ح اىت إِ َذا أَتَ ْوا َعلَى َواد الن ْام ِل قَالَ ْ
الظاهر شطره اليسري فقطُ .ث حيكي هللا قصة النملة مع قومها يف قوله تعاىلَ :
ضِ
ب أ َْوِز ْع ِين
اح ًكا ِم ْن قَ ْوِهلَا َوقَ َ
َايأَيُّ َها الن ْامل ْادخلوا َم َساكِنَك ْم َال َْحي ِط َمناك ْم سلَْي َمان َوجنوده َوه ْم َال يَ ْشعرو َن  .فَتَ بَ اس َم َ
ال َر ِّ
ي وأَ ْن أَعمل ِ
ِ
ك ِيف ِعب ِاد َك ال ا ِِ
ِ ِ ِ
ني} [النمل:
أَ ْن أَ ْشكَر نِ ْع َمتَ َ
صاحلًا تَ ْر َ
صاحل َ
ك الاِيت أَنْ َع ْم َ
ت َعلَ اي َو َعلَى َوال َد ا َ ْ َ َ َ
ضاه َوأ َْدخلْ ِين بَر ْمحَت َ َ
 .]19 ،18وهذا يؤكد ما ذكرانه عن اخلالفة ،وعن قيام صاحبها ابالسم "هللا" يف اململكة اإلهلية؛ فهو يسمع بسمع هللا
ِ
بصراته،
وينظر ببصر هللا .وذكر النمل ،إمنا هو أيضا من قبيل اخلاص الذي يراد به العموم؛ وإال فإن مسموعات اخلليفة وم َ
ال تدخل يف العد .والفرق بني سليمان وداود يف ذوقهما للخالفة ،هو أن األب مل يظهر من غيبه على شهادته ،كالذي
ال ر ِ ِ
ب ِيل ملْ ًكا َال يَْن بَغِي
ظهر على االبن .وهذا من سؤال سليمان االستعدادي بقوله عليه السالم{ :قَ َ َ ّ
ب ا ْغف ْر ِيل َوَه ْ
ِ
ِ
ت الْ َواهاب} [ص .]35 :فعلمنا هبذا ،أن سليمان كان ظاهرا مبلك حممد صلى هللا عليه وآله
َحد ِم ْن بَ ْعدي إِن َ
اك أَنْ َ
أل َ
وسلم؛ ليكون داال على مرتبته من جهة الظهور مبراسيم امل لك ،كما كان عيسى داال على مرتبته من جهة ابطن امل لك
وحقيقته .وأما يف خصوص األمة احملمدية ،فإن داللة الباطن تكون خلتم الوالية ابن العريب ،وداللة الظاهر تكون للمهدي
ختم اخلالفة احملمدية .وقد وقع هذا االنقسام ،ألن الوجود ال يتسع لظهور حممد صلى هللا عليه وآله وسلم حبقيقته كلها
يف عامل الشهادة .وهلذا جهلت أمته يف عمومها مرتبته ،واَنجبت حبجب األنبياء عند عدم فقه داللتهم عليه صلى هللا
عليه وآله وسلم عرب األزمنة كلها .ولقد بلغ ببعض اجلهلة ،من هذه األمة ،أن يرى عيسى أفضل من حممد صلى هللا عليه
وآله وسلم؛ ويستدل على ذلك مبا ورد يف القرآن من ذكر إلحياء روح هللا للموتى؛ مسعت هذا ممن مسعه من قائله .وما
يتفطن املسكني أن القرآن هو صفة حممد صلى هللا عليه وآله وسلم؛ ولواله ما عرف أحد ال عيسى وال غريه .وأما إحياء
املوتى ،فإن الورثة احملمديني يفعلونه بربكته صلى هللا عليه وآله وسلم ،مبا ال حيصى من املرات يف كل األزمنة؛ ولكن العباد
ال حيكمون إال مبقدار علمهم يف األمور .وأين علمهم من علم هللا فيها!...
ولنعد إىل سليمان وما ذكره هللا عنه:
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ِ
ِِ
احلر ِ
ث إِ ْذ نَ َف َش ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
ين .
ْ
{وَداو َ
ود َوسلَْي َما َن إ ْذ َْحيك َمان ِيف َْْ
ت فيه َغنَم الْ َق ْوم َوكناا حلكْمه ْم َشاهد َ
يقول هللا تعاىلَ :
ْما َو ِعلْ ًما} [األنبياء .]79 ،78 :وذلك ألنه يف حياة داود عليه السالم ،اختصم
فَ َف اه ْمنَ َ
اها سلَْي َما َن َوك اال آتَ ْي نَا حك ً
خصمان لديه؛ أحدمها صاحب زرع واآلخر صاحب ماشية .فأفسدت املاشية الغرس لصاحبه ،فشكاه إىل املَلِك؛ فقضى
امللك أبن يعطى املتضرر الغنم بدال عن حمصوله .فلما خرج اخلصمان سأل سليمان عما قضى به أبوه؛ وبعد علمه ابألمر،
دخل عليه وأخربه أبن احلكم ليس كما قضى هو .فلما استفسر الوالد ابنه ،أجابه االبن أبن صاحب الغرس فقد غلة
عامه ،ومل يفقد أصل ماله كله؛ هلذا ينبغي أن يعطى الزرع لصاحب الغنم حىت يصلحه للعام القابل ،وتعطى الغنم لصاحب
الزرع من أجل االنتفاع أبصوافها ولبنها وولدها ذلك العام كله .فاستحسن داود رأي ابنه ،وراجع حكمه األول؛ وكان
فهمه هللا سليمان يف النازلة .وهو من بديع احلكمة اإلهلية!...
هذا هو ما ّ
وأما قصة سليمان مع بلقيس ملكة سبأ ،فلن ندخل يف تفاصيلها؛ وسنكتفي ابإلشارة إىل أهم دالالهتا ،وهي:
 .1إن سليمان كان حاكما على العامل كله؛ ولوال ذلك ما كان ليجتمع جبنوده من مجيع املخلوقات ،لتخربه مبا تعلم من
أحواله وما يستجد فيها .وإن هذا االجتماع للوزراء واجلنود ،ذي الصبغة العاملية ،كانت تق ادم فيه التقارير إىل امللِك العام
(اخلليفة) ،كما تق ّدم له تقارير مملكة بين إسرائيل الصغرية .واملطابقة اتمة من مجيع األوجه ،بني الصورتني؛ وهي انفعة يف
تبني اخلالفة الكربى عن هللا.
ّ
ِ
 .2إن صور اجلنود من "نقباء" أجناس اخللق ،هي صور ابطن سليمان ال غريه .وهذا يعين أن سليمان كان امل خرب لظاهره
مبا يعلمه ابطنه فحسب .وهذه هي حقيقة اخلليفة اإلهلي يف كل زمان.
 .3إن قهر سليمان لبلقيس ،كان من غيبه قبل أن يكون من شهادته .ولوال ذلك ما أتته من بالدها بدءاً .فلما حضرت،
أراها سليمان بعض ما يف قدرته ،فعلمت مبا آاتها هللا من فطنة ومن ذوق يف امل لك من جهتها ،مرتبته اإلهلية فأسلمت
(انقادت وأطاعت)؛ فأسلم إبسالمها من كان حتت حكمها.
 .4إن عبادة بلقيس وقومها للشمس من دون هللا ،كانت عبادة لصورة من الصور االمسية (املظاهر)؛ فرقّاها سليمان إىل
عبادة الظاهر ابملظاهر .فعلمت مقدار هذه النعمة ،وعلمت فضل هللا عليها ،وكانت من الشاكرين.
بتصرف من أحد أتباعه ،كان إعالما للحاضرين ،وجلميع من بلغه خرب ذلك عرب
 .5إن إتيان سليمان بعرش بلقيسّ ،
ا لوحي اإلهلي من مجيع األزمنة ،أبن الوجود صادر عنه يف زمانه؛ وأنه يفعل فيه مبشيئته ما يريد.
ِِ ِ
يل
ومن لطيف ما حكى هللا عن اليهود ،ووحدة موقفهم من األنبياء مجيعا ،قوله سبحانه{ :ق ْل َم ْن َكا َن َعد اوا جل ْرب َ
اَّللِ م ِ ِ
ِ ِِ
ِ
فَِإناه نَازلَه علَى قَ ْلبِ َ ِ
ِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِ
يل
َ
ني يَ َديْه َوه ًدى َوب ْشَرى ل ْلم ْؤمن َ
ص ّدقًا ل َما بَْ َ
ك إبِِ ْذن ا َ
ني َ .م ْن َكا َن َعد اوا اَّلل َوَم َالئ َكته َورسله َوج ْرب َ
ِ ِ
ين} [البقرة ]98 ،97 :؛ وذلك عند إخبارهم بعداوهتم جلربيل عليه السالم دون ميكائيل.
َوِمي َك َال فَِإ ان ا
اَّللَ َعد ٌّو للْ َكاف ِر َ
فرد هللا عليهم أبن من كان عدوا جلربيل فإنه حتما يكون عدوا لسائر املالئكة ،وهلل قبلهم .والعداوة هلل هنا ،هي العداوة
للخليفة الذي هو حممد صلى هللا عليه وآله وسلم ،يف زمانه ،ويف مجيع األزمنة (يف مجيع الصور) .نقول هذا ،ألن عداوة
{واتابَ عوا َما تَ ْت لو
هللا بغري هذا املعىن ال تصح ألحد من املخلوقني .وهذا من لباب العلم القرآين الرابينُ .ث يقول هللا عنهمَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
الشاي ِ
اطني َعلَى م ْل ِ
الس ْحَر} [البقرة .]102 :وهذا ألن
ك سلَْي َما َن َوَما َك َفَر سلَْي َمان َولَك ان الشايَاط َ
َ
ااس ّ
ني َك َفروا ي َعلّمو َن الن َ
اخلليفة له من االسم "املضل" صورة تضاهي صورته احلق من امسه "اهلادي" .وتلك الصورة يظهر هبا إبليس وجنوده يف
العامل يف زمان اخلليفة ذاته؛ وهو معىن قوله تعاىلَ { :علَى ملْ ِ
ك سلَْي َما َن} ،أي على عهده .وكما كانت صورة سليمان
احلق هداية لبلقيس وجلميع املؤمنني ،فإن الصورة الومهية كانت يف مقابل االقتدار السليماين سحرا يف عامل اخليال .وملا
كان بنو إسرائيل يف صفتهم الغالبة على الضالل الذي يظهرون به يف كل مرة مع أنبيائهم ،فإهنم رغبوا عن سليمان واتبعوا
81

علم السحر لظنهم أنه مساو ملا أوتيه من ملك؛ بسبب التباس الصور ْتني عليهم .والسحر من تسميته ،هو انشئ بني العلم
وحرمه ،إال ألنه
أجل العلوم ،على ما حكم الشرع ّ
بذم يف حقه .وما ذمه الشرع ّ
احلق ،وعلم التصوير اخليايل؛ وهو من ّ
جرا قهراي ال انفكاك ألهله عنه .وبقيت هذه الصفة من االشتغال ابلسحر ،متوارثة لدى
جير الناس إىل أصله الكفري ّ
اَّللِ َخ ْريٌ لَ ْو َكانوا
{ولَ ْو أَ اهن ْم َآمنوا َواتا َق ْوا لَ َمثوبَةٌ ِم ْن ِعنْ ِد ا
اإلسرائيليني إىل اآلن .يقول هللا عنهم بعد ذلك ،مبا يثبت كفرهمَ :
يَ ْعلَمو َن} [البقرة.]103 :
وسعة .وكان
وكان ،أهم ما فعله سليمان ،بناء "بيت الرب" يف أورشليم ،وتسوير املدينة ورعاية الشعب يف رخاء َ
بيت الرب يف بيت املقدس يف مقابل البيت احلرام الذي بناه إبراهيم مبكة .ولقد قلنا سابقا ،إن بيت املقدس هو مقام
القلب يف الداينة .وهلذا فإن تديّن بين إسرائيل لدى خصوصهم ،سيدور حول مقامات اإلُيان ،ال حول مقامات
اإلحسان .وأما العوام من كل أمة ،فهم من مرتبة اإلسالم العامة دائما .وإن تعلقوا ابلبيت ،فإن تعلقهم يكون تعلق عبادة،
ِ
ال تعلّق عبودية .وعندما جند -مثال -قول سليمان للرب هكذا" :فَ ْ ِ
ضُّر َعه ْم َواقْ ِ
ضاءَه ْم،1".
ض قَ َ
صالَ َهت ْم َوتَ َ
امسَ ْع م َن ال اس َماء َ
فإننا نعلم أنه يقصد الصورة اإلنسانية من فوق السماوات ،اليت تكلمنا عنها يف الباب األول؛ ونعلم أن الدين يف املرحلة
اإلسرائيلية األوىل (املوسوية) يدور على القلب ،كما سبق أن ذكران .نقول هذا ،ألن الدين ليس مرتبة واحدة يف التاريخ؛
وألن معرفة هللا القلبية ،ليست أعلى ما يكون من املعرفة.
ك
ْت أ ََم ِامي َك َما َسلَ َ
ت إِ ْن َسلَك َ
أخذ هللا العهد على سليمان (كما أخذه على موسى) ،كما ورد يف التوراةَ " :وأَنْ َ
وَ
ِ
ِ
وك بِسالَم ِة قَلْب و ِ
ِِ
ِ
ك
َح َك ِامي ،فَِإِّين أقيم ك ْرِس اي ملْ ِك َ
صْي ت َ
ك َو َحفظْ َ
است َق َامةَ ،و َعملْ َ
ت فَ َرائضي َوأ ْ
َْ
ب ك ِّل َما أ َْو َ
َداود أَب َ َ َ
ت َح َس َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
يل .إِ ْن كْن ت ْم تَ ْن َقلِبو َن أَنْت ْم أ َْو
يل إِ َىل األَبَد َك َما َكلا ْمت َداوَد أ ََاب َك قَائًِال :الَ ي ْع َدم لَ َ
ك َرج ٌل َع ْن ك ْرس ِّي إ ْسَرائ َ
َعلَى إ ْسَرائ َ
أَب نَاؤكم ِمن ورائِي ،والَ َحتْ َفظو َن وصاايي ،فَرائِ ِ
ض َي الاِيت َج َعلْت َها أ ََم َامك ْم ،بَ ْل تَ ْذ َهبو َن َوتَ ْعبدو َن ِآهلَةً أ ْخَرى َوتَ ْسجدو َن َهلَا،
ْ ْ ْ ََ َ
َََ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا
ا
فَِإِّين أَقْطَع إِ ْسَرائِيل َع ْن َو ْجه األ َْر ِ
المسي أَنْفيه م ْن أ ََماميَ ،ويَكون إ ْسَرائيل
استه ْ
ض ال ِيت أ َْعطَْي ت ه ْم إ ااي َها؛ َوالْبَ ْيت الذي قَد ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
مثَ ًال وهزأًَة ِيف َِ
مجي ِع الشُّع ِ
ب
صفرَ ،ويَقولو َن :ل َما َذا َعم َل الار ُّ
َ َ ْ
وبَ ،وه َذا الْبَ ْيت يَكون ع ْ َربًة .ك ُّل َم ْن َُيُّر َعلَْيه يَتَ َع اجب َويَ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
آابءَه ْم م ْن أ َْر ِ
ه َك َذا ِهلذه األ َْر ِ
صَرَ ،ومتََ اسكوا
َج ِل أَ اهن ْم تََركوا الار ا
ب إِهلَهم الاذي أ ْ
ضم ْ
ض َوهل َذا الْبَ ْيت؟ فَيَقولو َن :م ْن أ ْ
َخَر َج َ
ِِب ِهلة أخرى وسجدوا َهلا وعبد ِ ِ
ب َعلَْي ِه ْم ك ال ه َذا الشِّ
ار .2"».وسنرى يف م ْقبِل اتريخ بين إسرائيل -
ب الار ُّ
وها ،لذل َ
َ ْ َ َ َ َ َ َ ََ َ
ك َجلَ َ
وبعد سليمان بوقت طويل -أن هذا هو ما وقع؛ ولألسباب اليت ذكرت هنا وقع .وأما ما ذكره ال َكتبة عن سليمان يف
ِ
ِ
ِ
ان َشيخ ِ
ِ
ب
التوراة عند قوهلمَ " :وَكا َن ِيف َزَم ْ َ
وخة سلَْي َما َن أَ ان ن َساءَه أ ََملْ َن قَلْبَه َوَراءَ آهلَة أ ْخَرىَ ،وَملْ يَك ْن قَلْبه َكام ًال َم َع الار ِّ
ِ
ث إِهل ِة ِ ِ
ِِ
ِ ِِ ِ
وم ِر ْج ِ
نيَ .و َع ِم َل سلَْي َمان ال اشار ِيف
س الْ َع ُّمونيِّ َ
الصيدونيِّ َ
ب سلَْي َمان َوَراءَ َع ْشت َور َ َ ّ
نيَ ،وَم ْلك َ
إهله َك َق ْلب َداوَد أَبيه .فَ َذ َه َ
ِ
ِ ِ ِ
وش ِر ْج ِ
اجلَبَ ِل الا ِذي ُتَ َاه
ني َعلَى ْ
بَ ،وَملْ يَْت بَ ِع الار ا
س الْموآبِيِّ َ
َعْي َِين الار ِّ
ب متََ ًاما َك َداوَد أَبِيه .حينَئذ بَ َىن سلَْي َمان م ْرتَ َف َعةً ل َكم َ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِِ
ِ
ِ ِِ
ِ ِ
ك ِر ْج ِ
ب
ب الار ُّ
أور َشل َيمَ ،ولمولَ َ
س بَِين َع ُّمو َنَ .وه َك َذا فَ َع َل جلَمي ِع ن َسائه الْغَ ِريبَات اللا َوايت ك ان يوق ْد َن َويَ ْذ َْحب َن آلهلَته ان .فَغَض َ
ب إِ ِله إِ ْسرائِيل الا ِذي تَراءى لَه َمارتَْ ِ
ابع ِآهلَةً أ ْخَرى،
َعلَى سلَْي َما َن ألَ ان قَلْبَه َم َ
ال َع ِن الار ِّ
نيَ ،وأ َْو َ
صاه ِيف ه َذا األ َْم ِر أَ ْن الَ يَت َ
ََ
َ َ
ب ،3".فإنه افرتاء وهبتان كله .وال نظن دافع بين إسرائيل إىل رمي سليمان ابلشرك فيه ،وهو
صى بِِه الار ُّ
فَلَ ْم َْحي َف ْظ َما أ َْو َ
املعصوم عنه عصمة كاملة يقينية ،إال عنصريتهم املتأصلة فيهم ،واليت منعتهم من قبول زوجات سليمان من غري

 . 1امللوك األول.45 :8 :
 . 2امللوك األول.9-4 :9 :
 . 3امللوك األول.10-4 :11 :
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اإلسرائيليات .وقد كانت أوالهن بنت فرعون مصر ،اليت ما لبثت أن عادت إىل بلدها .وملا مات سليمان عليه السالم،
"ر ْحبعام" ابنه ...فعلى داود وسليمان السالم!...
ّ
توىل امللك بعده َ
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الفصل السابع

انقسام اململكة والشتات األول
توىل "رحبعام" ابنه (حوايل 928 :ق.م)؛ ولكنّه مل حيسن السياسة ،فعصاه
بعد موت سليمان عليه السالمّ ،
فتكونت
الشعب؛ وصار ملك عشرة أسباط من بين إسرائيل إىل "يَربْعام" الذي كان يبدي انشقاقه منذ أايم سليمان؛ ّ
مملكتان :مملكة إسرائيل ،ومملكة يهوذا .وينبغي أن نذكر هنا ،أن اخلالفة التامة اليت كانت لداود وسليمان عليهما السالم،
كانت جامعة من حيث الظهور لالسم "هللا" واالسم "امللِك" .وملا مات سليمان ،فإن االمسني افرتقا ،ليكون امللِك
نيب من األنبياء دائما؛ حيث كان يل ّقب
مبظهرين يف بين إسرائيل :ملك السامرة وملك يهوذا ،ويكون االسم "هللا" مع ّ
نيب ،فإن االسم "هللا" يكون لواحد ،ويكون "الرب"
النيب يف بين إسرائيل ب "رجل هللا" .فإن وجد يف الزمن أكثر من ّ
لآلخرين.
وبعد َخس سنوات من ملك "رحبعام" ،دخل "شيشق" ملك مصر أورشليم ،وهنب بيت الرب وبيت املَلك،
وضعفت مملكة يهوذا لكل األسباب اليت مرت .ومات "رحبعام" ،وملك ابنه "أَبِيَام" بعده .وواصل "أبيام" احلرب على
"يربعام" ،اليت كان قد بدأها أبوه ،لتزداد مملكة إسرائيل ضعفا على ضعف هي أيضا .ومات "أبيام" وملك بعده ابنه
وشافَاط" .وملك "انداب" بعد أبيه "يربعام" على إسرائيل .وقتل "انداب" على يد
"آسا"؛ وبعد "آسا" ملك ابنه "يَه َ
"ب عشا بن أ ِ
َخيّا" من بيت يَ ّساكِر .ومات "بعشا" وملك ابنه "أَيْلَة" بعده .فقتله " ِزْمري" (حوايل 882 :ق.م) الذي كان
َْ
قسمني :قسم
من رؤساء فرق جنوده ،والذي قتل هو أيضا على يد "ع ْمري" رئيس اجلنود .وهنا انقسم شعب إسرائيل ْ
مع "عمري" ،وقسم مع "تِْب ِين بن ِجينَة" .فلما مات "تبين" ،عاد امل لك ل "عمري" .وملا مات "عمري" ملك بعده ابنه
ملك إسرائيلُ .ث مات "يهوشافاط" ،وملك
َخ ْزاي" بعده؛ وصا َحل "يهوشافاط" َ
"أ ْ
َخآب" .ومات "أخآب" وملك ابنه "أ َ
ابنه "يهورام" .وملا مات "أخزاي" ملك إسرائيل ،وقد كان مشركا يعبد بعال ،ضم "يهورام" ملكه إليه؛ ألنه مل يكن له ابن
ُيلك بعده .وكان من أشهر أنبياء هذه املرحلة "إيليّا" الذي ورثه "أليشع" بعد موته عليهما السالم .وملك بعد "يهورام"
ابنه "يورام" يف أورشليم ،وبعد "يورام" ابنه "أخزاي" .ومسح أليشع النيب "ايهو بن يهوشافاط" ملكا على إسرائيل بدل
"أخآب" .ف َقتل "ايهو" "يهورام" ملك إسرائيل ،وطارد "أخزاي" فمات ودفن يف أورشليم .وكان "ايهو" هو من استأصل
عبادة "بعل" من إسرائيل؛ ُث مات "ايهو" يف السامرة ،وملك بعده ابنه "يهو أحاز"ُ .ث ملك "يهوآش" يف أورشليم ،وهو
صيا" ابنهُ .ث مات "يهوأحاز" ملك إسرائيل يف السامرة،
ابن سبع سنني؛ ُث قتل بعد مدة على أيدي عبيده ،وملك "أ َْم َ
وملك ابنه "يوآش" (حوايل 836 :ق.م) .ويف عهد "يوآش" ،مات أليشع النيب .وأما "أمصيا" ملك يهوذا ،فأمسكه
"يهوآش" ملك إسرائيلُ ،ث دخل أورشليم وهنبهاُ .ث عند موت "يهوآش" ملك بعده ابنه "يربعام" .وعند موت "أمصيا"،
"عَزْراي" يف أورشليم .وبعد موت "يربعام" ملِك إسرائيل ،ملك ابنه "زكرّاي" .وبعد موت "عزراي" ،ملك ابنه
ملك ابنه َ
"منَحيم بن جادي" "شلّوم بن
"يواثم" (حوايل 758 :ق.م)ُ .ث قتل َ
"شلُّوم بن ايبيش" "زكراي" ،وأخذ ملكه؛ وقتل َ
ايبيش" ،وملك مكانه .فلما مات "منحيم" ملك بعده ابنه "فَ َق ْحيا" ،الذي قتله "فَ ْقح بن َرَملْيا" .فقتل "هوشع بن أيلة"
"فقح بن رمليا" ،وأخذ ملكه .ومات "يواثم" يف أورشليم ،فملك بعده ابنه "آحاز" (حوايل 743 :ق.م) .وملا مات
"حَزقِيّا" .وكان من أنبياء هذه احلقبة" :ميخا" عليه السالم .ويف السنة التاسعة ل "هوشع" ،أخذ َملك
"آحاز" ،خلفه ابنه َ
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أ ّشور السامرة ،وسىب إسرائيل إىل أشور (حوايل  722ق.م) .وأتى ملك أ ّشور أبقوام آخرين من اببل وكوث ِ
وع ّوا ومحاة
"سْنحا ِريب" ملك أشور،
وس ْفراومي وأسكنهم يف مدن السامرة .ويف السنة الرابعة عشرة مللك "حزقيّا" يف يهوذا ،جاء َ
َ
"منَ ّسى" الذي عاد
يتم له النصر وقتل على أيدي ولديه .ومات "حزقيّا" ،وملك من بعده ابنه َ
وحاصر يهوذا ،غري أنه مل ّ
إىل الشرك (حوايل 698 :ق.م) .ومات "منسى" ،وملك ابنه "آمون" من بعده؛ وكان مشركا كوالدهُ .ث قتل "منسى"
على يد عبيده ،وملك من بعده ِ
"يوشيّا" ابنه (حوايل 639 :ق.م)؛ وقد عاد إىل دين الرب .وقد كان من أنبياء هذه
"خنْو" فرعون مصر ،وقام بعده ابنه "أَلِياقيم" بتمليك
احلقبة" :انحوم" و"صفنيا" ،عليهما السالم .ومات "يوشيّا" على يد َ
وغري "ألياقيم" امسه إىل "يهوايقيم" (حوايل 608 :ق.م) .ويف ّأايمه توىل احلكم
من فرعون ،مع الوعد بدفع اجلزية لهّ .
مترد بعد ثالث سنني ،ورفض دفع اجلزيةُ .ث سلّط هللا على
"نبوخذنصر" ملك اببل ،فصار "يهوايقيم" اتبعا له؛ إال أنه ّ
ّ
عمون .ومات "يهوايقيم" وخلَفه ابنه "يهوايكني"؛ فأخذ َملك اببل
يهوذا الغزاة من الكلدانيني واألراميني واملوآبيني وبين ّ
ملكه منه يف السنة الثامنة ،وهنب أورشليم وسىب سكاهنا ممن كانوا معتربين .وأخذ معه "يهوايكني" إىل اببل ،وعائلته كلها
"نبوخذنصر" عمه على أورشليم،
(حوايل 587 :ق.م) .وكان من أنبياء حقبة التهجري :حزقيال وأشعيا الثاين .وملّك
ّ
ِ ِ
ِِ
ِ
فتمرد "صدقّيا" على ملك اببل ،الذي
َ
"متَنيّا" وغري امسه إىل "ص ْدقيّا"؛ وكان من أنبياء هذه احلقبة "إ ْرميا" عليه السالمّ .
حاصر أورشليم ،إىل أن خرج منها أهلها من شدة اجلوع .فألقى الكلدانيون القبض على "صدقيّا" وأخذوه إىل ملك اببل،
بوزرادان" إىل أورشليم فأحرقها،
حيث قتل أبناؤه أمامه و ِمسلت عيناه .وبعد َخسة أشهر ،بعث ملك اببل رئيس شرطتها "نَ َ
وهدم أسوارها .وعاد رئيس الشرطة إىل اببل مع سلب جديد ،ممن كانوا قد بقوا يف املدينة ،فقتهلم امللك .وأما من بقي
"ج َدلْيا" .وبعد سبعة أشهر ،جاء "إمساعيل بن نثنيا" وقتل
من الشعب يف أرض يهوذا ،فقد وّكل عليهم
ّ
"نبوخذنصر" َ
رودخ" على اببل ،أخرج "يهوايكني" من السجن ،بعد سبع وثالثني
"م َ
"جدليا" ومن معه من الكلدانيني .وعندما متلّك َ
سبيه ،واستخدمه لديه .وما لبث األمر أن آل إىل سقوط مملكة اببل ،وظهور اإلمرباطورية الفارسية عليها (حوايل:
سنة من ْ
 546ق.م) .وكان "إشعيا بن آموص" النيب ،قد أخرب بين إسرائيل يف زمانه منذ ما يقرب من القرنني ،أبن بين إسرائيل
يرجعون إىل بيت املقدس على يد "كورش" من ملوك الفرس ،والذي مل يكن موجودا يف ذلك العهد بعد.
وقبل أن نستمر يف تتبع األحداث ،ال ب ّد من أن نتفحص الوضع العام للمملكة؛ ِ
ومن أن خنرج منه خبالصة تنفع
يف فهم اتريخ اليهود واترخينا؛ ما دام هللا واحدا ،وما دامت معاملته لعباده ال ختتلف إال يف التفاصيل:
نيب هللا سليمان عليه السالم .واالنقسام ،ال
 .1ال بد من أن نالحظ أن انقسام مملكة املوسويني ،جاء مباشرة بعد موت ّ
ُيكن أن ي ّتم إال ابالستناد إىل خلل يف التديّن لدى بين إسرائيل ،وإن َعَزوه هم إىل سواه .ونعين من هذا ،أنه رغم قوهلم
مزق اململكة بسبب زوجات سليمان من غري قومهم ،والذي (القول) مل يكونوا فيه على حق ،ما دام اخلليفة
أبن هللا قد ّ
عن هللا ال يعرتض عليه؛ فإن السبب األساس يف نظران ،هو ضعف التديّن (اإلُيان) لدى الشعب ،مع طغيان اعتبار
اخلليفتني :داود وسليمان؛ وهذا يوِرث انقطاعا عن هللا ،مل
العِرق لديه .والتديّن ،كان قد ضعف ،بسبب اعرتاضهم على
ْ
يعلموا به ،إال من نتائجه .وذلك ألن كل العقوابت اليت ستتواىل على اليهود ،سيكون سببها انقطاعهم عن هللا ،رغم بقاء
بعض معامل العبادة لديهم يف الظاهر .ولقد بلغ االَنراف ببين إسرائيل يف بعض األزمنة ،أن عبدوا آهلة الوثنيني ،الذين ِمن
ِ اِ
ين
حوهلم .وهذا أشد ما يكون من االَنراف .واالنقسام ،كما هو احلال عند املسلمني فيما بعد ،يقول هللا عنه{ :إ ان الذ َ
ِ
ِ
اَّللِ ُثا ي نَبِّئ ه ْم ِمبَا َكانوا يَ ْف َعلو َن} [األنعام .]159 :ومعىن
ت ِمْن ه ْم ِيف َش ْيء إِامنَا أ َْمره ْم إِ َىل ا
فَ ارقوا دينَ ه ْم َوَكانوا شيَ ًعا لَ ْس َ
لست منهم يف شيء ،هو ذاته ما قصدان ابالنقطاع عن هللا ،من اجلهة التعبّديّة يف احلقيقة .وأما معىن قوله تعاىل :إمنا
أمرهم إىل هللا ،الذي قد يبدو يف عني الناظر غري القطيعة اليت قلنا هبا ،فهو إيكال أمرهم إىل املشيئة ال غري؛ كما يف قوله
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ور َرِح ٌيم} [آل عمران .]129 :واملعىن هو :رغم ثبوت انقطاع بين
تعاىل{ :يَ ْغ ِفر لِ َم ْن يَ َشاء َوي َع ِّذب َم ْن يَ َشاء َو ا
اَّلل َغف ٌ
ومن بعده من األنبياء ،إال أن املشيئة هي وحدها احلاكمة عليهم ،خبالف ما حيكم
إسرائيل عن هللا من جهة سليمان َ
ابالمسني الغفور والرحيم ،يعين أن من الرمحات اإلهلية يف حق أشخاص خمصوصني على
الناس من أهل الدين .وإتيان هللا
ْ
األقل ،ما هو م ّدخر يف اآلخرة ،وبعد ثبوت املعصية الكربى عليهم؛ وال ينفع هنا إال التسليم .هذا يف احلكم األخروي:
أما يف الدنيا ،فإنه ال بد من جزاء مناسب لألعمال؛ لذلك كان التقسيم مناسبا حلال االنفصال عن اجلادة .هذا يف حق
عيش املسلمني
بين إسرائيل الذين انقسموا إىل مملكتني ،مشالية وجنوبية؛ ويف حق النصارى من بعدهم واملسلمني .وليس ْ
التفرق يف الدين لدى املسلمني،
اليوم يف دويالت متناحرة ،إال دليال على غضب هللا عليهم ،عند ُّ
تفرقهم يف الدين .ومل يقع ّ
الورثة .وكما اَنجب بنو إسرائيل عن
إال بعد انقطاع اخلالفة اجلامعة فيهم ،حبيث عاد احلكم يف الظاهر إىل امللوك ال إىل َ
هللا ،فكذلك اَنجب املسلمون يف عمومهم .فهم اآلن متمسكون بتديّن يف غالبيته أنتجه فقهاؤهم ،مع فقد ظاهر لروح
الدين اليت هي التوحيد كما هو يف علم هللا ،ال كما صاغه املتكلمون .وهكذا ،فإنه ال فرق كبريا بني أحوال بين إسرائيل
وأحوال املسلمني .وإننا نرى ونسمع اليوم ممن يظنّون أنفسهم على اجلادة ،ما ال يدل إال على ما ذكران من اَنراف.
كل شيء ،إال فيما هم عليه ،متاما كما هو حال اليهود وحال النصارى .وما ذلك
والغريب يف األمر ،هو أهنم يش ّكون يف ّ
ِ
ك َزياناا لِك ِّل أ امة َع َملَه ْم ُثا إِ َىل َرّهبِِ ْم َم ْرِجعه ْم
إال بسبب التزيني الذي أشران إليه فيما قبل ،والذي قال هللا عنهَ { :ك َذل َ
فَي نَ بِّئ ه ْم ِمبَا َكانوا يَ ْع َملو َن} [األنعام.]108 :
 .2أما تسليط هللا َملك اببل الوثين ،على شعب املؤمنني ،فهو نظري ما سلّط على املسلمني من استعمار كفري يف األزمنة
املتأخرة (منذ قرابة القرن من الزمان) .ومن هنا تظهر أمهية ورود ذكر بين إسرائيل يف القرآن ،والذي يظنه اجلاهلون مقتصرا
ِ
اعى
اعى َعلَْيك ْم َك َما تَ َد َ
عليهم وحدهم؛ رغم ما أَنذر به نبيّهم حممد عليه السالم ،حيث يقول« :يوشك ْاأل َمم أَ ْن تَ َد َ
ال :بَ ْل أَنْت ْم يَ ْوَمئِذ َكثِريٌ؛ َولَ ِكناك ْم غثَاءٌ َكغثَ ِاء ال اسْي ِل! َولَيَ ْن َز َع ان
ال قَائِ ٌلَ :وِم ْن قِلاة ََْنن يَ ْوَمئِذ؟ قَ َ
ص َعتِ َها! فَ َق َ
ْاألَ َكلَة إِ َىل قَ ْ
ب
اَّللِ َوَما الْ َو ْهن؟ قَ َ
ال قَائِ ٌلَ :اي َرس َ
اَّلل ِيف ق لوبِكم الْ َو ْه َن! فَ َق َ
ول ا
اَّلل ِم ْن صدوِر َعد ِّوكم الْ َم َهابَةَ ِمْنك ْمَ ،ولَيَ ْق ِذفَ ان ا
ا
ال :ح ُّ
الدُّنْيا وَكر ِاهية الْمو ِ
ِ
املستعمرة يف ماضينا القريب؛ وإن اإلمرباطورية
ت .1».ولقد كانت مملكة اببل ،شبيهة ابلدول األوروبية
َ َ َ َ َْ
الفارسية ،ستشبه الوالايت املتحدة األمريكية املتعاظم نفوذها يف زماننا .وإن قصري النظر من أهل اإلُيان ،من بين إسرائيل
يف زماهنم ،أو من املسلمني يف زماننا ،قد يرى أن اخلروج من نفوذ هذه الدولة والدخول حتت نفوذ دولة أقوى ،يكون
سبب اسرتجاع املنعة والقوة املفقودتني؛ واحلقيقة هي أن األمر ال يكون إال استبدال هيمنة هبيمنة أخرى مثلها ،ينتج
عنهما دائما مزيد إذالل ومهانة .ولقد كان األليق ابملؤمنني ،العودة إىل "الرب" عودة صحيحة ،ليدفع عنهم سبحانه ما
يلحقهم من أذى؛ ألنه وحده القادر على ذلك ،بسبب ومن دونه.
 .3إن إعانة "كورش" لبين إسرائيل من أجل العودة إىل بالدهم ،تشبه إعانة الوالايت املتحدة األمريكية (خصوصا
"ترامب") لليهود من أجل العودة إىل بيت املقدس .وكما أن "كورش" فعل ذلك ابلنظر إىل مصلحة بلده يف زمانه،
فكذلك "ترامب" يفعله من أجل بلده؛ أو على األقل هذا ما يظنه هو .وأما اليهود ،فإن األقدار ُتري هبم من دون أن
يروا أبعادها احلقيقية .ونعين من هذا ،أن املسألة لديهم ليست هي إقامة مملكة (دولة) اليهود اجلديدة إحياء لتلك القدُية
اليت تسكن وجداهنم؛ وإمنا هي حسن قراءة ملراحل التاريخ البشري العام ،واليت يتنبه إليها بعض اليهود الرافضني اليوم
إلقامة الدولة .ومقصودان من هذا كله ،أنه كان على اليهود والنصارى واملسلمني ،أن ال يَ ِزنوا األمور مبعايري أغراضهم
سر
الدينية -زعما -أو العرقية؛ ولكن أن يعملوا على إدراك مراد هللا (القدر) يف ذلك كله .نقول هذا ،وَنن نعلم أن من ّ
 . 1أخرجه أبو داود عن ثوابن رضي هللا عنه.
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القدر اَنجاب الناس عن خط سريه ،كما ينبه هللا إىل ذلك بقوله تعاىل{ :ولَ ِكن لِي ْق ِ
اَّلل أ َْمًرا َكا َن َم ْفع ًوال} [األنفال:
ض َي ا
َ ْ َ
.]42
"نبوخذنصر" إىل اببل ،النيب "دانيال" وهو أحد كبار أنبياء بين إسرائيل .وأخذ معه رفقته ثالثة
وكان ممن اقتادهم
ّ
"حنَ نْيا" و"ميشائيل" و"عزراي" (حوايل 605 :ق.م) .فتعلم "دانيال" هناك لغة الكلدانيني ،ور ّشح
فتيان من األشراف همَ :
"نبوخذنصر" ،من دون أن خيربه هبا ،جعله حاكما
فسر "دانيال" رؤاي ل
ّ
هو ورفاقه للعمل داخل القصر امللكي .وبعد أن ّ
"نبوخذنصر" واليت كان تعبريها نزول بالء عليه؛ متلّك ابنه
ومستشارا يف احلكمة وعامل األسرار .وبعد تفسري رؤاي اثنية ل
ّ
صر" ،والذي رأى رؤاي بعد مدة ،عربها له النيب ابنتهاء ِ
"بيلشاصر"
ملكه وتغلُّب الفرس عليه .ويف تلك السنة قتل
ّ
"بَْي ْلشا ا ْ
وتوىل مكانه "داريّوس" ،الذي اختذ "دانيال" وزيرا .فاحتال الوزراء على امللك ،واستخرجوا منه قانوان يع امم يف البالد،
مفاده أن ال يرفع طلب طيلة ثالثني يوما إال إىل امللك؛ وهم يريدون أن ُيسكوا ب "دانيال" متلبسا بسؤال ربه ،ليخربوا
جب األسود لتأكله .فطرح "دانيال" عليه
امللك عنه ،فيخلّصهم منه؛ وكذلك كان .وكانت عقوبة اجلاين :إلقاءه يف ّ
ِ
السالم يف اجلب ،وقال امللك له«" :إِ ان إِهل ِ
يك» .1".وملا تف ّقد امللك "دانيال" صباحا،
ك الاذي تَ ْعبده َدائِ ًما ه َو ي نَ ّج َ
ََ
وجده حيا؛ ففرح به وآمن إبهله ،وأخرب مجيع من يف مملكته أبن يقتدوا به يف عبادة إله "دانيال".
عربه له :أن تقوم بعد
فسرها له جربيل عليه السالم؛ وكان مما ّ
وقد كان "دانيال" يرى الرؤى بني الفينة واألخرى ،في ّ
ضمن "دانيال"
مملكة فارس مملكة اليوانن ،وأن يستويل كبري ملوكها (اإلسكندر) على ممالك األرض .ويف سفر "دانيال"ّ ،
وحي هللا له ،الذي كان أيتيه امللَك به .وهو ألغاز متعلّقة ابملستقبل يف تلك األايم؛ مما يهم بين إسرائيل ،ومما يهم الشعوب
ِ
تبني مسار األقدار .ولقد أراد بعض األغرار أن
اجملاورة .وال يزال سفر "دانيال" إىل اآلن ،منجما معرفيا لكل من أراد ّ
يك ّذبوا بوجود النيب "دانيال" عليه السالم ،وزعموا أبنه شخصية ملك من ملوك اليوانن أقحم ذكرها يف "الكتاب املقدس".
واحلقيقة هي على غري ما زعموا.
ولنعد إىل بين إسرائيل يف أايمهم:
ك فَا ِرس ِعْن َد متََ ِام َكالَِم الار ِ ِ ِ
ِ
ب روح كورش ملِ ِ
وىل لِكورش ملِ ِ
ك
ّ
ب ب َف ِم إِ ْرميَا ،نَباهَ الار ُّ َ َ َ َ
جاء يف التوراةَ " :وِيف ال اسنَة األ َ َ َ َ
َ
ضا قَائًِال« :ه َك َذا قَ َال كورش ملِك فَا ِرسَِ :
مجيع ممََالِ ِ
ِ
ك األ َْر ِ
ض َدفَ َع َها ِيل
س فَأَطْلَ َق نِ َداءً ِيف ك ِّل ممَْلَ َكتِ ِه َوِابلْ ِكتَابَِة أَيْ ً
َ َ
َ
فَار َ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ب إِله ال اس َم ِاءَ ،وهو أ َْو َ ِ
ِ
ص َع ْد
الار ُّ
ين لَه بَْي تًا ِيف أور َشل َيم الاِيت ِيف يَهوذَاَ .م ْن منْك ْم م ْن ك ِّل َش ْعبِه ،ليَك ْن إِهله َم َعهَ ،ويَ ْ
َ
صاين أَ ْن أَبْ َ
ِ
ِ
ِ
إِ َىل أور َشلِيم الاِيت ِيف ي هو َذا فَي ب ِين ب يت الار ِ ِ ِ ِ ِ
َح ِد األ ََماكِ ِن َحْيث
َ ْ َ َْ َ ّ
يل .ه َو ا ِإلله الاذي ِيف أور َشل َيمَ .وك ُّل َم ْن بَق َي ِيف أ َ
َ
َ
ب إله إ ْسَرائ َ
2
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب الاذي ِيف أور َشل َيم . ».وهكذا
ب فَ ْلي ْنج ْده أ َْهل َم َكانه بِفضاة َوبِ َذ َهب َو ِأب َْمت َعة َوبِبَ َهائ َم َم َع الت َُّ
ه َو متَ غَِّر ٌ
اربِع لبَ ْيت الار ِّ
الشتات األول .ولقد شبّه بعض احملللني فعل "كورش" مع بين إسرائيل بوعد "بلفور"
سيعود بنو إسرائيل إىل أورشليم بعد ّ
يف زماننا؛ ويقال إن "بلفور" استلهم رأيه من "كورش" نفسه .وعلى كل حال ،فإن هذا مما يؤكد ما نذهب إليه من
مطابقة يف هذا الكتاب.
أقام "كورش" أعظم إمرباطورية يف زمانه ،معطيا للشعوب اليت حتت حكمه نوعا من احلكم الذايت؛ وهذا هو ما زاد
متاسك مملكته ،وقلل من حركات التمرد داخلها .ويف العام ( 539ق.م) ضم اإلمرباطورية الكلدانية لبابل ،واعتقل
حاكمها "انبونيدوس"؛ وبعدها مباشرة ،وسع سيطرته على شبه اجلزيرة العربية ،فصار املشرق اتبعا للحكم الفارسي.

 . 1دانيال.16 :6 :
 . 2عزرا.4-1 :1 :
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و"كورش" هو امللك الوحيد من غري بين إسرائيل ،الذي أثىن عليه الرب ،ووصفه ابملسيح؛ جاء يف التوراة" :ه َك َذا
يح ِه ،لِكور ا ِ
ِ ِ ِِ
ب لِم ِس ِ
ِ
اع ْ ِ
ني،
صَر َ
َح َقاءَ ملوك أَح ُّل ،ألَفْ تَ َح أ ََم َامه الْم ْ
وس أ ََم َامه أممًَاَ ،وأ ْ
ََ
يَقول الار ُّ َ
ش الذي أ َْم َسكْت بيَمينه ألَد َ
َواألَبْ َواب الَ ت ْغلَق .1".وواضح من كالم الرب عنه ،أنه مل يكن وثنيّا ،بل كان موحدا؛ على األرجح ،يتبع إحدى النبوات
الشرقية .أحب اليهود "كورش" ألنه أرجعهم بعد السيب ،وأعطاهم األموال لتجديد بناء اهليكل بعد ختريبه يف السيب
البابليَ ،ورّد إليهم نفائس اهليكل املنهوبة اليت كانت خمزونة يف خزائن ملوك اببل.
أهم حدث سيربز من رحم الغيب ،والذي ستكون العودة من السيب إعالان عنه ،هو تغيري اسم "بين إسرائيل"
وإ ّن ّ
إىل اليهود .وإن هذا كان من موافقة االسم لواقع احلال .فبنو إسرائيل هم جمموع األسباط االثين عشر ،الذين يتبعون
ملوسى يف الشريعة؛ املستمدون منه ومن ورثته من األنبياء .وأما اليهود فهم قوم انقطعوا عن االستمداد من األنبياء ،وبقوا
على ظاهر الدين (الطقوس) من دون روح .وسيبقى اليهود يف الغفلة ،إىل أن يدركهم عيسى عليه السالم؛ وهنا سيح ادد
مصريهم :فمن آمن بعيسى عاد إليه املدد وكان مؤمنا ،وأما من أّب ،فإنه يصري إىل الكفر األكرب .وأما ما يشبه هذا عند
املسلمني ،فهو انقطاع عوامهم عن املدد النبوي بعد القرون األوىل؛ ومل يدم ذلك إال خلواص هذه األمة ،الذين وصفهم
«ال تَ َزال طَائَِفةٌ ِم ْن
النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ابلطائفة الظاهرة على احلق .يقول النيب صلى هللا عليه وآله وسلمَ :
ِ
احل ِقَ ،ال يضُّرهم من خ َذ َهلم ح اىت أيِْيت أَمر اِ
ِ
ك .2».وهذا يعين أن الطوائف األخرى من
اَّلل َوه ْم َك َذل َ
ين َعلَى َْ ّ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ
أ ام ِيت ظَاه ِر َ
املسلمني تكون مقطوعة املدد ،وال تعرف من الدين إال األقوال وظاهر األعمال .وكما كان أحبار بين إسرائيل ،العنصر
األساس للمرور من "املوسوية" إىل اليهودية ،فكذلك فقهاء املسلمني كانوا نظريهم يف انقطاع األمة يف غالبيتها عن املدد
النبوي؛ وكانوا السبب يف املرور من كوهنم مسلمني إىل كوهنم "إسالميني" .ورغم أن مصطلح "اإلسالميني" مل يعم استعماله
إال مع احلركات السياسية اإلسالمية يف القرن األخري ،إال أنه مل يكن غائبا يف األزمنة األوىل ابلكلّية .ويكفينا دليال عليه
كتاب أيب احلسن األشعري الذي أمساه" :مقاالت اإلسالميني واختالف امل صلّني" .ورغم أن األشعري مل يكن يقصد إىل
املعىن الذي نريد َنن تسليط الضوء عليه ،إال أنه مل يكن بعيدا عنه ،وهو من تناول االنقسام العقدي القاطع عن االستمداد
من غري أن يدري .وكما كان مدد موسى ،بعد وفاته عليه السالم ،ينال من األنبياء الذي جاءوا بعده من زمنه إىل زمن
املدد النبوي احملمدي من املسلمنيَ ،من اتصل ابلورثة احملمديني،
جميء عيسى بن مرمي على اجلميع السالم ،فكذلك يَنال َ
إىل قيام الساعة .وهذا يعين أن صورة االستمداد لدى أهل الدين ،تكون على مظهرين :األول ،هو أن تكون األمة
معاصرة لرسوهلا؛ وهذا ال يكون لليهود إال مع موسى ،وال يكون للمسلمني إال مع حممد ،شخصيا؛ صلى هللا عليه وآله
وسلم .واملظهر الثاين ،وهو ال يكون إال بعد وفاة الرسولني عليهما السالم؛ فيكون االستمداد لليهود عن طريق األنبياء،
استمداد ابلنيابة ،ال ابألصالة؛ لكن حكمه حكم األصل من جهة
ويكون االستمداد للمسلمني عن طريق الورثة .وهذا
ٌ
الشريعة؛ خصوصا ملن فتح هللا عني بصريته وصار يشاهد الرسول من وراء صورة النائب .وغري هذين الصنفني من اجلانبني،
التطرف الديين،
يكونون مقطوعني عن املدد ،وإن حافظوا على صورة التديّن .بل إن من هذا الصنف األخري ،يظهر ّ
عندما يريد أهله تعويض النقص الديين ،ابأليديولوجيات الدينية اليت تستند إىل تلفيق فكري ال يغين .ولقد وقع يف هذا
التطرف اليهود والنصارى واملسلمون مجيعا ،وإن كان كل فريق ال يرى العيب إال يف خمالَِفْيه.
ولقد رأينا كثريا من املسلمني استشكلوا قول هللا تعاىل{ :إِ ان الا ِذين آمنوا والا ِذين هادوا والناصارى وال ا ِ
ني َم ْن َآم َن
صابِئ َ
َ َ َ َ َ َ ََ َ
ِاب اَّللِ والْي وِم ْاآل ِخ ِر وع ِمل ِ
ف َعلَْي ِه ْم َوَال ه ْم َْحيَزنو َن} [البقرة ،]62 :فظن بعضهم أن
َجره ْم ِعْن َد َرّهبِِ ْم َوَال َخ ْو ٌ
صاحلًا فَلَه ْم أ ْ
ََ َ َ
َ َْ
 . 1إشعياء.1 :45 :
 . 2أخرجه مسلم عن ثوابن رضي هللا عنه.
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احلكم سواءٌ فيما خيص كل املذكورين اليوم؛ واألمر على غري ما فهموا .وذلك ألن املقصود ابلذين آمنوا مطلقا ،هم من
كانوا مع رسوهلم يف زمانه ،أو كانوا مع ن ّوابه من األنبياء أو الورثة ،وكانوا موافقني .فهؤالء هم املؤمنون وحدهم ،الذين
هم أهل البشارة اليت ختمت هبا اآلية .وأما من كان منهم يف البداية على ذلكُ ،ث أدركته رسالة جديدة ،فإنه جيب عليه
اإلُيان هبا ،حىت يواصل االستمداد من رب العباد؛ فإن هو توقف مع رسوله األول ،كما توقفت اليهود مع موسى ،أو
كما توقفت النصارى مع عيسى ،فهؤالء ال يع ّدون مؤمنني عند هللا؛ وال ينفعهم العمل الصاحل يف دخول اجلنة .وهذا -
ِ
جلي ،ال خيتلف عليه اثنان من جهة
ببساطة -ألن هللا يريد لعباده أن يكونوا معه ،ال مع الرسل من دونه .وهذا مبدأ ّ
التنظري؛ مع كونه من أصعب األشياء لدى اجلميع ،من جهة العمل .وهذه أمور تنظيمية يف الدين ،رأينا جل أهله جيهلوهنا،
لسبب أو آلخر .وَنن نرى أنه ال بد م ن تبيينها للناس ،حىت يعلموا موقعهم من الدين ،وحىت ال يسريوا يف طريق ومهي
يقودهم فيه احملتالون من مساسرة الدين من األحبار والرهبان والفقهاء ،الذين -من نيابتهم عن الشيطان -ال يريدون للناس
عما يزعمون أهنم عليه يدلّون.
أن يفوزوا عند رب العاملني ،ويقطعوهنم ّ
ص َارى َهتْتَدوا ق ْل بَ ْل ِملاةَ إِبْ َر ِاه َيم
{وقَالوا كونوا ه ً
ودا أ َْو نَ َ
ولننظر كيف ي ّبني هللا مسار الدين بوضوح يف قوله تعاىلَ :
ِ ِ
اق وي عقوب و ْاألَسب ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اط
َحني ًفا َوَما َكا َن م َن الْم ْش ِرك َ
يل َوإِ ْس َح َ َ َ ْ َ َ ْ َ
ني  .قولوا َآمناا اب اَّلل َوَما أنْزَل إلَْي نَا َوَما أنْزَل إ َىل إبْ َراه َيم َوإ ْمسَاع َ
ِ ِِ
ِ
َحد ِمْن ه ْم َوََْنن لَه م ْسلِمو َن  .فَِإ ْن َآمنوا مبِِثْ ِل َما َآمْن ت ْم بِِه
يسى َوَما أ ِويتَ النابِيُّو َن م ْن َرّهب ْم َال ن َفِّرق بَْ َ
ني أ َ
َوَما أ ِويتَ م َ
وسى َوع َ
اَّلل وهو ال اس ِميع الْعلِيم ِ .صب غَةَ اِ
ِ
ِ
ِ ا ِا ِ ِ
اَّللِ ِصْب غَةً َوََْنن
َح َسن ِم َن ا
اَّلل َوَم ْن أ ْ
ْ
َ
فَ َقد ا ْهتَ َد ْوا َوإ ْن تَ َول ْوا فَإمنَا ه ْم يف ش َقاق فَ َسيَكْفي َكهم ا َ َ
اَّللِ َوه َو َربُّنَا َوَربُّك ْم َولَنَا أ َْع َمالنَا َولَك ْم أ َْع َمالك ْم َوََْنن لَه خمْلِصو َن  .أ َْم تَقولو َن إِ ان إِبْ َر ِاه َيم
اجونَنَا ِيف ا
لَه َعابِدو َن  .ق ْل أَحتَ ُّ
ِ ِ
اَّلل َوَم ْن أَظْلَم ِمم ْان َكتَ َم َش َه َاد ًة ِعْن َده ِم َن
ص َارى ق ْل أَأَنْت ْم أ َْعلَم أَِم ا
يل َوإِ ْس َح َ
َسبَا َط َكانوا ه ً
وب َو ْاأل ْ
ودا أ َْو نَ َ
اق َويَ ْعق َ
َوإ ْمسَاع َ
اَّللِ وما ا ِ
ت َولَك ْم َما َك َسْب ت ْم َوَال ت ْسأَلو َن َع اما َكانوا يَ ْع َملو َن} [البقرة:
اَّلل بِغَافل َع اما تَ ْع َملو َن .تِلْ َ
ت َهلَا َما َك َسبَ ْ
ك أ امةٌ قَ ْد َخلَ ْ
ا ََ
ص َارى َهتْتَدوا} ،أن هذا القول كان منهم ال من هللا؛ فهو إحداث منهم
 .]141 - 135ومعىن { َوقَالوا كونوا ه ً
ودا أ َْو نَ َ
يف الدين لِما ليس منه؛ متاما كما أحدث املسلمون أشياء ،جعلوها من عند أنفسهم براهني على اإلُيان؛ وكل هذا ال
يصح ،ألن العباد ينبغي أن يتبعوا ما أوحي إليهم ،ال أن ينشئوا طريقا ألنفسهم يسلكون عليه .وعندما يشرتط هللا على
اليهود والنصارى أن يكونوا على ملة إبراهيم عليه السالم ،فإنه يدهلم على التوحيد اخلالص ،الذي خرجوا عنه بعقائدهم
املصطنعة .وعندما يعلّمهم سبحانه أن يقولوا{ :قولوا َآمناا ِاب اَّللِ} ،فهو يعين :كونوا على إُيان يف قلوبكم ،يتكلم منكم
أبحواله ويشهد لكم بصدقه ،وال يقصد ابلقول جمرد الكالم!ُ ...ث هو سبحانه يذكر هلم اخلط اإلُياين الواضح بعد ذلك:
{ َوَما أنْ ِزَل إِلَْي نَا } ،عند إدراكنا الرسالة احملمدية اخلامتة .ويذكرها هللا يف مستهل الكالم ،ألهنا الرسالة ابألصالة ،وعنها
تتفرع ابقي الرساالتُ .ث يذكر سبحانه احملطات الرسالية بعد ذلك ،ليعلم الناظر منطق تتابعها ،فيقول سبحانهَ { :وَما
ِ ِِ
ِ
اق وي عقوب و ْاأل ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ني
يسى َوَما أ ِويتَ النابِيُّو َن م ْن َرّهب ْم َال ن َفِّرق بَْ َ
يل َوإِ ْس َح َ َ َ ْ َ َ ْ
َسبَاط َوَما أ ِويتَ م َ
وسى َوع َ
أنْزَل إ َىل إبْ َراه َيم َوإ ْمسَاع َ
َحد ِمْن ه ْم َوََْنن لَه م ْسلِمو َن} :فإبراهيم أصل وإمساعيل وإسحاق فرعان؛ ويعقوب فرع ،ويوسف واألسباط ش َعب؛ ال
أَ
َحد
ختلو من نيب جمدد يف كل تلك األزمنة ،كما ال خيلو زماننا من وارث جمدد ،إىل قيام الساعة .ومعىنَ{ :ال ن َفِّرق بَْ َ
ني أ َ
ِمْن ه ْم َوََْنن لَه م ْسلِمو َن} :هو أن األمر عندان سواء ،املهم هو أن نكون مع أحد األنبياء أو الرسل من حيث هو مظهر
هلل؛ لكن يف زمانه ،ال خارجه .ولقد جهل كثري من الناس من اليهود والنصارى ومن املسلمني ،حكم الزمان يف الرسائل،
وُتاوزوه ،فلم ينتج هلم ُتاهلهم خريا؛ بل صاروا كافرين رغم انتساهبم إىل أحد الرسل؛ وهو من أعجب ما وقع فيه أهل
الدين .وهو على شدة وضوحه ملن أانر هللا بصريته ،ال يكاد يَبني لغريهم ،بسبب طغيان األهواء اجلماعية والفردية.
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الفصل الثامن

كتابة األسفار
ِ
ِ
ك َعلَى الن ِ
ين
ااس بِ ِر َس َاالِيت َوبِ َك َال ِمي فَخ ْذ َما آتَ ْي ت َ
اصطََفْي ت َ
وسى إِِّين ْ
يقول هللا تعاىل{ :قَ َال َايم َ
ك َوك ْن م َن الشااك ِر َ
 .وَكتَ ب نَا لَه ِيف ْاألَلْو ِاح ِمن ك ِل َشيء مو ِعظَةً وتَ ْف ِ
ص ًيال لِك ِّل َش ْيء} [األعراف .]145 ،144 :والرسالة هي ما ابتعث هللا
َ ْ
َ ْ ّ ْ َْ َ
به موسى إىل الناس ،وأما الكالم فهو ما أمسعه من كالمه سبحانه؛ وهو اختصاص اختصه هللا به .ورغم أن الوحي الرسايل
كالم ،إال أن للكالم هنا معىن خاصا ،انفرد به موسى من دون الرسل عليهم السالم .وهذه مرتبة ،ال تعلم إال من حممد
صلى هللا عليه وآله وسلم اجلامعة لكل ما تفرق .وعندما نقول "تعلم" فإننا ال نعين إال العلم اجملرد؛ ألن التكليم ملوسى
أمر ذوقي ال يعلمه إال حممد وموسى .ورغم أن األولياء من أمتنا ،قد حيدث هلم من هذا التكليم شيء؛ إال أهنم لن يبلغوا
ذوق موسى فيه ،إال إن ذاقوه من جهة حممد صلى هللا عليه وآله وسلم عند فنائهم فيه؛ وحىت هذا ،ال يكون إال على
قدرهم يف متامه ،ال يف كماله .وعندما يقول هللاَ { :وَكتَ ْب نَا لَه ِيف ْاألَلْ َو ِاح} بنون اجلمع ،فإننا نعلم أن الكاتب هو مظهر
موسى ،لكن بوحي من هللا؛ فاجلمعية هنا هي مجعية مظهر وظاهر .وأما إن أخذانها من جهة األمساء ،فإهنا تعين أن
ومن حتته من األمساء (احلكيم على اخلصوص) ،ومعه "القدير" مها من تولّيا الكتابة .ويف احلالني فإن الصورة
"العليم" َ
واحدة ،واختالف تفكيكها هو اعتباري فحسب .وأما قوله تعاىلِ { :م ْن ك ِّل َش ْيء} ،فيعين ما يتعلّق ابلتاعرف اإلهلي،
وما يتعلّق أبخبار األمم السابقة من أجل االعتبار ،وما يتعلّق ابلتشريع؛ فهي ثالثة أصناف .وقوله سبحانه { َم ْو ِعظَةً}،
التعرف واالعتبار؛ ألن التّعرف من نتائجه تصحيح معاملة هللا ،واالعتبار من نتائجه ضبط التأسي؛
هو ما ذكرانه عن ّ
لتعرف ،وإن انفصل عنه من جهة احلقيقة .والسبب
ومها أمران متكامالن ال يقوم التديّن إال هبما معا .واالعتبار داخل يف ا ّ
هو أن أحوال األمم السابقة نفسها ،هي ُتليات إهلية ينبغي علمها من كوهنا ُتليا ،ال من كوهنا فعال هلل فحسب .وهذا
التعرفات وأحوال األمم ،يكاد علماء الدين ال يعلمون منه شيئا ،لتفريقهم بني الصور احلادثة والوجود القدمي.
الربط بني ّ
ويف هذا املعىن يقول هللا تعاىل{ :قل كلٌّ ِمن ِعْن ِد اِ
اَّلل فَ َم ِال َهؤَال ِء الْ َق ْوِم َال يَ َكادو َن يَ ْف َقهو َن َح ِديثًا} [النساء.]78 :
ْ
ْ
ويعين سبحانه أن ما ينسب إىل اخللق هو منسوب قبلهم إىل هللا؛ وما هو حادث ،هو مستند يف قيامه إىل القدمي .والتفريق
الذي يعتمده علماء الدين قبل غريهم ،هو من أثر شركهم ال غري .وهذا الذي نصف هنا ،من أكرب أسباب الغفلة يف
أتخرهم يف الزمان ،يقتضي أن يعتربوا أبحوال من قبلهم مجيعا! ...وأما قول هللا بعد ذلك {وتَ ْف ِ
ص ًيال
املتأخرين؛ مع كون ُّ
َ
َ
تقرهبم .وهذه الثالثة كلها،
لِك ِّل َش ْيء} ،فهو متعلق بتفاصيل أحكام الشريعة ،اليت ال غىن للعباد عن اتباعها يف طريق ُّ
التأسي البدين؛ واإلُيان ،الذي
هي أسس الدين اليت يقوم عليها؛ وهي مطابقة ملراتبه الثالث :اإلسالم ،الذي هو مرتبة ّ
التعرف يكون اترة من هللا واترة من العبد؛ فإن كان من
هو التعرف االعتباري؛ ُث اإلحسان ،الذي هو املعرفة الشهودية .و ّ
اجلانبني ،هو حقيقة الدين وروحه،
تعرف على هللا .وهذا التعرف من
ْ
تعرف إىل العباد ،وإن كان من العباد فهو ّ
هللا فهو ّ
ملن كان من أهل الدين حقا.
ولقد قيل :إن أول من كتب التوراة الكتابة املعتادة ،كان موسى نفسه (حوايل 1512 :ق.م) .واألسفار املعنيّة
سمى "( "Pentateuchأسفار الناموس)؛ والذي
هنا هي" :التكوين" "اخلروج" "الالويني" "العدد" "التثنية" ،وهو ما ي ّ
ضي أكثر من مثانية
هو ثلث حمتوايت "العهد القدمي" فحسب .ومل تكتمل صياغة أسفار "الناموس" وحدها ،إال بعد م ّ
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قرون؛ وأما األسفار اليت بعدها ،فقد كتبت على مدى أكثر من  1600سنة .ولقد كانت لغة التوراة هي العربية ،اليت
بقيت لغةً لِ
مملكيت إسرائيل ويهوذا ،إىل وقت السيب .وقد احتفظ اليهود ابللغة العربية لغة عبادة ودين ،وتكلّموا اآلرامية
ْ
وتغريت بعض أساليبها خالل
اليت كانت لغة غرب آسيا آنذاك .وال شك أن العربية نفسها ،تطورت على مر القرونّ ،
ذلك .وإن أضفنا إىل ما ذكران ،أن الرتمجة إىل اآلرامية ُث إىل اليواننية ستكون حبسب املعىن امل درك ِ
للمرتجم نفسه ،فإننا
َ
سنتبني أن التغيري الذي حلق النص األصلي يكاد يكون أمرا ال مفر منه .وهذا هو ما جيعل الكتابيّني ال يعتربون حرفية
ّ
يقني مبعنيني متباينني ،ال بد من اعتبارمها
الوحي ،كما يعتربها املسلمون يف القرآن والسنة؛ وهو ما سيجعل الوحي لدى الفر ْ
عند النظر .وحرفية النص فيما يتعلّق ابلوحي ،ضرورية؛ ألن فهم الناس خيتلف ويتفاوت ،من واحد إىل واحد .والوحي يف
النهاية تعبري إهلي بلغة بشرية ،يفوق من حيث املعىن ما هو متعارف عليه بني أهل تلك اللغة يف الزمان .ونعين من هذا
أن الكالم اإلهلي يف نفسه غري متقيّد مبعاين األلفاظ من جهة ،وغري متقيّد ابلزمان من جهة أخرى .وهذا اجلانب ،هو
تومهوا
اإلعجاز يف القرآن؛ مع أن علماء الدين يغفلونه كثريا ،ويبحثون عن وجوه لإلعجاز غريه فيه .وما ذلك ،إال ألهنم ّ
أن اللغة القرآنية هي لغة عربية فحسب .وقد يقول قائل من الكتابيّني :مبا أن كالم هللا على الصفة اليت ذكرت ،فإن ذلك
التمسك مبا عندان! ...فنقول :أوال ،إن الوحي لديكم مل حتافظوا على أصله؛ حىت ُتوز نسبته إىل هللا
هو مستندان يف ُّ
حقيقة .وهذا يشبه ترمجة القرآن عندان ،اليت ال نع ّدها كالما هلل البتّة .بل إن كتابة القرآن ابللغة العربية ،ابلرسم املعتاد
لدى الناس من حيث اللغة ،والذي خيالف الرسم التوقيفي يف أحيان كثرية ،جيعل النص املكتوب ،غري القرآن؛ وإن احتد
لفظامها .واثنيا ،ألنكم ال تتمكنون من إدراك كالم هللا خارج الزمان إال إن كنتم قرآنيني .وذلك ألن القرآن هو "الكتاب"
األصلي اجلامع ملعاين كل الكتب السابقة ،والذي كان مكنوان قبل التجلّي (اجلزئي هبا والكلي بنفسه) .وهو ال يعلم خارج
الزمان ،إال من الصورة اإلنسانية السماوية اليت ال تكون الكتب السابقة إال نسخا منها على قدر أصحاهبا .ومبا أن حممدا
صلى هللا عليه وآله وسلم تتضمن حقيقته ما يزيد على ما حتتمله كل حقائق األنبياء ،لذلك فإن قرآنه فيه من األسرار ما
ليس يف كل الكتب السابقة .ولو كان الكتابيّون على علم ابملعاين ،ألدركوا أن الفاحتة ،خمصوصة به صلى هللا عليه وآله
وسلم؛ وال يتمكن أحد من األنبياء من احتمال نزوهلا عليه.
ولنعد إىل التدوين ،فنقول:
وقد أضاف بنو إسرائيل إىل أسفار "الناموس" ،أسفارا اترخيية وأسفارا شعرية ،وأسفارا نبوية ،لتصبح أسفار العهد
القدمي يف جمموعها تسعة وثالثني سفرا .ويبدو أن هذه األسفار كلها ،قد أصبحت قانونية (معتمدة) منذ الرتمجة اليواننية،
املسماة ابلرتمجة السبعينية ( )Septuagentاليت قام هبا يهود اإلسكندرية ،يف أواسط القرن الثاين قبل امليالد؛ مع أن
األصل العربي الذي قامت عليه هذه الرتمجة مفقود .وأما الرتمجات إىل اللغات األخرى اليت بني أيدينا ،واليت من بينها
الرتمجة العربية ،فإهنا تعتمد خمطوطات للتوراة يعود اترخيها إىل القرن التاسع أو العاشر امليالديني .وَنو منتصف القرن الثاين
فحل حمل النص السبعيين لدى اليهود؛ ُث ظهرت ترمجة " "Symmachusاليت
امليالدي ،ظهر نص "ّ ،"Aquila
كانت أكثر سعة من حيث التعبريُ .ث ظهرت بعد ذلك ترمجة " "Theodotionاليت كانت أقرب من حيث األصل
قسمه إىل
العربي إىل "[ ."Aquilaوَنو منتصف القرن الثالث امليالدي ،قام أورجيني اإلسكندري بوضع نص مقارن ّ
عدة أعمدة ،حيث وضع يف العمود األول النص التقليدي القانوين ،ويف العمود الثاين ترمجة  ،Aquilaويف الثالث ترمجة
اجعاً من قبله .وما لبثت هذه
 ،Symmachusويف الرابع ترمجة  ،Theodotionويف األخري النص السبعيين مر َ
املراجعة اليت قام هبا للنص السبعيين حىت غدت حبد ذاهتا ترمجة مستقلة ،ومت تداوهلا على هذا األساس .ويف هذه األثناء
أيضاً ظهرت أكثر من ترمجة آرامية ،كانت واحدهتا تدعى "ترجوم" .ويتميز الرتجوم بتداخل املنت مع الشروح والتعليقات،
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األمر الذي جيعله أقرب إىل عامة اليهود املتكلمني ابآلرامية ،سواء يف فلسطني أم يف بقية أَناء سوراي وبالد الرافدين .كما
ظهرت الرتمجة الالتينية يف القرن اخلامس امليالدي.1].
غري أن أقدم نص للتوراة معروف إىل اآلن (غري كامل) ،هو ما مت اكتشافه سنة 1948م ،وهو املعروف ب "خمطوطات
البحر امليّت" يف كهوف وادي "قمران"؛ والذي يقال إنه من إنتاج فرقة يهودية غري أرثوذوكسية (األسينيّون) .وهو يفوق
نص "ُينيا" بنحو قرنني من الزمان.
وُتدر اإلشارة هنا إىل أن الكنيسة الكاثوليكية ،قد أضافت إىل أسفار "العهد القدمي" ،مثانية أسفار مكتوبة يف
أصلها ابليواننية ،واعتربهتا قانونية من الدرجة الثانية .وأما الكنيسة الربوتستانية ،فقد اعتمدت يف "عهدها القدمي" األسفار
العربية فقط.
وقد أنتجت حول "التوراة" نصوص كثرية ما بني القرن الثاين قبل امليالد والقرن الثاين امليالدي ،أصبحت املرجع
العقدي اليهودي ،الذي وصل يف صورته النهائية إىل ما يعرف اليوم ب "التلمود" .وسنعود إن شاء هللا إىل العقائد اليهودية
يف فصل مقبل من هذا الكتاب ،لنتفحصها ونف ّككها...
وأما إن عدان إىل القرآن الذي هو آخر كالم منزل من عند هللا ،فإننا سنجد تدوينه قد بدأ وقت نزوله .وذلك ألن
النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،كان ُيلي اآلايت املنزلة عقب نزوهلا مباشرة ،على ال َكتَبة من الصحابة الكرام ،والذين كان
يب بن كعب ،وعثمان بن عفان؛ رضي هللا عن مجيعهم .وقد كان
على رأسهم :علي بن أيب طالب ،وزيد بن اثبت ،وأ ّ
النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،حريصا على أن ْحيفظ القرآن لفظا يف الصدور ،وكتابة يف السطور؛ وهذا جيعل القرآن
متفردا من بني مجيع الكالم اإلهلي السابق .وهذا عينه ما ذكره هللا يف قوله{ :إِ اان ََْنن نَازلْنَا ال ِّذ ْكَر َوإِ اان لَه َحلَافِظو َن}
[احلجر .]9 :وهو يعين أيضا ،أن هللا قد تك ّفل حبفظ النص القرآين ِ
يتول حفظ
(ومن بعده حبفظ السنة النبوية) ،ومل ّ
النصوص اإلهلية اليت جاءت قبله يف الزمان .ويف ذلك حكمة ابلغة ،وهي أن الرساالت يف آخر الزمان (الدورة الثانية
للزمان املختصة بظهور األمة احملمدية اخلاصة) ستنتهي إىل رسالة خامتة ،ال ينبغي أن يزامحها يف مشروعيتها نص غري
النص املخصوص هبا (القرآن والسنة) .ومع هذه اخلصيصة ،اليت تكفي وحدها جلعل املؤمنني ابإلله (الرب) يلت ّفون حول
صرون على اتباع مظنون ِرسالتهم.
الرسالة احملمدية اخلامتة ،فإننا جند -على شك يف ثبوت النص لديهم -الكتابيّني ي ّ
فكيف هبم لو أن النصوص األصلية بقيت لديهم على الصورة اليت أنزلت عليها من عند هللا! ...وعلى وضوح هذا الربهان
النصان التورايت واإلجنيلي
التارخيي الذي أوردانه ،فإننا ال نكاد جند الكتابيني يلتفتون إليه ،بسؤاهلم أنفسهم :ملَ ملْ حيفظ ّ
من قِبل هللا (مع ُتاوز لألسباب)؟ ...ويف املقابل ،ال نكاد جند املسلمني واعني حبقيقة احلفظ اإلهلي ،النشغاهلم بتفاريع
املسائل الفقهية والعقدية لديهم .ونعين من هذا كله ،أن أول ما كان ينبغي تنبيه أجيال املسلمني إليه ،مسألة احلفظ هذه؛
لتكون مدخال إىل إدراك ختمية الرسالة احملمدية ذاهتا .وإن إمهال هذا األصل ،هو ما جعل املتأخرين من املسلمني
املنقطعني عن الوحي وعن املدد مجيعا ،يقولون بتساوي األداين يف نفسها ،بعد أن وقعوا فريسة للفالسفة الغربيني من
"سبينوزا" و"نيتشه" ،أو من الفالسفة (مع حتفظنا على التسمية) 2املاديّني ك "هيجل"
ن ّقاد اليهودية والنصرانية ك ْ
و"ماركس".
ولو أتمل علماء الكتابيّني يف التوراة ويف اإلجنيل ويف القرآن ،بعيدا عن العصبيات وبعيدا عن األهواء ،فإهنم سيدركون
بسرعة أن التوراة مرحلة أوىل من الكالم اإلهلي ،وأن اإلجنيل مرحلة اثنية ،وأن القرآن مرحلة خامتة .ونعين من هذا ،أن
 . 1مقال :اتريخ التوراة العربانية "العهد القدمي" ل  :فراس السواح.
َ . 2نن ال نعترب الفالسفة املاديني فالسفة ابملعىن الكامل ،وإمنا هم كذلك ابملعىن اجلزئي فقط.
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اليهود اليوم ال يربهنون بيهوديتهم إال على ضعف إدراكهم للتوراة نفسها؛ وأن النصارى بنصرانيتهم (وهي غري املسيحية)
ال يربهنون إال على ضعف إدراكهم لإلجنيل ذاته .وهذا الذي نقوله ،ال جيعل كل املسلمني مدركني لقرآهنم؛ فهم أيضا ال
يعلمون منه يف الغالب إال ما يتعلّق ابلشريعة وحدها .وهكذا يكون الناس مجيعا يف زماننا ،حمتاجني إىل ُتديد نظرهتم إىل
القرآن الكرمي ،إن هم أرادوا معرفة احلقيقة كما هي يف نفسها .ولسنا نعين إال مطابقة العلم احلادث للعلم القدمي ،الذي
ِ
ِ
عني علمنا.
{و َعلا ْمنَاه م ْن لَد اان علْ ًما} [الكهف]65 :؛ أي كان علمه ْ
يشري إليه قول هللا تعاىل عن ويل من أوليائهَ :
وأما مسألة مجع القرآن ،اليت اكتملت صورهتا النهائية يف عهد اخلليفة الثالث "عثمان بن عفان" رضي هللا عنه؛
فهي مسألة إجرائية فحسب ،وليست أساسا كما يعتربها املشككون يف موثوقية النص القرآين؛ وذلك من وجوه:
النص
 .1أن "عثمان بن عفان" نفسه ،واحد من َكتبة الوحي ،على عهد النيب صلى هللا عليه وآله وسلم .وهبذا ،فإن ّ
القرآين ليس غريبا عنه.
 . 2أن مجع القرآن قد بدأ أبمر من النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،الذي كان أيمر الكتبة إبحلاق اآلايت بسياقاهتا من
خمتلف السور؛ وهذا سيجعل السور بذاهتا وحدات نصيّة متمايزة ،ال ُيكن اخللط بينها للعالِمني .وهبذا مل تكن عملية
يوحد النُّسخ فحسب .وقد استمرت عملية اجلمع ،على عهد اخلليفة األول أيب بكر رضي هللا
اجلمع تنتظر إال أمرا هباّ ،
عنهُ ،ث على عهد اخلليفة الثاين عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه؛ حبيث مل يفز عهد اخلليفة الثالث عثمان بن عفان رضي
هللا عنه إال ابكتمال صورهتا -كما ذكران -فحسب.
 .3أن احلَفظة للقرآن من الصحابة كانوا من الكثرة حبيث مل ي َر من داع إىل التوحيد الكتايب مب ِّكرا .وقد وقع حبمد هللا
توحيد النسخة الكتابية بوجودهم ،عند استشعار احلاجة املستقبليّة إليها من قِبل اخللفاء رضي هللا عنهم.
 .4أن اخلليفة اإلهلي (أاي يكن) ،هو قادر على نَ ْسخ القرآن من "اللوح احملفوظ" غيبا ،ومن دون احلاجة إىل نسخ جزئية،
أو إىل َمن حيفظه كامال أو جزئيا من الصحابة؛ ولكن أّب هللا إال أن يثبت األسباب .ورغم هذه املكانة اليت للخليفة،
فإننا سنجد املسلمني منذ القرن األول ،جيهلوهنا فيهم؛ إىل احل ّد الذي سيؤدي ببعض الصحابة أنفسهم إىل اخلروج على
اخللفاء ومقاتلتهم .وهذا يعين أن املسلمني اليوم ،هم يف حاجة ماسة إىل إعادة قراءة اترخيهم ،وإىل إعادة فهم النص
التمزق اليت يعيشوهنا منذ قرون طويلة.
القرآين واحلديثي ،من جديد؛ إن كانوا يريدون اخلروج من حالة الغفلة و ُّ
شطر الوحي الثاين ،واليت هنى النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،عن كتابتها
وأما األحاديث النبوية املعدودة لدينا َ
على عهده لئال ختتلط ابلقرآن؛ فإن تدوينها قد متّ على عهد اخلليفة السابع عمر بن عبد العزيز رضي هللا عنه ،الذي كان
املمد للمح ِّدثني من جهة غيبه ،مبادة علمهم .وإن كان اخلليفة ،كما نبهنا سابقاُ ،يكن أن أييت بنسخة القرآن من الغيب؛
فإن إبمكانه أيضا أن جيمع األحاديث الصحيحة من هناك .ولكن احلكمة اقتضت أن تتحرك األسباب يف عامل الشهادة،
ووصفنا لعمر بن عبد العزيز ابخلالفة هنا ،هو ابملعىن اخلاص اجلامع الذي أوضحناه عند
من أجل ذلك كله ،كما أسلفناْ .
كالمنا عن داود وسليمان عليهما السالم خصوصا ،والذي أثبتناه للخلفاء الستة األولني من ورثة النبوة فينا ،والذين هم:
أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أيب طالب ،واحلسن ابنه ،ومعاوية الثاين؛ على اجلميع السالم .وقد مجع أئمة السنة
األحاديث يف اجلوامع واملصنفات واملسانيد وغريها ،مما هو معلوم ألهل علم احلديث خصوصا .واعتمدوا يف تصحيح
األحاديث على اإلسناد وما يتعلّق به من علم الرجال ،وكانوا بذلك آية يف الضبط والتمحيص؛ فامتازوا عن كل األمم
السابقة فيما يتعلّق ابلرواية.
السنة كان عند متام القرن األول ،فإن هذا ال يعين أهنا كانت منقطعة يف وقت من األوقات قبل
ورغم أن تدوين ُّ
ذلك؛ ألن التحديث هبا من قِبل الصحابة كان جاراي به العمل ،إما من أجل تبيني معاين القرآن نفسه ،وإما من أجل
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الداللة على ما كانت خمصوصة به من علم .وعلم السنة ينقسم إىل ما هو علم جمرد كاإلخبار بغيوب األزمنة املاضية
واملستقبلية ،وإىل ما يكون سندا علميا للسنة العملية املتوارثة .وهذا جيعل الدين كلّه حمفوظا حفظا اتما ،ال يش ِّكك فيه
إال جاهل أو ذو مرض.
وال أبس هنا ،من التعرض لطائفة "القرآنيني" الذين يزعمون أهنم يؤمنون ابلقرآن وحده ،ويردون السنة كلّها .فهؤالء
وإن زعموا أهنم مسلمون ،إال أهنم يشبهون أهل الكتاب كثريا ،خبروجهم عن الصراط املستقيم ،إىل طريق جانيب ال بد أن
احل ِديث ع ِين وهو مت ِ
اك ٌئ
يكون أهله كافرين .جاء عن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم أنه قال« :أََال َه ْل َع َسى َرج ٌل يَْب لغه َْ
َّ َ َ
علَى أَ ِري َكتِ ِه فَي قول :ب ي نَ نَا وب ي نَكم كِتاب اِ
ِِ
استَ ْحلَْلنَاهَ ،وَما َو َج ْد َان فِ ِيه َحَر ًاما َحارْمنَاه؛ َوإِ ان َما َحارَم
َْ َ َْ ْ َ
َ
اَّلل؛ فَ َما َو َج ْد َان فيه َح َالًال ْ
َ
1
اَّلل!»  .وهذا ،ألن حممدا صلى هللا عليه وآله وسلم هو النسخة القرآنية اآلدمية ،والقرآن هو احلقيقة
اَّللَِ ،ك َما َحارَم ا
َرسول ا
احملمدية اليت منها املدد إىل كل نيب وكل رسول .فمن ال يعترب كالم حممد (احلديث) ،فهو ال يعترب القرآن نفسه ،وإن كان
يزعم العكس بغية التمويه على اجلاهلني .واحلديث صنو القرآن ،ما داما مل خيرجا إال من الفم نفسه؛ صلى هللا على
فصل ما أمجله .وإن األولياء من احملمديني ُييّزون احلديث الصحيح،
فصله ،وأخرى ي ّ
صاحبه وآله وسلم؛ اترة جيمل ما ّ
من غري طريق احملدثني؛ بل من طريق الكشف ،أو تعليما مباشرا من النيب صلى هللا عليه وآله وسلم .وإن هذا ،ملن املعلوم
عندان ابلضرورة ،كما يقول الفقهاء؛ وإال فأين الصورة اإلهلية وأين حقيقة مرتبتها؟! ...ولو أن علماء احلديث كانوا
يص ّدقون مبا ذكران ،لكانوا يرجعون يف األحاديث إىل طبقة الرابنيني؛ كما كان يفعل أئمة العلم يف زمن األئمة من أهل
البيت عليهم السالم.
ردوه؛ وهذا فسوق عن الصراط ،ودخول يف
ردته ّ
وأما قوم آخرون ،فإهنم صاروا يعرضون املنت على عقوهلم ،فإن ّ
االبتداع األكرب .وذلك ألن العقول إن شهد هلا ابلكمال ،ال تتمكن من اإلحاطة أبسرار ابلدين؛ فما القول وهي
انقصة! ...ومن عالمات نقص العقل لدينا التقيّد ابملنطق الفكري وحده ،أو ابملناهج الفلسفية ،أو ابلتقليد ملن سبق يف
الزمان .وكيف يكون العبد مقيادا ،موقِنا بتقييدهُ ،ث حيكم على املطلق ،ويقبل حكمه ذاك؟! ...وأبي منطق؟! ...أما إن
قيل :إن احلديث هو كالم حممد صلى هللا عليه وآله وسلم ،وهو بشر ،والبشر مجيعا مقيادون! ...فليعلم أنه صلى هللا
عليه وآله وسلم وإن كان من البشر ،إال أنه مطلق؛ بل إن من أتباعه من أولياء أمته من هم على صفة اإلطالق .ومن ال
لكن العاقل -وإن مل يعلم -يص ّدق َمن هو
يعلم ما نتكلم فيه ،فليتجاوزه إىل غريه مما هو من طوره؛ وليرتك اجملال ألهلهّ .
أعلم منه فيما ال علم له به ،من ابب حسن الظن وشهادة القرائن .ونعين هنا ابألعلم من هو من أولياء هذه األمة ،ال
فقد اإلُيان
النيب صلى هللا عليه وآله وسلم؛ ألن النيب جيب تصديقه من قِبل مجيع املؤمنني ،عقلوا عنه أم مل يعقلوا! ...وإال َ
نفس ه معناه .وهؤالء الذين يشرتطون يف احلديث أن تقبله عقوهلم ،وإن حكم احملدثون بصحته من طريقهم ،يفتقدون
لإلُيان من غري شك ؛ ألهنم لو كانوا على إُيان ،لقالوا :لعل هذا مما يفوق إدراكنا! ...وأما إن كانوا يتومهون أنه ال أعلم
منهم ،فتلك الطامة الكربى! ...والعربة هنا مبا يف اجلَنان ،ال بنطق اللسان .وال تنفعهم حينئذ التلفيقات الفكرية اليت
ينتهجوهنا يف الكفر ابحلديث ،أو اليت يسوغون هبا الكفر لغريهم ممن هم أجهل منهم؛ ألهنا ليست معتربة إال عند عم ِي
البصائر من أمثاهلم .ولقد أثّر أئمة التشكيك من املتعقلنني يف زماننا ،على كثري من ضعفاء اإلُيان؛ وظنوا أن ذلك من
متحيص التديّن ومن قبيل السري يف طريق اليقني .وما علموا أن اليقني هناية اإلُيان ،وأن اإلُيان هو التصديق؛ وأن احلقائق
ال تنقلب .ومن ال يصدق حممدا صلى هللا عليه وآله وسلم ،فمن يص ّدق بعد؟!...
 . 1أخرجه الرتمذي وابن ماجة والدارمي والبيهقي يف السنن الكربى ،عن املقدام بن معد يكرب ،رضي هللا عنه.
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وقبل أن خنتم هذا الفصل ،ال بد من أن نشري إىل ابب يف علم احلديث ،ما زال ينتظر من يقوم له من الرجال:
وهو املطابقة بني أحاديث أهل البيت عليهم السالم ،واألحاديث النبوية املعلومة لدى أهل السنة .ونعين من هذا أيضا
تكميل األحاديث بقبول األثبات الذين مل ت ّرد روايتهم يف أزمنتهم ،إال لشبهة التشيّع .وَنن اآلن نعلم أن تلك الشبهة
كانت سياسية ،تقارب معىن املعارضة السياسية يف زماننا .واملوقف السياسي ،ال ينبغي أن يؤثر يف العلم لدى العلماء
األحقاء؛ وإال فإننا سنصري إىل دين امل لك ال إىل دين النبوة؛ كما هي احلال يف الواقع .وأما كالم األئمة من أهل البيت،
الذي يصح نقله عنهم ،فإنه فرع عن النبوة ذاهتا .ومن مل يلح له نور النبوة من كالم علي عليه السالم وأكابر بنيه ،فليعلم
أنه كفيف .ولسنا بكالمنا هذا ،نثبت هلم النبوة عياذا ابهلل؛ وإمنا َنن نلحق أنوار األقمار بنور الشمس فحسب .ولعلنا
سنعود إىل خصوصية األئمة من أهل البيت فيما أييت من الكتاب ،إن شاء هللا؛ عندما يدعو الداعي إىل ذكر مرتبتهم
عليهم السالم.
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الفصل التاسع
أيوب وصربه

اَّلل
{ولَ ْو أ ََرادوا ْ
َع ُّدوا لَه ع اد ًة َولَ ِك ْن َك ِرَه ا
وج َأل َ
اخلر َ
الصرب صفة إهلية ،وال يكون إال على املكاره .يقول هللا تعاىلَ :
انْبِ َعاثَه ْم} [التوبة .]46 :وهذا يعين أن هللا يكره أشياء ،منها ما خيرج إىل الوجود ،ومنها ما ال خيرج .وذلك ألن العلم ال
حيايب األمساء التفصيلية ،وهو يتعلّق ابملعلوم وإن كان مكروها هلل ،من أحد وجوهه .وما تعلّق به العلم ،فقد تتعلّق به
َص َرب َعلَى
اإلرادة ،فيوجد ،وقد ال تتعلق به .وهذا أمر آخر ،غري األول .ويقول النيب صلى هللا عليه وآله وسلمَ :
َح َد أ ْ
«ال أ َ
اَّللِ َعاز َو َج ال! إِناه ي ْشَرك بِِهَ ،و ْجي َعل لَه الْ َولَدُ ،ثا ه َو ي َعافِي ِه ْم َويَ ْرزق ه ْم!» .1وهذا يثبت أن هللا مع كرهه
أَذًى يَ ْس َمعهِ ،م َن ا
ألشياء ،فإنه حيفظ مظاهرها وُيدُّها مبا تقوم به ،إيفاء هلا حبق وجودها .وهذا ،هو اجلود العام الذي فاض على مجيع
املوجودات.
وأما "أيوب" عليه السالم ،فهو صورة "هللا" يف زمانه؛ وختلّقه خبلق هللا ،هو من ابب التحقق ابحلق ،ال كما يعتقد
التجرد (املتصوفة يسمونه
العامة حبسب ما يعطيهم إُياهنم .وإن من مراتب احلق ،األحدية؛ اليت هي ابلنظر إىل العبد مقام ُّ
التجريد) .والتجرد يعطي انفراد العبد الرابين حبقه ،فال يكون له من النِّسب إال الضروري المتياز نفسه .ومن هذا الباب،
كان جل األنبياء عليهم السالم ال ي ِ
عقبون إال البنات؛ وحىت من خلّف البنني ،فإن ذلك يكون أحياان منه ،بعد مدة من
العقم .وهذا ،ألن ظهور احلق ابلصورة العدمية ،كان زايدة يف احلكم على احلق األصلي .والغرية اإلهلية أتّب الشريك الذي
هو الزائد ،فتالحقه أبنوار األحدية لتفنيه يف أي مرتبة كان .ومن هذا الباب ،كان العامل (الكون) ينعدم (وهو غري الفناء
املعلوم) يف كل زمن فرد ،وخيلقه هللا خلقا جديدا بعد انعدامه يف كل مرة .يقول هللا تعاىل{ :بَ ْل ه ْم ِيف لَْبس ِم ْن َخلْق
َج ِديد} [ق .]15 :ومن هذه احلقيقة كان هللا خالّقا ،ومل يكن خالقا فحسب؛ ومنها أيضا كان الرتدد اإلهلي املذكور يف
اعله ،تَرُّد ِدي عن نَ ْف ِ ِ
احلديث القدسي« :وما تَراد ْدت عن َشيء أَ َان فَ ِ
تَ ،وأَ َان أَ ْكَره َم َساءَتَه!» .2فهذه
س الْم ْؤم ِن يَكَْره الْ َم ْو َ
َْ
َ
ََ َ
َْ ْ
الشؤون كلها ،مما يتعلق بعبد هللا "أيوب" عليه السالم.
وحا َه َديْنَا ِم ْن قَ ْبل َوِم ْن ذ ِّرياتِ ِه
{وَوَهْب نَا لَه إِ ْس َح َ
اق َويَ ْعق َ
وب ك اال َه َديْنَا َون ً
يقول هللا تعاىل عن إبراهيم عليه السالمَ :
ِ
ِِ
ني} [األنعام]84 :؛ فظهر أن أيوب وجه من
وسى َوَهارو َن َوَك َذل َ
وب َويوس َ
َداو َ
ك َْجن ِزي الْم ْحسن َ
ود َوسلَْي َما َن َوأَيُّ َ
ف َوم َ
الوجوه اإلبراهيمية اجلمعية؛ لذلك سيظهر مبا مل يظهر به غريه ،وهو الصرب .ونعين هنا اإلمامة يف الصرب ،ال كل صرب.
ِِ
وب إِ ْذ َان َدى َرباه أِّ ِ
ني} [األنبياء .]83 :و "إ ْذ" هنا ،على
ت أ َْر َحم الارامح َ
ين الضُُّّر َوأَنْ َ
{وأَيُّ َ
يقول هللا تعاىلَ :
َين َم اس َ
املعىن الذي ذكرانه يف فصل سابق ،تفيد اخلروج عن الزمان .وهذا ال يكون إال إذا صار األمر متعلقا ابحلضرات االمسية،
يف حضرة االسم "هللا" األعظم .و"أيوب" من كونه متحققا بربه الذي هو "هللا" ،فإنه سيدعو حقيقته من ابطنه ،بسبب
ما حلقه من ضر؛ من وجه الرمحة العامة اليت وردت هنا بصيغة اسم التفضيل .وصفة الرمحة الشاملة الكربى ،ال تكون إال
ل "الرمحن" .ويقصد أيوب من هذا الدعاء رمحة احلق لنفسه ،كما يرحم كل اسم نفسه .فكل اسم راحم لنفسه ،والرمحن
أرحم الرامحني .ومعىن الكالم هو :اي رب ارحم نفسك يف مظهري ،كما يرحم كل اسم نفسه يف مظهره .ومن رمحة الرمحن
 . 1أخرجه مسلم ،عن أيب موسى األشعري رضي هللا عنه.
 . 2أخرجه البخاري عن أيب هريرة رضي هللا عنه.
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ظهور التجلي الذي نشأ عنه اخللق جبميع مراتبهم ،كما ظهر عن صورة "أيوب" صور زوجته وأوالده وماله؛ من كوهنا
جرد "أيوب" عن اللواحق ،وحكم عليها
كلها منوطة به .وملا كان احلق يكره من جهة األحدية أن ينسب إليه شيء ،فقد ّ
ابإلفناء الذي خرج من شدة التحقق إىل احلس .وهذا هو الذوق ،ال غريه! ...ونعين أن من حيصل له العلم ابلشيء ،وال
يتصف به يف عامل الشهادة ،فإنه ال يكون ذوقا ابملعىن االصطالحي؛ إال إن كان مما ال ذوق له يف احلس! ...فذهب
األوالد واملال ،الذين هم من مرتبة األفعال ،وبقيت الزوجة ألهنا من مرتبة حقيقته املتجلية بصفاته (صورته) .وهذه املرتبة
حمفوظة حبقيقتها ال بغريها .وهو معىن قول هللا تعاىل{ :ك ُّل نَ ْفس َذائَِقة الْمو ِ
ت} [آل عمران]185 :؛ وهو يعين أهنا
َْ
ابقية لتذوقَه؛ ألنه ليس إال حاال من أحواهلا فحسب.
وب إِ ْذ َان َدى َرباه أِّ ِ
صب َو َع َذاب} [ص]41 :؛
ين الشْايطَان بِن ْ
{واذْك ْر َعْب َد َان أَيُّ َ
ويقول هللا يف موضع آخرَ :
َين َم اس َ
ولقد نسب هللا "أيوب" إىل حضرة اجلمع اليت تدل عليها "ان" من عبدان؛ ليعلمنا عن حتققه بتفاصيل األمساء من حقيقة
مجعيته .وأما نداؤه عليه السالم ربه الذي هو "هللا" بقوله{ :أِّ ِ
صب َو َع َذاب} ،فهو يعين الضرر
ين الشْايطَان بِن ْ
َين َم اس َ
احلسي املتسبب يف العذاب النفسي؛ وأما قلبه عليه السالم ،فال سلطان هلذه األحوال عليه لقداسته .ونعين من هذا أن
ّ
قلب "أيوب" هو حضرة هللا ،وحضرة هللا ال يدخل إليها الشيطان .فإذا شاء هللا أن خياطب الشيطان ،فإنه خياطبه من
وجه "الرمحن" ،الذي له به تعلق .ولو خاطبه من وجه غريه ،المنحق وعاد إىل العدم.
وقد نسب "أيوب" عليه السالم الضرر الالحق به إىل الشيطان ،لكونه غريبا عن حضرة احلق ،اليت هي منزهة عن
حلوق األذى هبا؛ وليس األذى هنا ،إال العدم .والشيطان ،من جهة حقيقته نشأ عن ظهور العدم بنور احلق .فهو من
ظاهر الصورة اإلنسانية ،ولذلك اَنجب عن ربه .وحكم ظلمته ونوره ،بعكس حكم ظلمة ونور األنبياء عليهم السالم؛
ونعين من هذا ،أن األنبياء هم نور ظهر يف صور عدمية ،وأن الشيطان عدم ظهر يف صورة وجودية .لذلك كانت أحواله
وأفعاله بعكسهم عليهم السالم .والشيطان هنا ،معىن خاص ب "أيوب" ،وليس املعىن العام املعروف؛ وإن كان هو هو من
ِ ِ
اجلِ ِّن! قَالوا:
َحد إِاال َوقَ ْد وّكِ َل بِِه قَ ِرينه ِم َن ْ
جهة أخرى .وهذا كما أخرب النيب صلى هللا عليه وآله وسلمَ « :ما مْنك ْم م ْن أ َ
ول اِ
ِ
ِ
َسلَ َم؛ فَ َال َأيْمرِين إِاال ِخبَْري .1».ومعىن هذا ،أن الشيطان ابلنظر
َوإِ ااي َك َاي َرس َ
ي؛ إِاال أَ ان ا
اَّللَ أ َ
َعانَِين َعلَْيه ،فَأ ْ
اَّلل؟ قَ َالَ :وإ ااي َ
إىل مرتبة النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،ال أيمر إال خبري؛ وإن كان ظاهر ما أيمر به عند نفسه شرا .وهذا يدل على أن
الشيطان ال يعلم حقيقة اخلري وال حقيقة الشر ،وإمنا هو يظن ظنّا .وقول النيب صلى هللا عليه وآله وسلم« :إِاال أَ ان ا
اَّللَ
َعانَِين َعلَْي ِه» ،معناه :إن امسي الذي هو هللا ،ال يرتك العتبار الشر اجلزئي وجودا يف مجعية اخلري العليا .ولوال أن الشيطان
أَ
حمجوب عما نذكر ،ولوال أنه ال نية له يف اخلري ،لوجد يف صحيفته من اخلري ما ال يعلمه إال هللا .ويكفي من ذلك اخلري
ِ اِ
ِ
ان تَ َذ اكروا فَِإذَا هم مب ِ
ف ِمن الشايطَ ِ
صرو َن} [األعراف]201 :؛
ْ ْ
ين اتا َق ْوا إِذَا َم اسه ْم طَائ ٌ َ ْ
ما ذكره هللا يف قوله تعاىل{ :إ ان الذ َ
ولكن مبا أنه ال نية له يف اخلري كما ذكران ،فإنه حيرمه .ولو أن الناس عادوا إىل القرآن ،لوجدوا من أعاجيب العلم ،ما ال
هناية له!...
ِ
اب} [ص ،]42 :فدلّه على سبب عودة النِّسب العدميّة
ض بِ ِر ْجل َ
{ارك ْ
ك َه َذا م ْغتَ َس ٌل َاب ِرٌد َو َشَر ٌ
ُث يقول هللا تعاىلْ :
إليه ،واليت هي أصل امتداد ظله .ونعين من هذا ،أن الوجود (العامل= الكون) يف زمان "أيوب" كان يصدر عنه .وأنه يف
أثناء ابتالئه ،كان مقطوعا عن شهوده بسبب غلبة احلق عليه .واستمرار صدور الوجود عن "أيوب" يف حاله تلك ،كان
يتغري عليه شيء
وإابن كْتمه الذايت؛ يف حقه هو ،ال مطلقا .وهذا مما يدل على أن احلق مل ّ
كحال العامل قبل خلقهّ ،
سبحانه ،خبلقه اخللق؛ وإمنا اخللق هم الذين تغري عليهم احلال ،عند خروجهم من العدم إىل الوجود .ولقد كان أبو يزيد
 . 1أخرجه مسلم ،عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه.
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عليه السالم ،على مثل تلك احلال؛ فهو على الرغم من حتققه ابألحدية ،إال أنه كان قطب زمانه .وهذا يعين أن كل
قطب له نصيب من هذا احلال ،على تفاوت بني األقطاب يف ذلك -من غري شك -عليهم السالم أمجعني.
ِ ِ ِ ِ ِ ِِ
ِ
ِِ ِ
ين}
يقول هللا تعاىل{ :فَ ْ
استَ َجْب نَا لَه فَ َك َش ْفنَا َما به م ْن ضّر َوآتَ ْي نَاه أ َْهلَه َومثْ لَه ْم َم َعه ْم َر ْمحَةً م ْن عْند َان َوذ ْكَرى ل ْل َعابد َ
[األنبياء ]84 :؛ أي فاستجبنا له من حقيقة الرمحن الباطنة فيه ،فكشفنا ما به من ضر االَنباس احل ّقي ،إىل التجلّي
اخللقي .فظهر على حسه إعادة حال تكثُّره ،إىل أضعاف ما كان عليه من كثرة يف املال والولد .وهذا يعين أن ظهور
اخللق من كمال مراتب التجلي احلقي ،ال من كمال احلق؛ سبحانه!...
ولقد جاء يف التوراة:
ِ
ال الار ُّ ِ
ِ
وب؟ ألَناه لَْيس ِمثْ له ِيف األ َْر ِ
ضَ .رج ٌل َك ِام ٌل َوم ْستَ ِق ٌيم،
"فَ َق َ
ت قَلْبَ َ
«ه ْل َج َعلْ َ
ب للشْايطَانَ :
ك َعلَى َعْبدي أَيُّ َ
َ
ِ
يَت ِاقي هللاَ َوَِحييد َع ِن الشِّ
ت َح ْولَه َو َح ْو َل
ب َوقَ َ
اب الشْايطَان الار ا
س أَنا َ
ك َسيا ْج َ
الَ :
َج َ
ار» .فَأ َ
«ه ْل َجماا ًان يَتاقي أَيُّوب هللاَ؟ أَلَْي َ
ض .و ِ
ال ي َدي ِه فَانْتَ َشر ْ ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
س ك ال
لك ِن ابْ ِس ْط يَ َد َك اآل َن َوَم ا
بَْيته َو َح ْو َل ك ِّل َما لَه م ْن ك ِّل َانحيَة؟ َاب َرْك َ
ت أ َْع َم َ َ ْ
ت َم َواشيه ِيف األ َْر ِ َ
َ
ِ
ب لِلشايطَ ِ
ان« :ه َو َذا ك ُّل َما لَه ِيف يَ ِد َكَ ،وإِامنَا إِلَ ِيه الَ َمت اد يَ َد َك»ُ .ثا َخَر َج
ك جيَ ّدف َعلَْي َ
َما لَه ،فَِإناه ِيف َو ْج ِه َ
ك» .فَ َق َال الار ُّ ْ
ِ
ِ
ب .1".وهذا احلوار بني الرب والشيطان ،كان من ابطن "أيوب" نفسه ،كما أوضحنا سابقا.
الشْايطَان م ْن أ ََم ِام َو ْجه الار ِّ
وظهر االعرتاض الشيطاين يف صورة من ينسب طاعة "أيوب" لربه إىل إنعامه سبحانه عليه؛ أي من ابب قول هللا تعاىل:
ِ
ِ
{وِم َن الن ِ
ب َعلَى َو ْج ِه ِه} [احلج.]11 :
ااس َم ْن يَ ْعبد ا
َصابَه َخ ْريٌ اطْ َمأَ ان بِه َوإِ ْن أ َ
اَّللَ َعلَى َح ْرف فَِإ ْن أ َ
َ
َصابَْته فْت نَةٌ انْ َقلَ َ
فكان ال بد من االمتحان ذوقا ،ليصح املقام .وهذا من ظاهر ما تكلمنا عنه سابقا ،ليوافق علم املؤمنني .وملا أراد هللا
إظهار فضل أيوب ،استجاب للشيطان ،فأمر سبحانه بسلبه كل ما ُيلك ،لتظهر حقيقته له ويزداد اطمئناان بربه .وأما
الشيطان ،فإنه مس اخر ل "أيوب" عليه السالم ،من حيث ال يعلم؛ ولو أنه علم أنه سيكون سببا يف زايدة علو شأنه عند
ربه ،ما ُتاسر عليه .وهذا حال اللعني مع الرابنيني ،يف كل األزمنة؛ وهذا من أشد أسباب حسراته ،عند انقالب اخللق
إىل اآلخرة.
ت أِ
وجاء يف التوراة" :وَكا َن َذات ي وم وأَب نَاؤه وب نَاته أيْكلو َن وي ْشربو َن َخَْرا ِيف ب ي ِ
َخي ِه ِم األَ ْك َِرب ،أَ ان َرس ًوال َجاءَ إِ َىل
ً َْ
َ َْ َ ْ ََ َ
ََ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ضَربوا الْغلْ َما َن حبَ ّد ال اسْيف،
وب َوقَ َ
ت َحتْرثَ ،واألتن تَ ْر َعى جبَانب َها ،فَ َس َق َ
وهاَ ،و َ
ال« :الْبَ َقر َكانَ ْ
َخذ َ
ط َعلَْي َها ال اسبَئيُّو َن َوأ َ
أَيُّ َ
ِ
ِ
ت ِمن ال اسم ِاء فَأَحرقَ ِ
ت الْغَنَ َم َوالْغِلْ َما َن
آخر َوقَ َ
َوَجنَ ْوت أَ َان َو ْحدي أل ْخِ َرب َك»َ .وبَْي نَ َما ه َو يَتَ َكلام إِ ْذ َجاءَ َ
الَ « :انر هللا َس َقطَ ْ َ َ ْ َ
ِ
ث فَِرق ،فَ َه َجموا
آخر َوقَ َال« :الْ َكلْ َدانِيُّو َن َعيانوا ثَالَ َ
َوأَ َكلَْت ه ْمَ ،وَجنَ ْوت أَ َان َو ْحدي أل ْخِ َرب َك»َ .وبَْي نَ َما ه َو يَتَ َكلام إِ ْذ َجاءَ َ
ِ
َعلَى ِْ ِ
ضربوا الْغِْلما َن ِحبَ ِّد ال اسْي ِ
ال:
آخر َوقَ َ
َخذ َ
فَ ،وَجنَ ْوت أَ َان َو ْحدي أل ْخِ َرب َك»َ .وبَْي نَ َما ه َو يَتَ َكلام إِ ْذ َجاءَ َ
اجل َمال َوأ َ
َ
وهاَ ،و َ َ
َخي ِه ِم األَ ْك ِرب ،وإِذَا ِر ِ
يدةٌ جاء ْ ِ
ت أِ
ك َكانوا أيْكلو َن وي ْشربو َن َخَْرا ِيف ب ي ِ
ت َزَو َااي
«بَن َ
وك َوبَنَات َ
ص َد َم ْ
ً َْ
ت م ْن َع ِْرب الْ َق ْف ِر َو َ
ٌ
َ
َ َ
يح َشد َ َ َ
ََ َ
ِ
ط علَى الْغِلْم ِ
ان فَ َماتواَ ،وَجنَ ْوت أَ َان َو ْح ِدي أل ْخِ َرب َك» .فَ َق َام أَيُّوب َوَماز َق جباتَهَ ،و َجاز َش ْعَر َرأ ِْس ِهَ ،و َخار
الْبَ ْيت األ َْربَ َع ،فَ َس َق َ َ
َ
َعلَى األ َْر ِ
َخ َذ ،فَلْيَك ِن
ض َو َس َج َدَ ،وقَ َ
ال« :ع ْرَاي ًان َخَر ْجت ِم ْن بَطْ ِن أ ِّميَ ،وع ْرَاي ًان أَعود إِ َىل هنَ َ
ب أ َْعطَى َوالار ُّ
اك .الار ُّ
بأَ
2
التجرد ل "أيوب" ذوقا ،فعاد إىل مرتبة حقه ،انطقا حبقيقة ما أخرب هللا عنه يف القرآن:
ب مبَ َارًكا . "».فتحقق ُّ
ْ
اسم الار ِّ
ِ
اخلو ِ
ِ ِ
ِ
صابِ ِرين  .الاذين إِ َذا أَصاب ْت هم م ِ
ِ
وع َونَ ْقص ِم َن ْاأل َْم َو ِال َو ْاألَنْف ِ
اجل ِ
ف َو ْ
صيبَةٌ
{ولَنَ ْب ل َوناك ْم ب َش ْيء م َن َْْ
ََ ْ
َ
س َوالث َامَرات َوبَ ّش ِر ال ا َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك هم الْم ْهتَدو َن} [البقرة.]157 - 155 :
ات م ْن َرّهب ْم َوَر ْمحَةٌ َوأولَئ َ
قَالوا إ اان اَّلل َوإ اان إلَْيه َراجعو َن  .أولَئ َ
صلَ َو ٌ
ك َعلَْيه ْم َ
ومعىن قوله تعاىل{ :إِ اان ِاَّللِ} ،أي َنن شؤونه ،ال غريه؛ ومعىن قولهَ {:وإِ اان إِلَْي ِه َر ِاجعو َن} ،أي مهما انفصلنا عنه تعاىل من
 . 1أيوب.12-8 :1 :
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جهة األحكام ،فإننا راجعون إليه من جهة احلقيقة .غري هذا ال يكون أبدا! ...وهبذا ،ال يكون شيء قد زاد على هللا،
{والار ِاسخو َن ِيف الْعِلْ ِم يَقولو َن َآمناا بِِه كلٌّ
وال يكون شيء قد نقص منا .وهذا هو معىن الرسوخ املشار إليه يف قوله تعاىلَ :
ِ ِِ ِ
اَّللِ َابق}
{ما ِعْن َدك ْم يَْن َفد َوَما ِعْن َد ا
م ْن عْند َربّنَا} [آل عمران .]7 :وما هو من عند ربنا ،فله الثبات؛ لقوله تعاىلَ :
[النحل.]96 :
ِ
ال الار ُّ ِ
ُث تو ِ
ِ
وب؟ ألَناه لَْيس ِمثْ له ِيف األ َْر ِ
ضَ .رج ٌل
اصل التوراة" :فَ َق َ
ت قَلْبَ َ
«ه ْل َج َعلْ َ
ب للشْايطَانَ :
ك َعلَى َعْبدي أَيُّ َ
َ
ِ ِ
ار .وإِ َىل اآل َن هو متَم ِس ٌ ِ ِِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
اب
َج َ
ك ب َك َمالهَ ،وقَ ْد َهيا ْجتَِين َعلَْيه ألَبْتَل َعه بالَ َسبَب» .فَأ َ
َكام ٌل َوم ْستَق ٌيم يَتاقي هللاَ َوَحييد َع ِن الشِّ َ
َ َّ
ِ
ان ي ع ِط ِيه ألَج ِل نَ ْف ِس ِه .و ِ
ِ
ِ ِِ
س َعظْ َمه َو َحلْ َمه،
الشْايطَان الار ا
لك ْن ابْ ِس ِط اآل َن يَ َد َك َوم ا
ب َوقَ َال« :ج ْل ٌد جب ْلدَ ،وك ُّل َما ل ِإلنْ َس ْ
ْ
َ
ِ
ال الار ُّ ِ
ِ
ِ
ِ
اح َف ْظ نَ ْف َسه» .فَ َخَر َج الشْايطَان ِم ْن
ك» .فَ َق َ
ك جيَ ّدف َعلَْي َ
فَِإناه ِيف َو ْج ِه َ
ب للشْايطَانَ :
«ها ه َو ِيف يَد َكَ ،ولك ِن ْ
ِ
ب ،وضرب أَيُّوب بِقرح رِديء ِمن اب ِط ِن قَ َد ِم ِه إِ َىل هامتِ ِه .فَأَخ َذ لِنَ ْف ِس ِه َش ْق َفةً لِيحتَ ا ِ
ح ِْ ِ
س ِيف َو َس ِط
َ
َْ
ََ
ْ َ
َ
ضَرة الار ّ َ َ َ َ َ ْ َ
ك هبَا َوه َو َجال ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني َكالَ ًما َكإ ْح َدى
ت متَ َم ّس ٌ
ك بَ ْعد ب َك َمال َ
ك؟ َاب ِرك هللاَ َوم ْ
الارَماد .فَ َقالَ ْ
ت!» .فَ َق َال َهلَا« :تَتَ َكلام َ
ت لَه ْامَرأَته« :أَنْ َ
اجل ِ
اهالَ ِ
اخلَْ َري نَ ْقبَل ِم ْن ِعْن ِد هللاَِ ،وال اشار الَ نَ ْقبَل؟»ِ .يف ك ِّل ه َذا َملْ خيْ ِط ْئ أَيُّوب بِ َش َفتَ ْي ِه .1".مل يكتف الشيطان إبصابة
ت! أَ ْ
َْ
"أيوب" يف ماله وولده ،ووجد ذلك مما ال يؤثر فيه كثريا؛ فسأل هللا أن ُي ّكنه من بدنه؛ وبدنه هو ظاهر صورته .والصورة
هي ما ُييّز شخصا عن آخر يف هباء احلق .ولقد أوصى هللا حبفظ النفس ،عند فساد البدن؛ ليذوق "أيّوب" فساد الصورة
مع بقاء النفس؛ ألن النفس لو ذهبت ،فإن "أيوب" سيعود إىل العدم .وهللا سبحانه ال حيكم إبعدام من سبق له أن
أوجده ،كرما منه وجودا .فبقي أن "أيوب" سيذوق صنفا من املوت؛ ما دام املوت هو تفكيك املرّكب إىل عناصره
البسيطة ،مع بقاء احلقيقة العبدية ،كما أسلفنا.
فعندما أصيب اجلسد الشريف ،اضطار صاحبه إىل أن يبقى وسط الرماد ،وأن حيك جلده املرة بعد األخرى أبداة
تصلح لذلك .ويف غالب األحيان ،لو أن هذا حيدث لشخص ،فإن نفسه تعاف بدنه ،إىل احلد الذي تصرف عنه وجهها
بتوجه األرواح إليها فحسب .ولكن "أيوب" عليه السالم،
من جهة الغيب ،فيقع املوت .وذلك ألن حياة األبدان ،هي ُّ
مر به ،كأنه مل يكن.
كان من العلم ابهلل ،حبيث ال تؤثر فيه األسباب املعتادة .وكان نظره املنصرف إىل ربه ،جيعل كل ما ّ
وأهل هللا يعلمون هذا من أنفسهم ذوقا؛ لذلك ترى الواحد منهم يف بالء لو قسم على أهل األرض ألهلكهم ،وهو ال
يكاد يشعر به .وترى الناس من حوهلم ،يتعجبون من قوة احتماهلم لذلك .واحلقيقة هي أن النظر إىل هللا ،يغيّب كل ما
ني من األنس يف البالء ،ومن االنشراح ،ما ال يتمكن أحد
سواه ،حىت النفس وما يتعلّق هبا .ويف أحيان كثرية يقع للمْب تَ لَ ْ َ
من فهم سببه!...
اخلَْ َري نَ ْقبَل ِم ْن ِعنْ ِد هللاَِ ،وال اشار الَ نَ ْقبَل؟" ،فإنه من أعلى ما يتعلّق به العلم .وذلك
وأما قول "أيوب" احلكيم" :أَ ْ
ألن اخلري والشر نسبيّان؛ فما هو من اخلري عند قوم ،هو من الشر عند آخرين .ولكن "أيوب" يريد منا أن نكون مع هللا
يف حكمه على األشياء ،ال مع أنفسنا ،وال مع أضرابنا؛ وحكم هللا أحدي الوجه من مرتبته .وهذا هو حال الرابنيني،
ريف؛ أو خريا
الشر؛ بل يرى خريا عرفيّا ،وخريا غري ع ّ
الذين ال يشهدون إال احلق .ومن كان هذا مشهده ،فإنه ال يرى ّ
معتادا ،وخريا غري معتاد؛ أو خريا مالئما للغرض ،وخريا خمالفا له .وعلى كل حال ،فإن كل ذلك خري .يقول النيب صلى
ك؛  .2»...ومعىن
كَ ،و ْ
س إِلَْي َ
اخلَْري كلُّه ِيف يَ َديْ َ
ك َو َس ْع َديْ َ
هللا عليه وآله وسلم ،يف دعاء االستفتاح ...« :لَبا ْي َ
كَ ،والشُّار لَْي َ
أن اخلري بيدي هللا تعاىل ،هو أن ما يراه الناس خريا ،فهو خري؛ وما يراه الناس شرا ،فهو خري .ومعىن أن الشر ال ينسب
 . 1أيوب .10-3 :2
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إىل هللا ،هو أن الش ر عدم ،والعدم ال يتصف به احلق؛ بل هو عائد إىل حقائق اخللق .هلذا يقول هللا تعاىل يف موضع
آخر{ :ما أَصابك ِمن حسنَة فَ ِمن اِ
ك} [النساء]79 :؛ واحلسنة كما بيّنّا هي الوجود
ك ِم ْن َسيِّئَة فَ ِم ْن نَ ْف ِس َ
َصابَ َ
اَّلل َوَما أ َ
َ
َ َََ ْ ََ
عدمي احلقيقة ،فإنه مل يبق يف الوجود كلّه إال اخلري من
وهي اخلري ،وأما السيئة فهي العدم وهي الشر .وإذا كان الشر
ا
جهة العني!...
وهذا جيران قليال إىل الرد على أنصاف العقالء ،من أولئك الذين يرون الشر يف العامل ،وجيعلونه مانعا عن الداللة
على خالِقية هللا ،أو عن الداللة على كماله سبحانه! ...وهم ما علموا حقيقة الشر ،ولكنهم أخذوا صورا وجودية (خري)
ال تالئم أغراضهم يف الوقت ،أو ال يدركون احلكمة منها ،فجعلوها شرا ونسبوها إىل هللا؛ تعاىل هللا! ...وهذا جهل بكل
ما ذكرانه آنفاُ .ث إنه هبذه الطريقة ،قد يكون ما يراه واحد منهم خريا ،يراه اآلخر شرا ،كما بيّنّا .واملسألة إن كانت
نسبية ،فإنه ال يصح االعتماد عليها يف برهنة من هذا الصنف؛ ألهنا (النسبية) ستكون متغريا من متغريات املعادلة ال
اثبتا؛ وتغري املتغريات ،جيعل النتيجة متغرية حبسبها .ومن أراد أن ينظر إىل صورة نسبية اخلري والشر ،فلينظر إىل املعارك
اليت حتدث بني جيشني ،كِالمها يرى اآلخر عدوا له .فعند االقتتالُ ،يوت من هؤالء وُيوت من هؤالء؛ وكل فريق يرى
املوت يف صفوفه هو ،شرا؛ ويرى املوت يف صفوف اجليش اآلخر ،خريا؛ مع أن القتل يف حقيقته هو القتل ،ابلنسبة إىل
البشر أمجعني .لكن ال أحد من الفريقني يستطيع أن يرتفّع عن االعتبارات الضيقة ،لريى أن االقتتال مضر ابجلميع ،وأنه
شر على اجلميع (هذا عند اعتبار القتل شرا) .فهذا مستوى واحد من النظر ،إن َنن رجعنا إىل العليم احلكيم سبحانه
فيه ،الذي ق ّدر على هؤالء وهؤالء االقتتال ،وق ّدر عليهم املوت من هنا ومن هناك؛ فإنه سيكون يف نظره سبحانه كله
ِ
نشأ
خريا ،بسبب عدم كونه طرفا ،وإمنا َح َكما على اجلميع؛ وهذا هو ما مسيناه آنفا ،أحديةَ النظر من قبل هللا! ...وقد تَ َ
ِ
ب َعلَْيكم
عن كثري من صور الشرور ابعتبار ما ،صور من اخلري غري معلومة يف الوقت .وهذا يشبه معىن قوله تعاىل{ :كت َ
ِ
{و َع َسى أَ ْن ِحتبُّوا َشْي ئًا
الْقتَال َوه َو ك ْرهٌ لَك ْم َو َع َسى أَ ْن تَكَْرهوا َشْي ئًا َوه َو َخ ْريٌ لَك ْم} [البقرةُ .]216 :ث يقول بعد ذلكَ :
َوه َو َشٌّر لَك ْم} [البقرة]216 :؛ ويقصد سبحانه :وعسى أن حتبوا الدعة واالستقرار وعدم القتال ،فيكون عندئذ ذلك
اَّلل يَ ْعلَم َوأَنْت ْم َال تَ ْعلَمو َن} [البقرة]216 :؛ أي هو وحده العليم مبآالت األمور؛ فيكون
{و ا
شرا لكمُ .ث يقول سبحانهَ :
ما حكم به سبحانه خريا ،هو اخلري يف نفسه؛ وما حكم به شرا ،هو الشر يف نفسه .وهذا العلم احمليط ،ال يكون إال له
سبحانه؛ لذلك وجب على العباد ،عدم اعتبار آرائهم مبعزل عن حكم هللا .ومن هنا أيضا ،وجب اتباع األمر اإلهلي
الشرعي ،وإن كان فيه العطب؛ ألن العطب صورة ال حكم .وأما احلكم فهو اخلري واحلسن املنوطان ابالتباع ،لكون العبد
مؤمترا أبوامر ربه يف ذلك كله .وهذا أيضا صنف من النسبية ،خمالف للنسبية األوىل؛ ونعين أن هذه نسبية حكمية،
واألخرى تقابلية.
ولقد حجب الشيطان عن خصوصية "أيوب" ،وظن أن نظره يف البداية إىل فقد ماله ،واثنية إىل فقد سالمة بدنه،
منزه عن االنفعال لألحكام
سيجعله يتأثر لذلك ،ويسيء الظن بربه؛ وهيهات! ...ف "أيوب" مع ربه ،يف مجيع األحوال؛ ّ
اجلزئية .وهذا الذي وقع يف احلقيقة ،ليس امتحاان ل "أيوب" ،وهو من هو يف املرتبة؛ وإمنا هو إبراز ملرتبته بني مجيع اخللق،
الذين منهم إبليس عينه .وإن كان إبليس لن يدرك سر "أيوب" الذي جعله اثبتا ،ال يتغري منه الشكر لربه؛ ما دام هو
حمجواب بنفسه وهبواه .ولكن مع ذلك ،سيتعجب الشيطان كثريا ملا رآه ،وسيبقى األمر لديه غري قابل للتفسري .وهذا ليس
حاله وحده؛ وإمنا هو حال كثري من الناس ،الذين يظنون أهنم من أهل الفكر ومن أهل الرأي .بل إن من املسلمني َمن
هو واقع يف ذلك ،ويظن أن ما هو عليه ،هو أقصى ما يكون عليه أهل الدين؛ وهيهات!...
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تغري عليه شيء قبل وأثناء وبعد البالء ،فهو بعيد عما نتكلم فيه هنا؛ ألنه عليه السالم،
إن من يظن أن "أيوب" قد ّ
يتغري عليه شيء؛ وإن تغريت األحوال عليه.
من بدايته إىل هنايته ،كان مع ربه ال مع نفسه .ومن كان مع ربه ،فإنه ال ّ
ولسنا هنا نتكلم عن معاملة خمتلف األمساء ،اليت يدرك معانيها اخلاص والعام ،بوجه من الوجوه؛ ولكن نتكلم عن حقيقة
الوجود والعدم .وهلذا انطلقنا يف بداية الفصل من األحدية ،املنزهة عن العدم .وقد منع قوم من أهل الطريق أن يكون
للويل ذوق يف األحدية ،بسبب قياسهم على أنفسهم ،وهم صادقون يف إخبارهم عن أنفسهم ال فيما خيربون به؛ ألن العلم
يثبت ذوق األحدية خلواص األولياء .ومنهم على األخص ،أبو يزيد البسطامي رضي هللا عنه ،الذي أخرب عن نفسه أنه
ال صباح له وال مساء ،وأمثاله .وأصحاب األحدية من األولياء ،ال يطيقهم أحد من اخللق ،كما ال يطيقون هم أحدا.
وهم إىل خراب أنفسهم وأمواهلم ،أميل؛ وإن كان الفقر التفصيلي حيكم عليهم مبا حيكم على غريهم .لكن فقرهم األصلي
الذي هو العدم املطلق ،قد حكم عليهم ابلفناء التام؛ لذلك هم يؤمنون أبنفسهم وال يعلموهنا ذوقا .وذلك ألن ذوقهم
احلق الصرف ،ال غريه .وهؤالء من ينظر إليهم من الناس ،يرى هللا؛ علم ذلك أم مل يعلمه؛ بل إن كان الناظر على بعض
إُيان ،فإنه يرى هللا ،وقد ال يطيق الرؤية .وقد وقع ذلك ملن رأى أاب يزيد فمات من رؤيته ،عند عدم اتساع استعداده
لتلك الرؤية .وإن هذه األمور تقع بني األولياء كثريا؛ وكثري منهم يشارف على املوت عند ارتفاع احلجاب يف حقه مع
أحد الرابنيني .وعلى شيوع هذا بني األولياء ،فال يطمع أحد من العوام يف إدراكه من جمرد الكالم ،وهو ما يزال حبيس
طبعه وطبيعته منذ أن عقل.
غري أن األحدية املطلقة ال تصح للعبد من كل وجه ،بل ال بد له من ذوق الواحدية ،كما وقع ل "أيوب" عليه
السالم .فيكون كمن حج البيتُ ،ث عاد إىل أهله موفور األجر .غري أن األحدية تبقى من جهة الباطن ،سندا لنفس
العبد ولكل ما يتعلّق به .ومن هنا يعلم املتحقق ،غىن هللا عن عباده ،مع خلقه هلم؛ ويعلم أن عنايته هبم ،ليست إال من
مرتبة األلوهية ،ال من مرتبة األحدية .وقولنا "مرتبة األحدية" ال نعين منه الذات مطلقا ،كما يتوهم كثريون؛ ألن الذات
حميطة ابلوجود والعدم ،وهي أصل احلق واخللق معا .ولوال أن املخلوقات هلا مرتبة ذاتية من غيب الغيب ،ما كانت اإلرادة
تعلقت هبا من أجل أن توجد أصال .ومرتبة الذات حبر طامس ،ال تقوم فيه حجة وال يثبت فيه برهان؛ ويستوي فيه امللك
يح اإلُيان ،فال تكون الغلبة لإلُيان كما يظن أهله ،ويكون الكفر
مع َمن بني يديه من الغلمان؛ ويبارز فيه الكفر صر َ
أقرب منه إىل نيل السلطان؛ غري أنه ال سلطان .فهذا بعض ما اعتمل يف ابطن املظهر األيويب من أسرار احلق ،اليت ال
يؤ َذن ألحد مبطالعتها ،إال إن قام بعد موته من بني بين اإلنسان.
وأما بنو إسرائيل ،فإهنم ال يعلمون ما ذكران عن "أيوب" عليه السالم؛ وهم سينقسمون يف حقه إىل قسمني :قسم
مؤمنون ،سيبقون على حسن ظنهم به؛ إىل أن يزول حكم االبتالء؛ وقسم دون ذلك ،سيسيئون الظن به ويؤذونه ،إىل
أن يَبني هلم جهلهم؛ فيعودون مضطرين ال خمتارين .وأما عوام املسلمني ،فإهنم مل يبتلَ ْوا بذلك؛ فهم يف أمان من جل ذلك،
النيب صلى هللا عليه وآله وسلم يف وقت من األوقات .وأما أصحاب
مع بقاء شيء طفيف يف حقهم منوط مبا أصاب ّ
العقائد من ِّ
منزهة املسلمني ،الذين يزعمون أن ما أصاب "أيوب" عليه السالم ،ينايف العصمة الثابتة لألنبياء ،فهم بعيدون
عن إدراك الدين على ما هو عليه .ولعلنا نتناول هذه املتفرقات ،يف موضع آخر من هذا الكتاب أو من غريه ،لضيق
اجملال عنها هنا.
وعلى "أيوب" السالم ،وعلى آله ،ومن تبعه يف ذوقه من األولياء يف كل زمان.

104

الفصل العاشر

احلقبة اهللنستية وآاثرها
بدأت احلقبة اهللنستية مع غزو اإلسكندر األكرب لفارس ُث لفلسطني ،وبنائه لإلسكندرية ( 323ق.م .).وتعترب
مرحلة انتقالية بني اإلشعاع اليوانين الكالسيكي والصعود الروماين ،وتالقيا بني احلضارات املصرية واليواننية والالتينية إىل
حدود القرن الثاين قبل امليالد يف جنوب غرب آسيا ،وإىل القرن السابع امليالدي يف آسيا الصغرى ومصر .ويتم متييز هذه
املرحلة ابتفاقياهتا وأحداثها السياسية ،اليت انتهت ابنتحار كيلوبرتا حاكمة مصر ،فاحتةً بذلك الطريق أمام اهليمنة الرومانية.
وستعرف هذه املرحلة انتقال األفكار اليواننية إىل األراضي املغزوة ،اليت من ضمنها "يهوذا"؛ واليت ستعرف ازدهارا حتت
حكم يوانين متسامح .وبعد موت اإلسكندر ،سيتم تقسيم إمرباطوريته على خلفائه (كبار قواده)؛ وستمتاز هذه الفرتة
بكتابة آخر أسفار العهد القدمي اجلامعة ،وسفر "دانيال" .ويف هذه الفرتة متت الرتمجة السبعينية يف مدينة اإلسكندرية
( 260ق.م) ،وحتولت "أورشليم" إىل مركز ُتاري "هيليين" مع تزايد عدد السكان من اليهود ومن اليواننيني مجيعا ،حتت
حكم البطاملة اليواننيني املتمركزين يف مصر .وهذه الفرتة هي املسماة ابهللنستية ،متييزا هلا عن املرحلة اهليلينية اإلغريقية.
يبدو أن الصلة بني املصريني واليهود مل تكن جيدة ،خصوصا عندما رأوا معاملة الفرس هلم ابإلحسان؛ وهذا
ِ
(املرجحة) للحكم اجلديد دائما (اليوانين بعد الفارسي) .ورغم أن
ير ّشحهم -يف نظرهم -ألن يكونوا األقلية املساندة ّ
يتقربوا من اليهود كثريا ،إال أن "بطليموس األول" ( )Ptolemy Iقد خصص أحياء بكاملها يف
البطاملة األولني مل ّ
اإلسكندرية هلم؛ كما ينسب إليه نقل عدد منهم من فلسطني إىل مصر لغرض توطينهم .ولقد ازداد توافد اليهود ،يف عهد
خليفته "بطليموس الثاين" ،الذي وصف أبنه صديق اليهود .وأما "بطليموس الثالث" ،فيذكر أنه أنزل اليهود يف األراضي
املستصلحة من الفيّوم...
ووقعت فلسطني حتت احلكم السلوقي ،إثر موقعة "ابنيوم" ( 198( )Paniumق.م) ،واليت حقق فيها
"أنطيخوس الثالث" ( )Antiochos IIIنصرا كامال على البطاملة .ومع انقسام املدن بني مؤيّد للسلوقيني
( )Seleucid dynastyومؤيد للبطاملة ( ،)Ptolemaic Kingdomفإن اليهود انقسموا فيما بينهم أيضا؛
خصوصا الذين استوطنوا منهم بعض اجلهات يف القدس والسامرة .ولقد ارأتى "أنطيخوس الرابع" ( Antiochos
 )IVالذي كان يرى مواالة اليهود للبطاملة ،أن يصبغهم ابلصبغة اليواننية؛ فأرسل أحد قادته إليهم ( 167ق.م) ،وكلفه
حرم
إبلغاء الطقوس الدينية اليهودية ،وإرغامهم على عبادة "اإلله زيوس" ( )Zeusإله اإلغريق ،وعلى أكل حلم اخلنزير؛ و ّ
عليهم االختتان واقتناء األسفار املقدسة إىل جانب ذلك .وانقسم اليهود تبعا لذلك إىل قسمني :قسم خضع إما كرها أو
طوعا للنمط اجلديد؛ وهؤالء هم "املتهلّنون" أو "املتأغرقون" ،حبسب اصطالح املؤرخني؛ وقسم بقي حمافظا على منط
عيشه ،وهم قلة؛ ُتمعوا حول املدينة املقدسة ،ومسّوا ب "حزب القديسني" .واختاروا لقيادهتم "مااتتيا" ()Mattathias
كبري عائلة األمشونيني ( ،)Hasmonean dynastyالذي مات بعد مدة قصرية؛ فتسلّم القيادة بعده ،ابنه الثالث
"يهوذا" ( )Judasامللقب ب "امل كايب" (( )Maccabeeاملطرقة) .وقد حقق "يهوذا" جناحا يف التصدي للجيش السلوقي،
فانضم إليه عدد من اليهود املرتددين؛ كما متكن من التغلب على القائد "أبولونيوس" ( )Apolloniusيف معركة "عقبة
بيت حورون" ( 166( )Battle of Beth Horonق.م)ِ ،
ومن هزم القائدين "نيكانور"( )Nicanor
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و"جورجياس" ( )Gorgiasيف معركة "أماوس" ( ،)Battle of Emmausبعد سنة من ذلك .وهو ما دفع
"أنطيخوس الرابع" ( )Antiochus IVالذي كان يف محلة شرقية ضد "البوليزون" إىل االستجابة لطلب املكابيني
إبيقاف االضطهاد ،والسماح بعودة الشعائر اليهودية إىل جانب الشعائر اإلغريقية ( 164ق.م) .وما زال اليهود إىل اليوم
حيتفلون هبذه العودة يف "عيد األنوار" (حانوكا).
وبعد موت "أنطيخوس الرابع" استغل املكابيون نزاعا بني القائد "فيليب" الوصي على ويل العهد ،والقائد "لوسياس"
الذي كان انئبا للملك يف أنطاكية؛ فضغطوا على اليهود املتأغرقني الذين استجاروا ابلقائد "لوسياس" .أجند "لوسياس"
اليهود وهزم املكابيني يف معركة "بيت زكراي" ،ابلقرب من بيت صور ،وقتل "أليعازر" شقيق املكايب .ويف ذلك احلني اضطر
عني كاهنا جديدا هو "ألياكيم" .ولقد رغبت روما يف إزاحة "لوسياس"
"لوسياس" إىل العودة سريعا إىل العاصمة ،بعد أن ّ
عن مركز السلطة ،وساعدت أحد أدعياء العرش السلوقي "دُييرتيوس األول" ( )Démétrios Iعلى استعادة عرشه،
بعد أن كان رهينة لديها .وانتهز املكابيون هذه الفرصة ،فخلعوا الكاهن املتأغرق "ألياكيم" وتعاهدوا مع روما على أن
تعينهم يف حال تعرضهم للعدوان .فجرد "دُييرتيوس" محلة بقيادة "نيكانور" ( 161( )Nicanorق.م) ،هزمها املكابيون
عند الرها؛ ُث جرد محلة اثنية بقيادة "ابكخيدس" انتصرت على املكايب عند موقع "الشع"؛ ف َقتل املكايب نفسه (انتحر)
الفارين بزعامة "يواناثن" ( )Jonathanشقيق
نتيجة للهزُية ،وفر إخوته ومن معهم عرب األردن .ونظرا لصعوبة متابعة ّ
"يهوذا" ،عرض "دُييرتيوس الثاين" ( )Démétrios Nicatorالصلح ،شرط أن يقيم "يواناثن" ومجاعته داخل أسوار
بيت املقدس ،تسهيال ملراقبتهم .غري أنه بعد موت الكاهن األعظم ،اغتصب "يواناثن" املنصب لنفسه ،وأسس إمارة
مستقلة بزعامته ببيت املقدس .ويف سنة  159ق.م قتل "دُييرتيوس" على يد "ابالس" الذي كان مدعوما من روما،
والذي حاز مساعدة اليهود بعد إغرائهم؛ وأصبحت "عكا" عاصمة له.
ومع ازدايد اخلالفات بني سورية ومصر ،متكن املكابيون يف عهد "هركانوس" ( )Jean Hyrcanمن مد نفوذهم
على معظم فلسطني جنوب الكرمل ،والذي أكره خليفته "أريستوبوليس" ( )Aristobuleعلى اعتناق اليهودية .وعندما
حاصر "ايانيوس" (- )Jannaiosخليفة "أريستوبوليس" وأول من تل ّقب ابللقب امللكي من اليهود (-)basileus
عكا ،استنجدت ابمللك املصري بطليموس التاسع الذي هزم اليهود يف معركة "أسوفون" .وعند اضطرار بطليموس إىل
العودة إىل مصر ،متكن "ايانيوس" من إعادة بناء دولته من جديد .غري أن ذلك متّ على كره من اليهود ،الذين مل يقبلوا
مظاهر امل لك اليت أحاط هبا نفسه؛ فطلبوا إعانة ملك دمشق السلوقي ،فأجندهم عام  87ق.م .وأكره "ايانيوس" على
الفرار من بيت املقدس ،فزال بذلك ذكر أهم حركة سياسية يف فلسطني ،إىل هناية العصر اهللنسيت عام  64ق.م؛
وأصبحت "يهوذا" منذ عام  63ق.م حممية رومانية.
مل تكن القدس يف العصر اهللنسيت تشبه املدن اإلغريقية الدُيقراطية ،وإمنا كان على رأسها كاهن أعظم ،يشاركه
رؤساء كربايت العائالت والربّيّون .وقد أثرت الصراعات اإلقليمية الكربى ،على العائالت اليت تنافست على نيل املراكز
القيادية احمللية .وكان من مظاهر استمالة امللوك للعائالت :اإلعفاء من الضرائب ،واالمتيازات ،وخلع األلقاب الفخرية.
وكان الكاهن األكرب مكلفا جبباية األموال احلكومية ،حتت رقابة املندوب امللكي للحكومة املركزية.
وقبل أن نتناول أثر دخول العقل الفلسفي على اليهود ،ال بد من أن نذكر أن شعوب املنطقة كانت متعددة
األداين .ومما عرفت به الشعوب الفلسطينية ،أهنا مل تكن تؤلّه البشر؛ وإمنا كانت تعبد آهلة وثنية خمتلفة ،إىل جانب اإلله
احلق املعبود لليهود ،واملعروف ب "يهوه" .واليهود مل يكونوا يرون إهلهم إال واحدا من بني اآلهلة ،لذلك كانوا عند حاالت
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ضعف تديّنهم ،إما خيلطون يف عبادهتم ما هو من العبادات األخرى؛ وإما ينصرفون إىل عبادة إله املتغلِّب .وهذا أمر ال
شك سيرتك آاثره على العقيدة اليهودية التارخيية.
نتبني األمر أكثر ،فال بد من أن نشري إىل أوجه الشبه بني اليهود واملسلمني ،من حيث دخول العقل الفلسفي
وحىت ّ
عليهم مجيعا .فكما سيتأثر اليهود ابحلقبة اهللنستية ،سيتأثر املسلمون منذ القرن الثاين اهلجري (بداية القرن التاسع
امليالدي) ابلفلسفة اليواننية ،يف حقبة ما يسمى زورا ب "احلقبة الذهبية لإلسالم" .وسينتج عن ذلك فرعان متباينان من
الفكر اإلسالمي:
 .1الفلسفة اإلسالمية ،1اليت كان أول وجوهها البارزة الكندي ،وآخرها ابن رشد.
جل الفرق العقدية اإلسالمية .وإن كان املعتزلة يربز
 .2علم الكالم :وهو التفلسف من داخل الدين ،الذي ظهرت عنه ّ
لديهم تغليب العقل عل ى الوحي ،فإن الفرق األخرى ،مل تكن أقل منهم يف ذلك؛ وإمنا ينحصر الفرق بينها يف الغالب،
يف مدى توسل العقل ابلدليل الشرعي فحسب .لذلك فنحن نعترب املتسلّفة الذين هم أبعد الناس عن الفلسفة زعما،
فرقة كالمية كنظرياهتا؛ وإن أنكروا هم ذلك .وأما فرقتا األشاعرة واملاتريدية ،فمحورية العقل لديهم غري خافية.
وكما أثرت الفلسفة يف اليهودية ويف اإلسالم ،فإهنا -ال شك -قد أثرت يف النصرانية منذ بدايتها ،من كوهنا امتدادا
مباشرا لليهودية؛ والحقا عن طريق "أغوسطينوس" (هناية القرن الرابع وبداية اخلامس امليالديني) ُث "توما األكويين" (القرن
الثالث عشر امليالدي) على اخلصوص .بل إن "بولس الطرسوسي" نفسه ،املعروف لدى النصارى ب "بولس الرسول"،
والذي كان من قادة اجليل األول ،مل يكن بعيدا عن أتثري فلسفة عصره .وهذا ما سيجعل النصرانية (وهي غري املسيحية)
منفتحة على الفلسفة منذ نشأهتا ،وإن عادت (من العداء) الكنيسة فيما بعد الفلسفة ،وع ّدهتا نقيضا هلا يف القرون
الوسطى .وسنعود إىل ما خيص النصارى يف ابب التفلسف ،فيما سيأيت من الكتاب إن شاء هللا ،ويف حينه.
ولنعد إىل أشهر املذاهب اليهودية اليت نشأت يف احلقبة اهللنستية ،أو فيما بعدها وأتثُّرا هبا:
الفريسيّون (فروشيم) ( :)Phariseesومعىن امسهم املنفصلون .ظهرت هذه الفرقة قبل َنو قرنني من الزمان على
ّ .1
ِ
قل عدد أتباعها .ويرجع
ميالد املسيح عليه السالم؛ وهم اآلن غالبية اليهود .ذلك ألن الفرق األخرى ،إما انقرضت ،وإما ّ
أصل هذه الفرقة إىل فرقة "حسيدمي" (الزهاد) ،اليت ظهرت يف القرن الثالث أو الرابع ق.م .ويغلب على هذه الفرقة تنزيه
هللا عن اجلسم وصفات اجلسمانية ،والقول ابلرأي الوسط يف مسألة إرادة العباد ،واإلُيان ابلتوراة الشفوية اليت مجعت يف
التلمود .وهذه الفرقة تقارب األشاعرة من املسلمني يف مذهبها التنزيهي ،وتقارهبا أيضا يف مسألة الكسب اليت هي متعلقة
بنسبة األفعال إىل هللا وإىل العباد .وهكذا نعلم ،أن العقل الفلسفي له معامل ال يغفلها الناظر؛ بغض النظر عن األصل
الديين للعقائد .وهذا يعين أن كثريا مما تعتقد الشعوب أنه دين ،هو نظر فلسفي خمالط للدين .ومع أن دخول العقل ،ال
ِ
ي"،
يفسد الدين إال إن نقض أصوله؛ فإن التديّن قد يتأثر كثريا بذلك الدخول ،إىل حد ما نسميه َنن "االنقطاع املََدد ّ
الذي ُينع من الزايدة اإلُيانية ،ومن حصول الرتقي الديين.
 .2الص ّدوقيّون ( :)Sadduceesوهذه الفرقة متيل إىل القول ابلتجسيم ،وأنكرت اآلخرة جبنتها وانرها ،وأنكرت وجود
املالئكة؛ ومل تؤمن إال ابلتوراة املكتوبة .وأما ابلنظر إىل نسبة األفعال ،فإهنا قد كانت كسابقتها .وقد انقرضت هذه الفرقة،
بعد تدمري أورشليم سنة  75م .وأقرب الفرق اإلسالمية إىل هذه الفرقة ،املتسلفة -الذين على رأسهم ابن تيمية احلراين-
الذين ُييلون إىل التجسيم؛ وإن كانوا ال ينكرون اآلخرة وال ينكرون املالئكة .ولسنا هنا بصدد الرد على إنكارهم القول
َ . 1نن نتحفظ على هذه التسمية ،ألهنا ال تصح .والفلسفة ال تكون فلسفة حىت تكون جمردة عن الدين ابلتمام.
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ابلتجسيم ،الذي يغيب عن عقوهلم عندما ينسبون ذلك إىل النّص؛ ألن هذا ليس حمله .ونعِد -إن شاء هللا -ابلعودة إىل
كل ذلك ،عندما حتني الفرصة املؤاتية .ونرى أن التجسيم قد دخل على هذه الفرق ،من الكالم يف املسائل العقدية ،من
دون أهلية عقلية متكنهم من ذلك .وعلى األرجح ،فإهنم اضطروا إىل الكالم ،عند تكلم غريهم من العقالء؛ فكان كالمهم
ارتكاسا عقليا ودينيا ،سيبقى عامال كبريا من عوامل التخلف لديهم ،إىل أن يظهر حكم هللا يف آخر الزمان على يد
ت الْي هود لَيس ِ
ِ
ت
عيسى عليه السالم ،بعد نزوله؛ ويف اآلخرة ،عندما حيكم هللا بني املختلفني .يقول هللا تعاىلَ :
{وقَالَ َ ْ َ
ت الْي هود علَى َشيء وهم ي ْت لو َن الْ ِكتاب َك َذلِك قَ َ ا ِ
ِ
ِ
ين َال يَ ْعلَمو َن ِمثْ َل
َ
اص َارى لَْي َس َ َ
اص َارى َعلَى َش ْيء َوقَالَت الن َ
ا لن َ
َ َ
ْ َ َْ
ال الذ َ
ِ ِِ
يما َكانوا فِ ِيه َخيْتَلِفو َن} [البقرة .]113 :والذين ال يعلمون ،الذين قالوا مثل قوهلم،
قَ ْوهلِِ ْم فَ ا
اَّلل َْحيكم بَْي نَ ه ْم يَ ْوَم الْقيَ َامة ف َ
هم من املسلمني من غري شك .وهذا يؤكد معىن احلديث الدال على اتباع املسلمني لليهود وللنصارى يف منهجية تشكيل
نصا وواقعا؛ إال ما
عقائدهم .وما رأينا من العلماء من يتتبع التشابه العقدي بني أهل الكتاب من الفرق الثالثة ،مع ثبوته ّ
يكون من تفاصيل متناثرة يف كتب األقدمني ،ال ترقى إىل أن تكون علما قائما بنفسه؛ أو على األقل شعبة علمية معتربة،
تساعد على مواكبة ُّ
تشكل خمتلف العقائد عرب الزمان.
 .3السامريون ( :)Samaritansوهم فرقة قليلة العدد ،موجودة إىل اآلن .يؤمنون ابلتوحيد واليوم اآلخر؛ وال يعرتفون
من الوحي إال ابألسفار اخلمسة املنسوبة إىل موسى عليه السالم .ويعتقد السامريون أهنم الصفوة الباقية من بين إسرائيل،
وخيتلفون عن سائر الفرق اليهودية يف موقع اهليكل ويف اُتاه القبلة .ولغتهم هي غري لغة اليهود ،وهم يرون أن التوراة قد
أنزلت بلغتهم؛ اليت هي قريبة من العربانية ،قبل أن تنقل إىل السراينية.
القراؤون ( :)Karaiteوهم كما تدل تسميتهم ،ال يؤمنون إال ب "امل قرا" .لذلك رفضوا كل كتب اليهود ،وعلى رأسها
ّ .4
التلمود؛ واهتموا األحبار ابلتأليف من عند أنفسهم .وقد أ ّسست هذه الفرقة بعد البعثة احملمدية ،يف زمن املنصور الدوانيقي
من الدولة العباسية .وكان جل القرائني يقطنون يف املاضي خمتلف جهات العامل اإلسالمي ،أما اليوم فيوجدون ابإلضافة
إىل فلسطني ،يف روسيا وأوكرانيا وغريمها...
 .5األسينيّون ( :)Essenesهذه الفرقة ظهرت يف يهود فلسطني يف القرن الثاين قبل امليالد ،وانقرضت بعد تدمري
أورشليم كالصدوقيني؛ ويسمى األسينيون أيضا "األطهار" .وقد آمنت هذه الفرقة بعيسى عليه السالم عند جميئه ،ومل تقبل
دعوة "بولس" إىل املسيحية بعده .وبعد تدمري اهليكل عرفوا ابملسيحيني اليهود ،أو ب "األبيونيني".
وال شك أننا سنعود إىل مسألة نشأة العقائد لدى الكتابيني ،وإىل أوجه التشابه فيما بينها ،يف فصول قادمة إبذن
هللا ،حبسب احلاجة ،كما ذكران آنفا؛ ولكن يف انتظار ذلك ،ال بد من أن نربز ال َفرق بني ما هو من نتاج العقل املفكر
(املتفلسف) ،وما هو من أصل الوحي؛ ونعين مبا هو من أصل الوحي ،ما يكون خارج نطاق العقل من جهة اإلدراك.
وهذا ،ألن هللا خالق للعقل؛ والعقل هبذه املثابة ال ُيكن أن حييط علما به سبحانه أبدا .هذا من جهة امل عتاد وظاهر
األمر ،وإال فإن احلقائق يكون الكالم فيها بلسان آخر.
والعقل ابلنظر إىل الوحي اإلهلي ،ليس له إال أن يؤمن أو أن يكفر؛ بغض النظر عن فهمه أو عدم فهمه ملا يل َقى
إليه .والدين دائما يف مراحله األوىل ،يكون على هذه البساطة؛ مع االعتناء ابجلانب العملي الشعريي ،وجبانب املعامالت
جانيب العمل واملعامالت حقهما ،فإنه حتما لن جيد وقتا للتفكر يف هللا ويف صفاته وأمسائه،
واألخالق .ومن أراد أن يويف ْ
ُّ
التفكر الذي يعرف يف مرحلة "عقلنة" الدين ،اليت أتيت دائما متأخرة عن األوىل .وهلذا كان الربط يف القرآن بني اإلُيان
والعمل الصاحل يف مواضع كثرية ،من أجل صرف الناس عما يضرهم وال ينفعهم؛ منها قوله تعاىل ِ :ا ِ
ين َآمنوا
{وبَ ّش ِر الذ َ
َ
وع ِملوا ال ا ِ
احل ِ
ات أَ ان َهل ْم َجناات َُْت ِري ِم ْن َْحتتِ َها ْاأل َْهنَار} [البقرة .]25 :وهذا الذي َن ِّذر منه هنا ،ليس التفكر املن اوه به
ََ
ص َ
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اِ
اَّلل قِياما وق عودا وعلَى جنوهبِِم وي تَ َف اكرو َن ِيف خلْ ِق ال اسماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ت
ين يَذْكرو َن اَ َ ً َ ً َ َ
ض َربانَا َما َخلَ ْق َ
َ
ْ ََ
ََ
يف مثل قوله تعاىل{ :الذ َ
ه َذا اب ِط ًال سبحانَ ِ
اب الناا ِر} [آل عمران]191 :؛ ألن هذا الصنف من التفكر اعتبار ،والصنف األول توليد
َْ َ
ك فَقنَا َع َذ َ
َ َ
أفكار يف جمال الغيب؛ والفرق بينهما واضح ملن حتلّى ابإلنصاف .وأجلى ما ُيتاز به تفكر االعتبار عن التفلسف ،هو
أنه أييت مع ذكر هللا وبعده؛ خبالف الثاين ،فإنه يكون مع الغفلة ال مع الذكر .ولكن رغم تبيني هللا الطريق ،فإن املسلمني
كسابقيهم من أهل الكتاب -سيبتدعون بتفلسفهم طريقا آخر؛ وسيجعلونه الدين املعتمد لديهم .وهذا هو ما سيقطعهمعن املدد النوراين النبوي ،كما انقطع اليهود والنصارى؛ وإن مل يكفروا ككفرهم.
الوحيِ ّي ،على يد الرسل عليهم السالم؛
ودخول التفلسف على التديّن ،ال أييت إال بعد مدة من مرحلة التأسيس ْ
ولسنا نعين هنا ،إال مرحلة الغفلة اليت يكون طول العهد أهم أسباهبا .وإن املتفلسفة من أهل الدين ،كانوا يغفلون أصل
الدين غري العقلي؛ وكان األمر يلتبس عليهم عند رؤيتهم خماطبة الوحي للعقل ،فيظنونه متأسسا عليه؛ حىت لقد مسعت
أحد "املفكرين" العرب املعاصرين ،يثين على من يكون إُيانه مؤسسا على الربهان العقلي .ومل يعلم املسكني ،أن الربهنة
العقلية ،خترج صاحبها عن اإلُيان كما هو يف نفسه ،إىل طريق النظر والتفلسف .وما عجبت من شيء فيما رأيت من
العجب ،كعجيب من وثوق الناس بعقوهلم ،على اختالفها وتفاوهتا! ...ولقد وقع املسلمون يف هذه اآلفة ،مع أهنم كانوا
أبعد أهل الدين عنها يف األصل ،بسبب حفظ الوحي لديهم مبا مل يتم لغريهم .ولكن احلاكم هنا ،هو ما جرى عليهم من
قدر ،وما أشار إليه قول النيب صلى هللا عليه وآله وسلم« :لَت تابِع ان سنَن الا ِذ ِ ِ ِ ِ ِ
اعا بِ ِذ َراعَ ،ح اىت لَ ْو
َ
ين م ْن قَ ْبلك ْم ش ْ ًربا بِش ْرب َوذ َر ً
َ َ َ
1
ول اِ
اص َارى؟ قَ َال :فَ َم ْن!»
ب َالتابَ ْعتموه ْم! ق لْنَاَ :اي َرس َ
َد َخلوا ِيف ج ْح ِر َ
اَّلل ،آلْيَ ه َ
ود َوالن َ
ضّ
وال زال مريدو التجديد الديين غري املأذون ِمن قِبل هللا -يف كل مرة وملختلف الدواعي واألسباب -يسقطون يف
توهم تطوره
اآلفة ذاهتا؛ وكأن العقل إن مل يتمكن من إدراك الدين على حقيقته يف زمن ماض ،قد أصبح أكثر أهلية مع ُّ
بعد مرور القرون ،ومع ظهور خمتلف املناهج العقلية املعروفة عربها لدى الشرق والغرب .وهذه مغالطة كربى ،ال خمرج منها
إال ابلتمييز بني "الدين" و"الفلسفة" ،من حيث مها طريقان متمايزان للتعّرف من حيث املبدأ؛ وإن كنا َنن نرى أن
الفلسفة ال ُيكن أن ُتيب عن أسئلتها هي ذاهتا .بل ونؤكد أن األسئلة الفلسفية الكربى ،ال جياب عنها إال من داخل
الدين؛ إن صح التديّن وحتقق االستمداد من احلضرة اإلهلية ح ّقا.
وأما العقائد الدينية لدى الكتابيني كلهم ،فهي تنقسم -على كثرة مقوالهتا -إىل ثالثة أقسام ال رابع هلا:
 .1ما يقاس فيه هللا على اخللق (التشبيه)؛ وهو للعقول الضعيفة ،اليت أقحمت يف جمال العقائد إقحاما ،واستغلّت به
استغالال.
 .2ما ي ّنزه فيه هللا عن صفات اخللق (التنزيه)؛ وهو للعقول املتوسطة ،اليت ُتعل هلل املرتبة العليا حبسب معايريها ،وهلا
املرتبة الدنيا .وهذا من األدب غري املأذون ،الذي ال يشعر مبخالفته لألصول ،إال اخلواص من العباد.
 .3ما يعرف به احلق من احلق؛ وهذا للعقول الكاملة من أنبياء وورثة .وهذا الصنف يعلم هللاَ ابلتشبيه وابلتنزيه ،خالفا ملا
تطرف وإفراد .ونعين ابلعقول الكاملة هنا ،العقول املطلقة؛ رغم إدراكنا لضيق العقل الفلسفي
ُييل إليه العقل الناقص من ّ
عن تعقُّل معىن اإلطالق الذي نشري إليه .ولو أن الفالسفة تنبهوا إىل هذا املعىن ،لزهدوا يف كل فلسفتهمَ ،وألَلْ َق ْوا هبا وراء
ظهورهم ،بدل أن يبالغوا يف الرفع من شأهنا ،كما هو حاهلم عرب مجيع العصور.
حقبتني اترخييتني متمايزتني من مجيع الوجوه؛
وعلى هذا فاحلقبة اهللنستية واحلقبة الكالمية لدى املسلمني ،ليستا
ْ
وإمنا مها مذهب عقلي خرج عن حقيقة اإلُيان إىل النظر ،قبل ذلك .وإن هذا املذهب -بعكس املظنون -هو أغلب ما
 . 1متفق عليه ،عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه.
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ي ِسم الدين لدى الكتابيّني ،وابألخص لدى "رجال الدين" ولدى املؤسسات الدينية املعتربة (الرمسية) .وهذا يعين أن الدين
يف كل مرة يتعرض لعملية حتريف مقصودة أو غري مقصودة ،لسبب؛ كرتسيخ الدين لدى أهله؛ أو لغري سبب؛ عند متابعة
العقل من شدة االنبهار به .كل هذا حيدث ،من دون أن يفطن عموم أهل الدين إىل ذلك التحريف؛ وإن بدا ظاهرا
للعيان غياب مثار التديّن لديهم ،مبا ال يدع جماال للشك.
ولو أمعن الناس النظر ،لوجدوا أن بعث الرسل ،خصوصا فيما بعد املرحلة املوسوية ،كان إلعادة الدين إىل أصله
الرابين ،ال إلرساء معامل دين جديد؛ والدين واحد .غري أن هذه العودة ابلدين إىل أصله ،ما كانت لتتم يف ُترد عن
الوعاء التارخيي الثقايف املتحيّز يف الزمان .وذلك ألن الدين ليس شيئا خارج الزمن والثقافة من جهة مظهره ،وإن كان
خارجهما -كما أسلفنا -من جهة حقيقته .ونعين من هذا ،أن احلقائق اجملردة ،هي نفسها الظاهرة يف مظهر التجلي يف
يتوهم املتومهون .ولكن العقل عندما يكون
الزمان؛ لذا ،فال يع ّد انصباغها بصبغته ،خروجا منها عن حقيقتها ،كما قد ّ
حتت هيمنة الزمان ،هو الذي يكون غري قادر على قراءة الوجود يف صوره املتعددة؛ ويتوهم تبعا لذلك أن احلقيقة متعددة،
وابلتايل فلكل قوم حقيقتهم .وهو ما يعرف لدى املتفلسفني من املتأخرين ،بنسبية احلقيقة! ...وهذا من أسوأ ما دل عليه
العقل يف جمال املعارف منذ أن وجد.
وأما املصيبة الكربى ،فهي عندما يصري األمر إىل العقول املعاشية ،اليت يورطها "رجال الدين" فيما ليس من شأهنا،
فيصري الدين أضيق فأضيق مع مرور الزمان .فهو بعد أن يكون وجها لقوم خمصوصني أو لثقافة خمصوصة ،يصري وجها
وطنيا كما نرى ذلك يف معامالت مسلمي زماننا .وَنن عندما ننظر إىل مؤسسة كمؤسسة "األزهر" يف مصر اليوم ،جندها
تروم جعل اإلسالم العاملي مصراي؛ ولو بطريق غري معلن ...متاما كما يفعل "الفاتيكان" عندما يريد إخضاع نصارى العامل
لرؤيته ونظرته .وإن هذا الضيق يف التناول واالعتبار ،ليس بعيدا عن مسألة "تسييس الدين" ،اليت ليست إال مظهرا من
ِ
وترسخها .وال شك يف أن الدين هبذا املعىن الضيّق ،قد نزل إىل
مظاهر اَنرافه املتعددة ،اليت تزيد من شدة أزمة التديّن ّ
أدىن مرتبة له ،وهي مرتبة إرادة الدنيا ،مبا كان يف أصله وسيلة إىل هللا واآلخرة .وهكذا ،يصري أهل الدين أنزل يف املرتبة
غربوا الدين عن رابنيته .ونقصد من
عن أولئك الذين سقطوا يف حبال العقل (التقييد) ،حىت من غري املتديّنني؛ بعد أن ّ
هذا ،أن بلوغ الدين مرتبته السفلى ،كان يف املر ْتني من العقل :يف األوىل ،عند إرادة تنميطه؛ ويف الثانية عند إرادة توظيفه.
ع هللا وح ّد! ...والغريب يف األمر ،هو أن هؤالء احملرفني ،ال خيتلفون
احملرفون يف املرتني ،أهنم قد خرجوا عما شر َ
وما علم ّ
كثريا عن امللحدين املنكرين لوجود هللا ،إال يف التفاصيل؛ وأما من جهة الفعل والقصد ،فهم موافقون هلم من دون أن
يعلموا؛ ما داموا مجيعا يعادون (معرفيا) الدين يف صورته األصلية ،وما داموا حيولون دون حتقيق الغاية منه!...
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الفصل احلادي عشر

اليهود وميالد املسيح
يف منتصف القرن األول قبل امليالد ،ع ّني "يوليوس قيصر" ( )Julius Caesarديكتاتورا دائما للجمهورية
الرومانية ،ولكنه قتل يف سنة  44ق.م .واستمرت احلروب األهلية وعمليات اإلعدام ،اليت بلغت أشدها عند انتصار
"أوكتافيان" ( )Octavianعلى "مارك أنطوين" ( )Mark Antonyو"كليوابترا" (- )Cleopatraيف آخر
حرب أهلية عرفتها اجلمهورية الرومانية يف معركة "أكتيوم" ( 31( )Actiumق.م) -وغزو مصر البطلمية .وأتكدت
سلطة "أوكتافيان" ،إىل أن بلغ األمر مبجلس الشيوخ الروماين ،أن منحه السلطة الشاملة سنة  27ق.م؛ مع اللقب
اجلديد" :أغسطس" ( .)Augustusوهو ما جعله أول إمرباطور حقيقة ،لإلمرباطورية الرومانية.
وعندما حل الرومان حمل البطاملة ،منحوا امللك "هركونوس" ( )Hyrcanusمن ساللة احلشمونيني
( )Hasmoneansسلطة حمدودة حتت سلطة احلاكم الروماين يف دمشق .وأبدى اليهود عداء شديدا للحكم اجلديد،
وشهدت السنوات التالية عصياان مسلحا متكررا .وكانت آخر حماولة الستعادة جمد احلشمونيني بقيادة "متياس أنتيجونوس"
()Antigonus؛ ولكن اندحاره ومقتله أدى بعكس ذلك إىل القضاء على حكم احلشمونيني ( 40ق.م) .وأصبحت
البالد إقليما اتبعا لإلمرباطورية الرومانية.
عني الرومان "هريودوس" ( )Herodصهر امللك "هوركنوس الثاين" ملكا على "يهوذا".
ويف عام  37ق.مّ ،
و[ إن هريودوس تعرض حملنة عندما تصارع احلليفان السابقان أوكتافيانوس وأنطونيوس ،وانتصر األول؛ وكان هريودوس قد
أبدى الوالء ألنطونيوس ،فسارع حني علم ابنتصار أوكتافيانوس مبقابلته يف رودس ،وخلع التاج أمامه ،وقال له إنه قَ ّدم
والءه ألنطونيوس كوالء للدولة الرومانية ،وإنه خادمها اأاي كان من حيكم .فأقره أوكتافيانوس على منصبه ،واستمر فيه حىت
العام الرابع امليالدي] .1ولكون "هريودوس" منح حكما ذاتيا شبه مطلق ،فإنه قد صار أقوى امللوك يف اجلزء الشرقي من
اإلمرباطورية .ونظرا إلعجابه الشديد ابحلضارة اليواننية الرومانية ،فقد أقام "هريودوس" مشاريع بنائية ضخمة .مشلت
وقلعيت "هريوديون" ( )Herodiumو"متسادا"
مدينيت "كيساراي" ( )Caesareaو"سيباستيا" ()Sebaste
ْ
ْ
()Masada؛ كما أعاد بناء اهليكل فجعله من أمجل الصروح ومن أضخمها يف ذلك الوقت .ولكن ابلرغم من إجنازاته
املتعددة ،مل حيظ بتأييد اليهود وبثقتهم.
وبعد وفاة "هريودوس" سنة  4ق.م ،أصبحت مملكة "يهوذا" حتت احلكم املباشر الروماين .وهنا ال بد من أن نذكر
ميالد املسيح عليه السالم ،الذي ولد يف بيت حلم من مرمي العذراء ،يف مكان قفر؛ ألهنما مل جيدا مكاان يف النّزل .وتذكر
األانجيل أن الرعاة قد ظهرت هلم مالئكة ،وأن اجملوس الثالثة قد حضروا ،بعد أن علموا عن طريق حساب النجوم مكان
توجس من الوليد خيفة
وزمان مولد عظيم ذلك الزمان؛ فجاءوا ليشهدوا هذا احلدث الفريد .وأما "هريودوس" ،فكأنه ّ
على ملكه -ولعل ذلك كان من إخبار اليهود له -فأراد قتله؛ لوال أن العائلة الرسولية هاجرت إىل مصر .وإذا صح هذا،
فإنه يدل على أن املسيح عليه السالم قد ولد قبل السنة الرابعة ق.م .ونعين من هذا أن سنة امليالد الرمسية (1م) لن

 . 1كتاب" :الشرق األدىن يف العصرين اهليللينيسيت والروماين" ،للدكتور أبو اليسر فرح.
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تكون يف حملّها املعلوم اآلن وستسبقها أبربع سنوات أو أزيد؛ ما دام "هريودوس" مل ُيت إال يف السنة الرابعة ق.م .ولنرتك
السيد املسيح مهاجرا إىل مصر ،ولنعد إىل اليهود وأحواهلم:
طبقتني :األوىل :للملك وحاشيته وكبار التجار والكهنة؛
كان اجملتمع اليهودي ينقسم يف هذه احلقبة كسابقتها ،إىل ْ
وهؤالء كانوا أغنياء متأغرقني .والثانية :لصغار الكهنة والفالحني واحلرفيني والفقراء .واألوىل تنكر البعث والقيامة واحلساب،
سمى "السلفيّة اليهودية"،
وهي حبق "الطبقة األرستقراطية الكهنوتية"؛ يف حني أن الثانية ،كانت متثل ما ُيكن أن ي ّ
املتمسكة حبرفية الشريعة وابعتبار الثواب والعقاب .وكانت الفئتان تتنافسان حول السيطرة على جملس "السنهدرين"
الفريسيّون املتشددون هم
( ،)Sanhedrinالذي هو جملس احلكم الكهنويت ،أو احملكمة اليهودية .ومع الوقت ،صار ّ
الفئة الغالبة على مقاعده .وبعد موت "هريودوس" انقسم احلكم على أبنائه الثالثة :فحكم ابنه "هريودوس إثنارك
أرخيالس" ( )Archelaosمنطقة "يهوذا" اليت تضم "أورشليم"؛ وحكم أخوه "هريودوس أنتيباس" ( )Antipasاجلليل
وجزءا من األردن؛ وحكم أخومها "هريودوس فيليبس" ( )Philipposاملناطق الشمالية.
وكان خلع "هريودوس" عن اليهودية ،قد تسبب يف حالة من التذمر لدى اليهود ،الذين شعروا أن يف ذلك انتزاعا
الستقالهلم .وكذلك كان الوايل الروماين قد منح بعض صالحيات الكاهن األكرب رغم تعيني هذا األخري ابلفعل ،إىل حد
ارتداء عباءته؛ فبلغ هذا من اإلهانة ما ال ُيكن لليهود احتماله.
ولقد كنا ذكران أن أكرب طائفتني يهوديتني ظهرات يف املرحلة السابقة مها :الفريسيون والصدوقيون ،بصفة أساس.
لكن ال بد من أن نذكر أن طوائف اثنوية قد نشأت بعدمها ومنهما؛ من هذه الطوائف طائفتان أخراين مها" :السيكريّون
املتطرفون" و"طائفة الفلسفة الرابعة" .فاألوىل كانت ترى أن ال سلطان إال هلل ،ورفضوا بذلك اخلضوع لسلطة الدولة.
وهذه الطائفة تذ ّكران ب "مجاعة اإلخوان املسلمني" الذين أسسوا ملا صار يسمى "اإلسالم السياسي" يف القرن العشرين
امليالدي ،وجعلوا حمور تديّنهم معاداة احلكام ،بدعوى أتسيس اخلالفة .وأما طائفة "الفلسفة الرابعة" فسميت بذلك
لتميّزها عن الثالث املشهورات (عند اعتبار األسينيني فرقة اثلثة) ،بطريقة االنتصار ألصوهلا اليت كانت مستعدة لبذل
النفس من أجلها .وهكذا ،ورغم فارق الزمان الطويل ،نقع على تطابق شبه اتم بني الفرق اليهودية والفرق اإلسالمية؛
ليظهر لنا مزيد فهم للحديث النبوي املذكور مرارا« :لَت تابِع ان سنَن الا ِذ ِ ِ ِ ِ ِ
اعا بِ ِذ َراعَ ،ح اىت لَ ْو َد َخلوا
َ
ين م ْن قَ ْبلك ْم ش ْ ًربا بِش ْرب َوذ َر ً
َ َ َ
ب َالتابَ ْعتموه ْم!» ،1ولِيلوح ألعيننا استمرار الدين الواحد ،على الرغم من اختالف الشرائع فيما بينها،
ِيف ج ْح ِر َ
ضّ
واختالف الرسل عليهم السالمِ ،
أحدهم عن اآلخر .وإن كان هذا يدل على شيء ،فإمنا هو يدل على وحدانية األلوهية،
اليت يدعو هللا إليها أهل الكتاب يف مثل قوله تعاىل{ :قل ايأ َْهل الْ ِكتَ ِ
اب تَ َعالَ ْوا إِ َىل َكلِ َمة َس َواء بَْي نَ نَا َوبَْي نَك ْم أاَال نَ ْعب َد إِاال
َْ َ
ِ
ِِ
ضا أَراباب ِمن د ِ
اَّللِ فَِإ ْن تَ َولاْوا فَقولوا ا ْش َهدوا ِأبَ اان م ْسلِمو َن} [آل عمران:
ون ا
ا
اَّللَ َوَال ن ْش ِرَك به َشْي ئًا َوَال يَتاخ َذ بَ ْعضنَا بَ ْع ً ْ َ ً ْ
 .]64ومعىن اآلية :تعالوا نتجاوز نظران إىل أنبيائنا وإىل شرائعنا ،اليت صارت حاجبا لنا عن ربنا؛ وتعالوا ال نتقيّد بصور
الرسل عليهم السالم اليت هي مظاهر للظاهر الواحد ،الذي ال ينبغي أن نشرك به مظاهره ،وال أن نقف مع املظهر من
ِ
ضا أَراباب ِمن د ِ
اَّللِ} .وليتنبه القارئ
ون ا
دون الظاهر يف الزمان؛ وهو ما يشري إليه هللا بقوله تعاىلَ { :وَال يَتاخ َذ بَ ْعضنَا بَ ْع ً ْ َ ً ْ
إىل داللة "من دون" حىت ال خيرج من اآلية خاوي الوفاض .وأما إن أصر إخواننا من اليهود والنصارى ،على الوقوف مع
ما هم عليه ،وما هو متجاوز يف عرف التجلّي ،فقولوا أيها املسلمون{ :ا ْش َهدوا ِأبَ اان م ْسلِمو َن}؛ أي اشهدوا أيها الرافضون،
أننا قد خضعنا لربنا يف ُتليه الراهن ،خبالف ما اخرتمت ألنفسكم .وهذا من أكرب التبكيت ملن قصر عن مواكبة التجلّي
اإلهلي .وقد أثبت أئمة التصوف قاعدة يف التجلي ،وهي أن الراهن منه (اآلخر زماان) يتضمن كل ما قبله؛ ولذلك فإن
 . 1متفق عليه ،عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه.
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من حجب عن التجلّي يف زمن ما ،فإنه خي سر كل ما كان عليه يف الزمن السابق .وهكذا اليهود والنصارى ،عند عدم
للتجليني :املوسوي والعيسوي .وهذا هو اخلسران املبني.
إُياهنم ابلتجلي احملمدي ،فإهنم يكونون خاسرين
ْ
ومبا أن املسيح عليه السالم ولد يهوداي متابعا لشريعة موسى ،فال بد من مواكبته عليه السالم من وقت ميالده،
يف مجيع أطوار حياته:
ِ
يقول هللا يف قصة ميالد املسيح{ :واذْكر ِيف الْ ِكتَ ِ
ت ِم ْن أ َْهلِ َها َم َكا ًان َش ْرقِياا} [مرمي]16 :؛ وهذا
اب َم ْرَميَ إِذ انْتَبَ َذ ْ
َ ْ
ِ
عندما حاضت ،فاعتزلت مكاان شرق احملراب؛ عليها السالم .وانتباذها مكاان شرقيا ،هو للمناسبة؛ ألن مبيالد عيسى
عليه السالم ستطلع مشس الربوبية ظاهرة على العامل .وهذا املعىن ،هو ما جيعل النصارى أيضا ،يوجهون كنائسهم َنو
املشرق ليكون قبلة هلمُ .ث يقول هللا سبحانه{ :فَ ااختَ َذ ْ ِ ِِ ِ
ال َهلَا بَ َشًرا َس ِوااي}
ت م ْن دوهن ْم ح َج ًااب فَأ َْر َسلْنَا إِلَْي َها ر َ
وحنَا فَتَ َمث َ
[مرمي]17 :؛ أي ،فلما طهرت مرمي عليها السالم ،وكانت قد اختذت جدارا حائال بينها وبني أهلها؛ أرسل هللا إليها
ت إِِّين أَعوذ ِابلار ْمحَ ِن
جربيل عليه السالم متمثال يف صورة شاب مليح ليقضي هللا أمرا كان مفعوال .يقول هللا تعاىل{ :قَالَ ْ
ت تَِقياا} [مرمي]18 :؛ أي ،فلما علمت غرضه أنكرت عليه ،واستعاذت ابلرمحن .وقد خصت عليها السالم
ِمْن َ
ك إِ ْن كْن َ
هذا االسم لعلمها أن له وجوها يف الرمحة ،حىت ال ترد قضاء رهبا وهي ال تعلم .فكان هذا أداب رابنيا منها ،ال يليق إال
ك ِألَهب لَ ِ
ِِ
هبا عليها السالمُ .ث يواصل احلق الكالم{ :قَ َ ِا
ك غ َال ًما َزكِياا} [مرمي .]19 :فأكد هلا جربيل
ال إمنَا أَ َان َرسول َربّ َ َ
ِ
ووصف عيسى ابلطهر هنا -عليه السالم-
رسل من قبل الرمحن الذي هو رهبا ،ليهب هلا غالما طاهراْ .
عليه السالم أنه م َ
يدل على خصوصية له فيهُ ،يتاز هبا عن كل الطاهرين .ومن هنا ال بد أن نعلم أن الغالم سريث أابه "الروح" من جهة
نصف بشريته ،لتكون بشريته من غري نفخ روح ،حية؛ فإذا انضاف النفخ اإلهلي الذي يكون لكل جنني ،ت َق ّوى الروح
امللَكي ابلروح اإلهلي الندراجه فيه اندراج احلادث يف القدمي ،فصار روحا قدسا أي روحا طاهرا من أحكام احلدوث
َىن يَكون ِيل غ َال ٌم َوَملْ ُيَْ َس ْس ِين بَ َشٌر َوَملْ أَك بَغِياا} [مرمي]20 :؛ قالت هذا
ت أا
بسبب االندراج املذكورُ .ث يقول هللا{ :قَالَ ْ
الكالم ،ملا علمت أن املاثل أمامها ملَك ،وظنت أن امللَك ال حاجة له يف النساء قياسا على أصل األرواح السماوية؛
تصور امللَك يف الصور ،وكانت ُتهل أنه إذا تصور يف
فكان سؤاهلا له عن علم ال عن جهل؛ ولكنها كانت ُتهل حكم ّ
أي صورة ،فإن احلكم يكون للصورة ال ألصل روحيته .وهكذا ،فإن جربيل ملا متثل يف صورة بشر ،فإنه أصبح بشرا
ابحلكمُ ،يكن أن يقرب املرأة ويولِدها بعد .وهذا الضرب من اإليالد موجود يف العامل ،وقال عنه شيخنا األكرب ،أنه يكون
ك هو علَي هِ ِ
ِ
ااس ور ْمحةً ِمناا وَكا َن أَمرا م ْق ِ
ال َك َذلِ ِ
ضياا}
يف كل زمن مرةُ .ث يقول هللا تعاىل{ :قَ َ
ك قَ َال َربُّ ِ َ َ ا َ ّ ٌ
ني َولنَ ْج َعلَه آيَةً للن ِ َ َ َ َ ْ ً َ
[مرمي]21 :؛ أي إن ما خت َربين به اآلن ،ليس أمرا مستعظما ،وال هو خمتلف عن التوالد املعتاد إال من حيث حقيقة الوالد؛
ألن القدرة تستوي فيها مجيع األفعال؛ ُث هو أمر جرى به القضاء ،فال مفر لك منهُ .ث يقول هللا تعاىل{ :فَ َح َملَتْه
ت بِِه م َكا ًان قَ ِ
صياا} [مرمي]22 :؛ أي فحملته يف بطنها جنينا ،واعتزلت به -عن قومها وهي أعلم هبم وبسوء
فَانْتَ بَ َذ ْ َ
ظنهم -مكاان بعيدا عن نظراهتم وألسنتهمُ .ث يقول سبحانه{ :فَأَجاءها الْمخاض إِ َىل ِج ْذ ِع الن ِ
ت قَ ْب َل
ت َايلَْي تَِين ِم ُّ
اخلَة قَالَ ْ
ْ
َ ََ َ َ
َه َذا وكْنت نَسيًا َمْن ِسياا} [مرمي]23 :؛ وال يعلم شدة انقباض مرمي إال من مر مبا مرت به .وألهل هللا من ُّ
الذكران ذوق
ْ
ّ ّ
َ
يف والدة مرمي ،قد ال خيطر ببال أحد؛ وهو أن الواحد منّا عندما حيمل يف ابطنه ابلسر الرابين أول أمره ،يصبح يف حقه
كالفضيحة الواجب سرتها ،ملا يعلمه الويل من أجنبية املكان والزمان والناس عن هذا السر املق ّدس؛ فيتمىن -على خالف
ما يظن املتومهون -لو أنه كان نسيا منسيّا .هذا حيدث له يف بداية أمره -كما ذكران -وقبل أن يصبح السر جزءا من
حقيقته .وأما قول مرمي الذي حكاه هللا ،فإنه كان حاهلا عليها السالم ،نطقت به أم مل تنطق .وهذا يدخل ضمن ابب
علم األقوال يف القرآن ،وهي صنوف؛ منها تعلم استجابتها أو عدمها ،ويعلم أثر القول يف السامعني إن كان كيف يكون؛
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وإن مل يكن ملَ ملْ يكن .وهذا علم نفيس ،ما رأينا أحدا غري الشيخ األكرب نبه إليه .فجزاه هللا عنا وعن املسلمني خريا.
املرتجم يف تلك العبارة ،مع متين املوت احلسي ،هو ما يفضي إىل املوت املعنوي الذي يقع ألهل هللا .وعلى
وهذا احلال َ
هذا ،فإن مرمي إن مل يكن الوصول قد حتقق هلا قبالً ،فإنه حتما حت ّقق هلا عند الوضع ،عليها وعلى وليدها السالمُ .ث
ك َحتْتَ ِ
يقول هللا تعاىل{ :فَنَ َاداها ِمن َحتْتِها أاَال َحتْزِين قَ ْد جعل ربُّ ِ
ك َس ِرااي} [مرمي]24 :؛ واملقصود أن عيسى انداها ِمن
َ
َ ْ َ
ََ َ َ
حتتِها؛ ألن اآلية قد قرئت أيضا :انداها َمن حتتَها .وورود لفظ "اندى" يدل على الصوت املسموع ،حىت ال نقول إن
فرق .وعلى كل حال فهذا
عيسى خاطب أمه وحيا؛ وقد كان يف إمكانه ذلك .واحلس أبلغ يف مثل هذه احلال ،ملن كان ي ّ
ليس غريبا على روح متشكل ،يشبه أابه؛ وليس له من أمه إال شطر الصورة الطينية وشطر الصفات البشرية اخللقية؛ وأما
ما تب ّقى ،فهو فيه كله روح طاهر قائم ابهلل .فكان عليه السالم هبذه اخلِلقة آية رابنية كربى ،سيذهل هلا ِ
العامل واجلاهل.
خصيصا هلا؛ وسواء قلنا خلق
وعيسى عندما خاطب أمه آنسها ،وأرشدها إىل حاجتها من املاء؛ وقد خلق هللا هلا جدوال ّ
هللا أو خلق عيسى هنا ،فاألمر سيانُ .ث يقول سبحانهِِ ِ ِ ِ :
اخلَ ِة تساقِ ْط َعلَي ِ
ك رطَبًا َجنِياا} [مرمي:
ْ
َ
{وهّزي إلَْيك جب ْذ ِع الن ْ َ
]25؛ ما زال اخلطاب من عيس ى لوالدته عليهما السالم .فهو بعد أن دهلا على املاء لتتطهر وتشرب ،دهلا على األكل
اجلين (الذي مت نضوجه) .وقد تكلم بعض الناس فقالوا مبا أن الرطب ال ينضج إال
املغذي هلا واملدر للِّب ،وهو ُّ
الرطب ّ
صيفا ،فهذا يعين أن عيسى قد ولد يف الصيف؛ وعلى هذا يكون النصارى خمطئني يف احتفاالهتم ابمليالد يف عز الشتاء؛
واحلقيقة هي أن هتييء الرطب كان معجزة ،خارج وقت نضوجه املعتاد ،كما هو كل ما تعلق ابلوالدة والولد من معجزات
ِ
ِ
َح ًدا فَق ِويل إِِّين
متتالية ،من بداية القصة إىل هنايتهاُ .ث يقول هللا تعاىل{ :فَكلي َوا ْشَرِيب َوقَ ِّري َعْي نًا فَِإ اما تَ َريِ ان م َن الْبَ َش ِر أ َ
ِ
ص ْوًما فَلَ ْن أ َكلِّ َم الْيَ ْوَم إِنْ ِسياا} [مرمي]26 :؛ كل هذا الكالم من عيسى ،حىت حيمي أمه من اجلوع والعطش،
نَ َذ ْرت للار ْمحَ ِن َ
ومن اهلم وانشغال البال ،ومن البشر بعد ذلك إذا هي قابلتهم .فأوصاها عليه السالم أن تسكت وختربهم ابإلشارة أهنا
صائمة عن الكالم هلل؛ وقد كان هذا من شريعة املوسويني .وهكذا اراتحت مرمي من مجيع األعباء القلبية والبدنيةُ .ث يقول
ت بِِه قَ ْوَم َها َْحت ِمله} [مرمي]27 :؛ هي اآلن تعلم من حتمل ،وهي متوكلة عليه يف تدبري أمورمها{ .قَالوا
هللا تعاىل{ :فَأَتَ ْ
ت َشي ئًا فَ ِرااي} [مرمي]27 :؛ أي اقرتفت فعال شنيعا ال يليق مبثيالتك{ .ايأخت هارو َن ما َكا َن أَب ِ
ِ ِ
وك ْامَرأَ
َ ْ َ َ
َاي َم ْرَمي لََق ْد جْئ ْ
َ
ت أ ُّم ِ
ك بَغِياا} [مرمي]28 :؛ ومناداة مرمي ب "اي أخت هارون" هنا ،هو تذكري هلا بنسبها املتصل عرب ستة
َس ْوء َوَما َكانَ ْ
قرون إىل هارون أخي موسى عليه السالم .وهذا األسلوب يف اإلحلاق معروف لدى العرب؛ ومنه قوهلم :اي أخا العرب،
واي أخت تيم ،واي أخا تغلب ...،ويعنون منه فردا من أفراد جنس العرب أو فردا من أفراد قبيلة ما .ويؤكد ما نذهب إليه
ت هارو َن} ل يس هبارون
ما أخرجه الطربي يف تفسريه [عن حممد بن سريين قال :ن بّئت أن كعبا قال :إن قوله{ :اي أ ْخ َ
ت! قال :اي ّأم ال مؤمن ني ،إن كان النب ّي صلى هللا عليه وسلم قاله ،فهو أعل م
أخي موسى! قال :فقالت له عائشة :كذبْ َ
ت ].وَنن نرى سكوهتا عليها السالم ،كان تنزها .ومعىن قول
ست مائة سنة! قال :فسكتَ ْ
وأخرب؛ وإال فإن ي أجد ب ينهما ّ
بين إسرائيل من اآلية :كيف أتتني فعال منكرا ،وأنت من ذريّة هارون املعروفني ابلتقوى ذكورا وإاناث؛ والدليل أنه ما كان
أبوك امرأ سوء ،وما كانت أمك بغيّا! ...ومل يعلم هؤالء املخذولون ،أهنم بكالمهم هذا ،يربئوهنا ابهتامهم ذاته .وذلك ألن
األخيار من نسل األخيار ،ال يقعون يف الكبائر؛ ألن طاعات األبناء ومعاصيهم تكون مكتوبة على ذرات نسلهم وهم
يف أصالهبم .فيغفر هللا لألبناء ما كتب عليهم بطاعة اآلابء ،كما يغفر لآلابء ما اجرتحوه (مما يليق هبم) بطاعة األبناء.
واألبرار أبرار أصوال وفروعا ،رغم شذوذ بعض األشخاص من األسالف والذرايت .وهذا علم ،مل نر من أبرزه مبا يليق به،
ت إِلَْي ِه} [مرمي]29 :؛ طاعة له وعمال أبمره من مرتبته.
رغم وضوح أدلته من القرآن والسنةُ .ث يقول هللا تعاىل{ :فَأ َ
َش َار ْ
عرج على حكم جيهله كثري من املسلمني :وهو عندما يكون االبن وليّا ،ويكون األب واألم أنقص منه رتبة؛
وهذا جيعلنا ن ّ
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فإن طاعة االبن تكون واجبة على الوالديْن ،بعكس ما هو معلوم من الشريعة يف ظاهرها .وأما إن اتبع الوالدان اآلراء
عاصيني هلل ورسوله؛ وقد ُيواتن على الكفر جزاء ذلك ،إن مل يشفع هلما الولد .وأما أئمة
الفقهية العمياء ،فإهنما يكوانن
ْ
ت على الشافعي مجاعة يوما،
الفقه األحقاء ،كالشافعي رضي هللا عنه ،فكانوا يعلمون هذا احلكم ويعملون به .ولقد دخلَ ْ
هتيء له َوضوءه ،فكلّموه يف ذلك ،فقال" :إن لِتهييء وضوئي أجرا ،ال أريده إال ألمي" .وَنن نرى أنه رضي
فوجدوا أمه ّ
هللا عنه ،قد صرفهم إىل ما يدركون فحسب؛ وأما هو فكان ينطلق من حكم املرتبة الذي ذكرانُ .ث يقول هللا تعاىل{ :قَالوا
ِ
ِ
صبِياا} [مرمي]29 :؛ من هنا سيبدأ امتحان قوم مرمي من بين إسرائيل؛ وكيف سيطيقون
َكْي َ
ف ن َكلّم َم ْن َكا َن ِيف الْ َم ْهد َ
ال إِِين عبد اِ
ِ
اب
هذا ،وهم ما أطاقوا أقل منه من أنبيائهم األولني عليهم السالم!ُ ...ث يقول هللا تعاىل{ :قَ َ ّ َ ْ
اَّلل آ َاتِينَ الْكتَ َ
َو َج َعلَِين نَبِياا} [مرمي]30 :؛ فتكلم عليه السالم بكالمهم املعتاد يف هذه السن غري املعتادة ،وأشار إىل مرتبته .ومعىن قوله:
ال إِِين عبد اِ
ويل
{قَ َ ّ َْ
اَّلل} ،هو :أان مظهر االسم "هللا" .وهذا يعين أنه اخلليفة اإلهلي يف زمانه منذ والدته ،خالفا لكل من َ
ِ
هذه املرتبة ممن قبله أو ممن جاء بعده .وهذا اختصاص عيسوي ،يشبه االختصاص السليماين يف امللك .وقوله{ :آ َاتينَ
ِ
اب َو َج َعلَِين نَبِياا} ،هو إعالن برسالته عليه السالم وإعالم ،ال بنبوته وحدها .وهذا يعين أن حكم الشريعة املوسوية
الْكتَ َ
معه قد انتهى ،وأن حكم الشريعة العيسوية قد بدأ .وترتتب على هذا أحكام ،أبرزها :أن اإلمام صار عيسى ومل يعد
مهداي ،ومن بقي على اتباع موسى يع ّد كافرا اآلن .وأما حكم الشريعة
موسى ،عليهما السالم؛ فمن اتبع عيسى يع ّد ّ
املوسوية اليت أبقى عليها عيسى ،فهو حكم نسخها بنفسها حبسب إقراره هلا؛ ألن زماهنا انتهى مبقدمه ،وبقاءها استمدته
اآلن من إقرار عيسى ،ال كما كانت يف سابق عهدها تستمده من موسى .وإن العمل ابلشريعة املوسوية عن أمر عيسى،
ليس كالعمل هبا عن أمر موسى؛ وقد غلط يف هذه املسألة كثريون ،واختلف فيها كثريون .يعلم ما نقوله هنا ،املسيحيون
{و َج َعلَِين
الذين عملوا ابلشريعة املوسوية وحدهم؛ ألن هذا العلم ذوقي ،وال حي ا
صل ابلنظر العقليُ .ث يقول هللا تعاىلَ :
ص َالةِ َوالازَكاةِ َما د ْمت َحياا} [مرمي]31 :؛ ومعىن مباركا هنا ،هو أنه حتل الربكة حيثما
ص ِاين ِابل ا
مبَ َارًكا أَيْ َن َما كْنت َوأ َْو َ
حل ،وحتىي القلوب امليتة به عند مالقاته والنظر إليه ،وتغفر الذنوب واآلاثم ،كما تربأ األمراض البدنية واألسقام ،بلمسه
أو ابإلُيان به وحده (اإلُيان أبنه يقدر على فعل ذلك) .ومعىن أوصاين ابلصالة والزكاة ،أي جعل عمدة شريعيت الصالة
(الصلة) ،والزكاة (طهارة الباطن) ،ما دمت حيّا؛ أي ما دمت حيّا يف قلوب املؤمنني يب ،فإان الذي أصلي فيهم ،وأان من
يزكيهم .وهذه الصالة يف صورهتا ومع ناها خمتلفة عن الصالة املوسوية اليت يعلمها اليهود؛ وإن كانت هي هي من جهة
اإلمثار واألجر .ولكن من جيّرب هذا االنتقال من شريعة إىل أخرى ،مع رسول جديد ،فإنه يعلم أنه ال يسهل إال على
أش ِّق األمور على النفوس .وهو من جهة أخرى ،من أكرب احلجب عن هللا ،حيث
سهل هللا عليه؛ وإال فإنه ِمن َ
من ّ
ينحجب احملجوب هنا ابهلل عن هللا؛ وهو أعظم احلجب على اإلطالق ،مع أنه من ألطفها ،إن كشفه هللا .فسبحان من
{وبَارا بَِوالِ َدِيت} [مرمي]32 :؛ ويعين هنا برورا خاصا
حيتجب عن أعدائه مبا به يتجلى ألحبائه عينهُ .ث يقول هللا تعاىلَ :
هبا عل يها السالم ،دون سائر األمهات؛ ألهنا صلته الوحيدة ابلبشرية .فلوالها ،لكان روحا حمضا كسائر األرواح .وهذه
{وَملْ َْجي َعلْ ِين َجبا ًارا
نعمة (أي كونه بشرا) ،يرى أن والدته السبب فيها ،ويرى أن شكرها اخلاص هبا واجب عليهُ .ث يقولَ :
َش ِقياا} [مرمي]32 :؛ ألنه مل يرث من جهة صفاته البشرية إال أمه .فهو أقرب إىل صفة النساء ،من لطف ورمحة وعطف،
{وال اس َالم َعلَ اي يَ ْوَم ولِ ْدت َويَ ْوَم أَموت َويَ ْوَم أبْ َعث َحياا}
رغم ما يتخلل ذلك من غضب وغرية وما شابه ذلكُ .ث يقولَ :
[مرمي]33 :؛ وهذا السالم منه وإليه ،ألنه متحقق بربه حتققا اتما؛ حبيث يكون عيسى بذلك التحقُّق هللاَ ذاته .وخص
يوم والدته عليه السالم ،ويوم موته بعد نزوله ،ويوم بعثه؛ ألن هذه الثالثة هي أهم مفاصل حياته األبدية اليت بدأت
بوالدته الدنيوية .فهو عليه السالم ،منذ والدته من أهل اآلخرة؛ ويف اآلخرة هو من أهل آخرة اآلخرة .وقد قارن أشياخنا
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{و َس َال ٌم َعلَْي ِه يَ ْوَم ولِ َد َويَ ْوَم َُيوت َويَ ْوَم ي ْب َعث َحياا} [مرمي:
بني سالم عيسى وسالم حيىي الذي جاء فيه من عند هللاَ :
علو املرتبة لسالم عيسى ،لكونه من اجلمع ال من الفرق؛ واجلمع هنا أوىل ابالعتبارُ .ث يقول هللا تعاىل:
 ،]15فأثبتوا ّ
{ َذلِ َ ِ
احلَ ِّق الا ِذي فِ ِيه ُيََْرتو َن} [مرمي]34 :؛ أي ذلك عيسى بن مرمي الذي هو قول احلق؛ كما
يسى ابْن َم ْرَميَ قَ ْو َل ْ
كع َ
أخرب عنه يف موضع آخرِ :
وح ِمنْه} [النساء .]171 :وقوله يف اآلية السابقة{ :الا ِذي فِ ِيه
{وَكل َمته أَلْ َق َ
اها إِ َىل َم ْرَميَ َور ٌ
َ
ُيََْرتو َن} ،معناه :الذي فيه يشكون .وذلك ألنه متشابه احلقيقة؛ واملتشابه ال يعلم إال متشاهبا ،ال كما يظن بعض من ال
يطمئن
مقام هذه حقيقته ،ال ُيكن أن خيلص فيه الناظر إىل طرف
علم له ،أنه عندما حيصل به العلم يصري حمكما .فهذا ٌ
ّ
ِ
ك} ،قبل ذكر عيسى عليه السالم ،الذي
إليه ابلكليّة .وقبل أن نواصل الكالم ،نشري إىل معىن البعد الذي يف إشارة { َذل َ
يعلمنا احلق به ،أن معرفة حقيقة عيسى عزيزة ،وبعيدة عن منال العقول املقلّدة بعدا سحيقا .والسبب هو أن عيسى ظهر
بباطن احلقيقة احملمدية ،الذي هو احلق األحدي ،وظهر مع ذلك يف صورة بشرية أتكل وتشرب .يقول هللا عنه وعن أمه:
الرسل َوأ ُّمه ِص ِّدي َقةٌ َكا َان َأيْك َال ِن الطا َع َام} [املائدة .]75 :ذهب العمي
{ما الْ َم ِسيح ابْن َم ْرَميَ إِاال َرس ٌ
ت ِم ْن قَ ْبلِ ِه ُّ
ول قَ ْد َخلَ ْ
َ
من أهل التفسري إىل أن ذلك كناية عن الذهاب إىل اخلالء ،وهم يع ّدون ذلك من نقص البشرية؛ واحلقيقة هي أن الداللة
أبكل الطعام تكون على الفقر الذايت للعبد؛ وهو ابلنظر إىل مقام عيسى الرابين ،مقارنةٌ بني أعلى عليني وأسفل سافلني.
وهذا هو ما جيعل الناظر إليه ال يتمكن من أن يقول هو هللا ،دائما ومن كل وجه؛ كما ال يتمكن من قول :هو عبد هللا،
دائما ومن كل وجه .فالناظر إليه يف حرية مستمرة ،لكنها حرية علم ال حرية جهل .وهذا يعطي من الطرب والفناء عن
النفس ما ال يعلمه إال من ذاقه ،كاحلواريني عليهم السالم؛ الذين صاروا يتبعونه كأهنم ما عرفوا قبله أهال وال ِصحااب؛
جمذوبني إليه كما ينجذب الفراش إىل النور اجنذااب ال دافع له .وبدل االحرتاق الذي يكون للفراش مع النار ،فإن أصحاب
عيسى يفنون عن أنفسهم يف لذة ،لو عرض عليهم املوت احلِ ّسي معها ،ما شعروا به؛ بل إن هذا الذي نقوله أصاب
أجياال من املسيحيني ،بعد مدة من ارتفاعه عليه السالم ،فكانت تفعل هبم األفاعيل من صنوف التعذيب غري املسبوق،
وما كانوا أيهبون .كل ذلك بربكة التوجه إليه عليه السالم.
تعرضنا
والكالم عن عيسى عليه السالم ال ينتهي ،وال شك أننا سنعود إليه كثريا يف مرات أخرى إن شاء هللا ،عند ُّ
تربكنا بذكر مولده عليه السالم ،سنعود إىل عقائد اليهود اليت منعتهم عن اإلُيان به ،قبل أن
ملختلف العقائد .وَنن بعد ُّ
نتناول عقائد أتباعه واختالفهم فيه .وعلى عيسى وأمه وأمته منا السالم على الدوام!...
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الفصل الثان عشر
تعاليم عيسى

بقيت "العائلة املقدسة" يف مصر ثالث سنني ،إىل أن مات "هريودوس"ُ ،ث عادت إىل اجلليل (الناصرة) .ومن
غريب األمر أن األانجيل ال تتكلم عن الفرتة الزمانية ما بني العودة و"العمادة" ،وال تذكر منها إال حادثة ضياع يسوع
عليه السالم وهو طفل يف اهليكل ،عند زايرة مرمي وزوجها ألورشليم ،حبسب إجنيل "لوقا".
وحيكي إجنيل "مرقس" قصة عمادة يسوع على يد "يوحنّا املعمدان" (حيىي عليه السالم)؛ ويعترب الدارسون أهنا
كانت بداية دعوة عيسى عليه السالم ،بعد القبض على حيىي عليه السالم .وبعد املعمودية ،حبسب "مىت" ،فقد اقتيد
يسوع من قِبل الروح إىل الربية ،وصام هناك أربعني هنارا وأربعني ليلة .وهذا يذ ّكران بصوم موسى عليه السالم قبل التكليم،
ِ ِ
ِ
ِ
ني لَْي لَةً} [األعراف:
{وَو َ
اها بِ َع ْشر فَتَ ام مي َقات َربِّه أ َْربَع َ
وسى ثََالث َ
ني لَْي لَةً َوأ َْمتَ ْمنَ َ
اع ْد َان م َ
والذي يذكره هللا يف قوله تعاىلَ :
 .]142وهو يرشدان إىل سنّة جارية هلل ،يف األنبياء عليهم السالم .وهذه الفرتة تشبه أيضا ،الليايل اليت كان خيتلي فيها
نبينا حممد صلى هللا عليه وآله وسلم ،يف غار حراء ،قبل نزول الوحي .لكن ال بد هنا من أن نؤكد على أن املسيح عليه
ِ
ِ
اب
{وي َعلّمه الْكتَ َ
السالم ،قد بعثه هللا إىل بين إسرائيل ،ال إىل الناس كافة؛ وقد جاء ذلك صرحيا يف قول هللا تعاىلَ :
ِ ِ
ِِ
و ِْ
ِ
يل} [آل عمران .]49 ،48 :وحصران الدعوة العيسوية يف بين إسرائيل،
احلك َ
َ
يل َ .وَرس ًوال إ َىل بَِين إ ْسَرائ َ
ْمةَ َوالت ْاوَرا َة َو ْاإل ْجن َ
ليس تنقيصا من عيسى عياذا ابهلل ،كما قد يظن النصارى؛ ولكن ألن الدعوة النبوية يف عمومها مل تكن قد اكتملت بعد،
لتصلح للكافة .وهذا يعين أن النبوة احملصورة إذا ع ّممت ،فإهنا لن تناسب بعض األقوام .ومل نر أحدا ،نبه إىل هذا األصل؛
وكأن النبوات متساوية يف سعتها وإطالقها .ويظهر من اآليتني ،من سورة آل عمران ،أن املسيح عليه السالم على شريعة
ص ابإلجنيل انفلة .وهو هبذا ،على كتاب جامع بني العهد القدمي والعهد اجلديد .ولقد وفّق املسيحيون
التوراة ،وأنه اخت ّ
يف ترتيب ذلك واعتماده ،رغم أننا ال نرى اإلجنيل خيتلف كثريا عن التوراة يف مسألة املوثوقية .ونعين من هذا أهنما يف
جانبهما الصحيح تراث شفوي ،يتناقل ابملعىن بني األجيال ،وال يتقيّد ابللفظ إال قليال .نقول هذا ،ألننا قد وجدان يف
بعض ما طالعناه من التوراة ما ال يصدر حقا ،إال من مشكاة رابنية .ولقد ميّزان حبمد هللا بني ما أصله وحي ،وما هو من
كتابة املؤرخني والقصاصني يف ذلك كله.
سخر هللا فيها "إبليس" ليمتحنه؛ وهذا يعين أن االمتحان سنة إهلية،
ولقد مر عيسى عليه السالم مبرحلة ُتريب ّ
ِ
ِ
اع أَ ِخرياً.
ني لَْي لَةً َج َ
ني َهناراً َوأَْربَع َ
صام أَْربَع َ
ال بد لألنبياء من اجتيازها ،حىت يصلحوا للدعوة .جاء يف اإلجنيل" :فَبَ ْع َدما َ
ِ
صري ه ِذهِ ِْ
ِ
س ِاب ْخلْب ِز
اب َوقَ َ
فَتَ َق اد َم إِلَْي ِه الْم َجِّرب َوقَ َ
ت ابْ َن هللا فَق ْل أَ ْن تَ َ َ
ال لَه :إِ ْن كنْ َ
الَ :م ْكت ٌ
احل َج َارة خْبزاً! فَأَ َج َ
وب لَْي َ
ِ 1
ِ ِ
ِ
ِ
صرف عيسى يف الكون عن
َو ْح َده َْحييَا ْاإلنْ َسان ،بَ ْل بك ِّل َكل َمة َختْرج م ْن فَِم هللا!"  .وكان هذا االمتحان ،يراد منه أن يت ّ
مؤّدب ،لن يستجيب لدعوة
غري إذن إهلي؛ وهو أشد امتحان على من آاته هللا التصرف ابلقدرة! ...ولكن عيسى معلام ّ
فرج هللا عنه؛ وكذلك كان .أما عبارة "ابن هللا" ،فاملقصود منها
إبليس ،وسيبقى حتت حكم العادة واألسباب ،إىل أن ي ّ
ابن االسم "هللا" ،كما بيّنّا يف فصول مضت .وحقيقة املعىن هي "عبد هللا" ،ال ما يتبادر إىل أذهان العامة من معىن البنوة
املعتادة يف اخللق.
 . 1مىت .4-2 :4
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ِ
ِ
ِ ِ
ك إِ َىل
اس ِةَ ،وأ َْوقَ َفه َعلَى َجنَ ِ
اح ا ْهلَْي َك ِلَ ،وقَ َ
ت ابْ َن هللا فَاطَْر ْح نَ ْف َس َ
ال لَه« :إِ ْن كْن َ
"ُثا أ َ
َخ َذه إِبْليس إِ َىل الْ َمدينَة الْم َقد َ
وصي مالَئِ َكته بِك ،فَعلَى أاي ِدي ِهم َحي ِملونَك لِ َكي الَ تَ ِ
أَس َفل ،ألَناه مكْتوب :أَناه ي ِ
ال لَه يَسوع:
ك» .قَ َ
صد َم ِحبَ َجر ِر ْجلَ َ
ْ
َ ٌ
ْ
َ َ َ َ َ ْ ْ َ ْ
1
ك» . .وهنا أراده اللعني أن يتوكل على هللا يف غري حمل التوكل؛ وهو ما عناه عليه
ضا :الَ ُتَِّرب الار ا
ب إِهلَ َ
وب أَيْ ً
«مكْت ٌ
َ
السالم بتجربة هللا .والفرق بني التوكل والتجريب ،هو أن يستنفد العبد وسعه يف اخلروج من ضيقه ابألسباب املشروعة؛
كم له به يف القضاء أم ال .وهذا يعين أن العمل
أما إن جلأ إىل ما هو من الغيب احملض ،فإنه ال يعلم إن كان هللا َح َ
ابألسباب هو من صميم العبادة ،خبالف جماوزهتا اليت هي من سوء األدب .وعيسى منزه عن سوء األدب مع ربه ،من
غري شك .وعلى كل حال فإن هللا ال جيارب ،ما دام ليس ألحد عنده وعد خمصوص ،أو له عليه منة؛ بل املنة له سبحانه
تعلمها ،كان عند هللا مرعيّا حمفوظا يف كل شؤونه.
على مجيع خلقه .وهذه قاعدة من ّ
ال لَه« :أع ِطيك ِ
ِ
"ُثا أَخ َذه أَي ِ
هذهِ َِ
ِ
مجيع ممََالِ ِ
مج َيع َها إِ ْن
ك الْ َعاَِمل َوَْجم َد َهاَ ،وقَ َ
ْ َ
َ ًْ
ضا إِبْليس إِ َىل َجبَل َعال جدااَ ،وأ ََراه َ َ
2
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك تَ ْسجد َوإ اايه َو ْح َده تَ ْعبد!» .
ت ِيل» .حينَئذ قَ َ
ب إهل َ
ت َو َس َج ْد َ
َخَرْر َ
ب َاي َشْيطَان! ألَناه َمكْت ٌ
وب :للار ّ
ال لَه يَسوع« :ا ْذ َه ْ
هذا االمتحان ،هو إلبليس يف احلقيقة ،حىت ييأس من عيسى عليه السالم؛ ألن عيسى فوق مرتبة االمتحان من األصل،
ملن كان يعلم.
ف إِ َىل ْ ِ
ِ
ِ
ِ
وم
صَر َ
اجلَل ِيلَ .وتَ َرَك النااصَرةَ َوأَتَى فَ َس َك َن ِيف َك ْفَرَانح َ
وحناا أ ْسل َم ،انْ َ
ُث يواصل اإلجنيلَ " :ولَ اما َمس َع يَسوع أَ ان ي َ
الاِيت ِعْن َد الْبَ ْح ِر ِيف خت ِوم َزبولو َن ونَ ْفتَالِيم ،لِ َكي يَتِ ام َما قِ ِِ
ِ
ايب الْ َقائِ ِل« :أ َْرض َزبولو َنَ ،وأ َْرض نَ ْفتَالِ َيم ،طَ ِريق
َ
َ َ ْ
يل إب َش ْعيَاءَ الن ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اجلَالسو َن ِيف ك َورةِ الْ َم ْوت َوظالَله أَ ْشَر َق
يماَ ،و ْ
اعب ْ
الْبَ ْح ِرَ ،ع ْرب األ ْرد ّنَ ،جليل األ َم ِم .الش ْ
اجلَالس ِيف ظلْ َمة أَبْ َ
صَر ن ًورا َعظ ً
ِ
ان اب تَ َدأَ يسوع ي ْك ِرز وي قول« :توبوا ألَناه قَ ِد اقْرتب ملَكوت ال اسماو ِ
ِ
ات!» .3ومعىن ملكوت
ور»ِ .م ْن ذل َ
ََ َ َ
ك الازَم ْ َ َ َ َ
َعلَْي ِه ْم ن ٌ
ََ
السماوات يف األانجيل هو اآلخرة ،اليت يبدأ أواهنا مع قيام الساعة .وقد يستغرب بعض الناس ،حتذير الرسل السابقني
النسيب .ونعين من
من قيام الساعة ،مع بعدهم عنها بعشرات القرون؛ وذلك ألهنم (الناس) واقعون حتت احلجاب الزماين
ّ
هذا ،أن الزمان اجلزئي يف حضرة الدهر ،هو حلظة واحدة ،هي "األبد" .ويف األبد الذي هو اإلطالق امل ناسب للعقول
املطلقة ،تدرك األمور دفعة واحدة ،ال ابلرتتيب؛ ومن هناك يعلم تفاضلها ،وتراتبها .فهذا هو سبب رؤية األنبياء عليهم
ِ
اعةَ َك َهاتَ ْ ِ
ني! (قَ َ
ض ام ال اسباابَةَ
الَ :و َ
السالم لقرب الساعة منهم .وأما قول نبيّنا صلى هللا عليه وآله وسلّم« :بعثْت أَ َان َوال اس َ
َوالْو ْسطَى) ،4».فاملراد منه عدم وجود نيب بينه صلى هللا عليه وآله وسلم والساعة؛ ال قصر الزمان ابملعىن العريف .وقد كان
التوهم الناتج عن احلجاب الزماين ،داعيا للعلماء من مجيع القرون إىل إعالن قرب قيام الساعة ،إىل احلد الذي كانوا
يضعون معه لذلك موعدا يف السنني ،مل يصدق يف غالبه .وَنن نقول هذا ،مع تذكريان للناس بقرب الساعة النسيب منّا؛
ألننا يف املرحلة الزمنية السابقة للخالفة اخلامتة .ورغم ذلك فإن األمر ،قد يتجاوز العقود إىل القرون!...
ِ
اِ
اشيا ِعنْ َد َحب ِر ْ ِ
ِ
س
ْ
صَر أ َ
اجلَل ِيل أَبْ َ
جاء يف اإلجنيلَ " :وإِ ْذ َكا َن يَسوع َم ً
َخ َويْ ِن :مسْ َعا َن الذي ي َقال لَه بطْرسَ ،وأَنْ َد َراو َ
ِ
ااس! فَلِلْوقْ ِ
ِ ِ
ت تََرَكا
صيا َاديْ ِن .فَ َق َ
ال َهل َماَ :
أَ
«هل ام َوَرائي فَأ ْ
َج َعلك َما َ
َخاه ي لْقيَان َشبَ َكةً ِيف الْبَ ْح ِر ،فَِإ اهن َما َكا َان َ
صيا َاد ِي الن ِ َ
اك َوتَبِ َعاه .5».وهذا يشري إىل اختيار عيسى ألصحابه "احلواريني"؛ فهو كان يَ ْعلمهم من جهة الكشف ،وهم كانوا
الشبَ َ
ِّ
يتبعونه اتباعا من غيبهم ،يظهر على شهادهتم .لذلك مل يكن هذا االتباع خيضع للعقل أو للعادة .يقول هللا يف القرآن عن
 . 1مىت .7-5 :4
 . 2مىت .10-8 :4
 . 3مىت .17-12 :4
 . 4متفق عليه ،عن أنس بن مالك رضي هللا عنه.
 . 5مىت .20-18 :4
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ِ
هذا{ :ايأَيُّها الا ِذين آمنوا كونوا أَنْصار اِ
ِ
احلََوا ِريُّو َن ََْنن
اَّللِ قَ َال ْ
صا ِري إِ َىل ا
يسى ابْن َم ْرَميَ للْ َح َوا ِريِّ َ
ني َم ْن أَنْ َ
َ َ
َ َ
ََ
اَّلل َك َما قَ َال ع َ
اَّللِ} [الصف .]14 :وهذه نصيحة إهلية للمؤمنني من املسلمني ،ليتشبهوا يف اتباعهم حملمد صلى هللا عليه وآله
صار ا
أَنْ َ
وسلم ،حبواريي عيسى ،الذين آمنوا إُياان خالصا ،مل تَشبه شائبة نظر .ولقد كان من كبار الصحابة على هذه الصفة أبو
بكر الصديق رضي هللا عنه؛ ويكون على هذه الشاكلة من كل زمان رجال من األولياء .وأما اإلُيان املعلوم لدى علماء
قعدون العقائد ،فهو ليس إُياان هبذا املعىن االصطالحي الشرعي .ولقد ح ّذران من غائلة النظر كثريا ،ومع ذلك
الدين ممن ي ّ
فإن الناس يقعون يف حباله ،وجيدون له لذة يتومهون أهنا من حالوة اإلُيان؛ وهيهات!...
ِ
َخاهِ ،يف ال اس ِفينَ ِة َم َع َزبْ ِدي
اجتَ َاز ِم ْن هنَ َ
وحناا أ َ
َخ َويْ ِن َ
اك فَ َرأَى أ َ
ويواصل اإلجنيلُ" :ثا ْ
آخَريْ ِن :يَ ْعق َ
وب بْ َن َزبْدي َوي َ
ان ِشبا َكهما ،فَ َدعامها .فَلِلْوقْ ِ
أَبِي ِهما ي ِ ِ
ت تََرَكا ال اس ِفينَةَ َوأ ََابمهَا َوتَبِ َعاهُ 1".ث يقول بعد ذلكَ " :وَكا َن يَسوع يَطوف ك ال
َ ْ
صل َح َ َ
َ َ َ
ِ
ِْ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اع َخ َربه يف َمجي ِع سورياةَ.
اجلَل ِيل ي َعلّم يف َجمَامعه ْمَ ،ويَ ْكرز بب َش َارة الْ َملَكوتَ ،ويَ ْشفي ك ال َمَرض َوك ال َ
اعب .فَ َذ َ
ض ْعف يف الش ْ
ِ
الس َقم ِاء الْمصابِني ِأبَمراض وأَوجاع خمْتَلِ َفة ،والْمجانِني والْم ِ
ِ ِ
ني ،فَ َش َفاه ْم .فَتَبِ َعْته
َح َ
ني َوالْ َم ْفلوج َ
صروع َ
َ ََ َ َ َ ْ
فَأ ْ
َ َ َْ َ ْ َ
ضروا إِلَْيه َمج َ
يع ُّ َ
اجللِ ِيل والْع ْش ِر الْمد ِن وأور َشلِيم والْي ه ِ
ِ ِ
ودياِة َوِم ْن َع ِْرب األ ْرد ِّن .2".يقول هللا تعاىل عن ذلك يف القرآن{ :إِ ْذ
مجوعٌ َكث َريةٌ م َن َْ َ َ
َََ
َ
ِ
ِ
ال ا ِ
ااس ِيف الْ َم ْه ِد َوَك ْه ًال َوإِ ْذ
ك بِر ِ
قَ َ
ك إِ ْذ أَيا ْدت َ
ك َو َعلَى َوال َدتِ َ
يسى ابْ َن َم ْرَميَ اذْك ْر نِ ْع َم ِيت َعلَْي َ
وح الْقد ِس ت َكلّم الن َ
اَّلل َايع َ
ك الْ ِكتَاب و ِْ
اإل ِْجنيل وإِ ْذ َختْلق ِمن ال ِطّ ِ
ِ
ني َك َهْي ئَ ِة الطاِْري إبِِ ْذِين فَتَ ْن فخ فِ َيها فَتَكون طَْ ًريا إبِِ ْذِين َوت ِْربئ
َعلا ْمت َ
َ
ْمةَ َوالت ْاوَراةَ َو ْ َ َ
احلك َ
َ َ
ص إبِِ ْذِين َوإِ ْذ ختْرِج الْ َم ْوتَى إبِِ ْذِين} [املائدة .]110 :والقول من هللا هنا لعيسى ،هو داخل يف علم األقوال
ْاألَ ْك َمهَ َو ْاألَبْ َر َ
القرآنية الذي أشران إليه سابقا؛ وهو يف هذه اآلية قول شأين ذايت ،من سنخ قوله تعاىل لألشياء املرادة "كوين" .ولنتناول
النعم اليت ع ّدها هللا يف هذه اآلية واحدة واحدة ،ملزيد الفائدة:
 .1أتييد عيسى بروح القدس :وهو وإن كان مشرتكا بني األنبياء عليهم السالم والك ّمل من األولياء احملمديني؛ إال أن
لعيسى منه معىن خمصوصا ،وهو ظهوره أبحكامه يف عامل الشهادة ،مبا مل يكن ألحد غريه من تلك املرتبة .ومعىن الظهور
ِ
احملرية ألصحاب العقول ،خصوصا
أبحكام الروح القدس ،هو الظهور أبحكام القدم يف عامل احلدوث .وهو من األمور ّ
حسا.
عند املعاينة ّ
ث ِيف
 .2تعليم الكتاب واحلكمة والتوراة واإلجنيل :وهذا نظري قول هللا عن نبيّنا صلى هللا عليه وآله وسلم{ :ه َو الا ِذي بَ َع َ
ْاأل ِميِني رس ًوال ِمْن هم ي ْت لو علَي ِهم آايتِِه وي َزّكِي ِهم وي علِّمهم الْ ِكتَاب و ِْ
ْمةَ} [اجلمعة .]2 :وهو يعين أن عيسى كان يتلقى
ْ َ َْ ْ َ َ ْ َ َ
ّّ َ َ
احلك َ
ََ
املدد العلمي من احلقيقة احملمدية العليا؛ وهو من هذا الوجه مشابه خلواص هذه األمة .ولنالحظ ذكر التوراة واإلجنيل مع
وغياب ذكر القرآن ابللفظ عند ذكر تعليم النيب صلى هللا عليه وآله وسلم خلواص أمته.
ذكر الكتاب ،فيما يتعلق بعيسى؛
َ
وذلك ألن القرآن هو النسخة املطابقة للكتاب العلوي ذاته ،من دون التوراة واإلجنيل أو غريمها مما أنزل قبلهما؛ فلو ذكر
مع الكتاب لكان ذلك تكرارا يف الذكر ،ولَغابت فائدة الداللة على املطابقة .وهلذا السبب أيضا ،كان القرآن انسخا ملا
{وأَنْ َزلْنَا
نزل من التوراة واإلجنيل على اخلصوص؛ خبالف ما ّ
يتوهم أهل الكتاب جلهلهم .وهذا هو مدلول قول هللا تعاىلَ :
إِلَيك الْ ِكتاب ِاب ْحل ِق م ِ ِ
ني ي َديِْه ِمن الْ ِكتَ ِ
اب َوم َهْي ِمنًا َعلَْي ِه} [املائدة .]48 :واهليمنة القرآنية حاصلة ،سواء آمن
ْ َ َ َ َّ َ
ص ّدقًا ل َما بَْ َ َ َ
هبا الناس أم مل يؤمنوا .وَنن نرى أن جل املسلمني املؤمنني هبا ،ال يعلموهنا؛ ونعين هبذا أهنم ال يعلمون متَعلاقها .وهلذا
َنن نذكرها هنا ،حىت متياز من قِبل العلماء ،ويزدادوا معها علما ابلقرآن ذاته .والنسختان التوراتية واإلجنيلية ،رغم مطابقتهما
التعني الكتايب (التوراة غري
للكتاب جزئيا ،ورغم فضل جمموعهما (التوراة مع اإلجنيل) عليهما ابعتبار انفصاهلما يف ّ
 . 1مىت .22-21 :4
 . 2مىت .25-23 :4
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وعلو شأنه ،إال موسى وعيسى
اإلجنيل)؛ فإهنما ال تبلغان القرآن يف تطابقه الكلّي مع ذلك .وهذا التطابق ال يعلم مرتبته ّ
ومن علم ما نقول وميّزه ،فإنه حيصل له العلم ابلفاحتة،
عليهما السالم خصوصا؛ ابإلضافة إىل ورثة النبوة من هذه األمةَ .
وملَ كانت خمصوصة ابلنيب حممد صلى هللا عليه وآله وسلم؛ ويعلم ملَ مسيت فاحتة ،وملَ مسيت أم الكتاب؛ وغري ذلك من
األمساء ...وأما احلكمة حيث ذكرت من الكتاب ،فإهنا تعين مطابقة العلم للمعلوم من جهة العمل ،غيبا وشهادة .وهذا
فسرها ابلسنّة ،فإنه يكون قد وافق صورهتا احملمدية ،وإن مل يعلم أصلها يف العلم
ٌ
علم ال يكون إال لألنبياء والورثة .وأما من ّ
دركهم هم وحدهم.
اإلهلي .وهو علم صحيح ،يعرف ألهله ،بشرط أن ال حيصروه يف م َ
 .3خلق الطري :وهو من األحداث اليت ميّزت طفولة عيسى عليه السالم ،يف فرتة لعبه كما يلعب الصبيان .وذلك ألن
عيسى يف طفولته املباركةَ ،خلَق (مساه هللا خلقا) طائرا ،على عادة الصبيان عند تصويرهم مل ختلِف اجملسمات؛ فلما أكمل
تصويره ،نفخ فيه الروح احليواين الالئق بصورته ،فصار طائرا يطري إبذن هللاِ .
وذكر هللا إذنه العلوي سبحانه هنا ،هو حىت
ا
مر القرون .وأتليه عيسى ،الذي يراه أحبار
ال يؤله عيسى من دونه سبحانه؛ ومع ذلك ،فقد وقع يف التأليه النصارى على ّ
النصارى نتيجة للعلم اخلاص ،هو بعكس ذلك من قصور عقوهلم عن التمييز بني احلقيقة اإلهلية والصورة العيسوية .وهو
املفسرون من املسلمني يف معىن اخلَلق
مما ننبّههم هنا إليه ،لعلهم يرتقون يف علمهم إبذن هللا .ولقد رأينا بعض ما يقوله ّ
املنسوب إىل عيسى ،فوجدانهم يتحاشونه على وضوحه يف كالم هللا؛ ووجدانهم يقولون أبن ذلك اخللق هو من قدرة هللا،
يدل إال على جهلهم الذي سببه شركهم؛ ألن قدرة هللا وقدرة عيسى
ال من قدرة عيسى .واحلقيقة هي أن تفسريهم ال ّ
قدرة واحدة غري متعددة .وهذه املسألة يف العقائد ،مما يستشكله املتكلمون عند نسبة األفعال إىل العباد؛ فيلجأون أحياان
إىل عبارات مستهجنة كقوهلم :إن هللا خيلق قدرة للعبد على الفعل .واحلقيقة -كما ذكران -هي أن القدرة واحدة ،حجبهم
عنها تقيُّدها يف العبد وإطالقها يف هللا فحسب؛ وهذا أمر آخر غري معىن القدرة .فما أشد جهل املتنطعني! ...ولقد وقع
قروا بقصورهم عن إدراك كل معاين القرآن؛ ُث ألهنم يف تفسريهم ،ينتصرون
املفسرون يف اجلهل ،ألهنم ال يريدون أن ي ّ
ّ
لعقائدهم اليت يرون صواهبا ،ويهملون ما خيالفها وإن كان حقا يف نفسه .وقد حيتالون لذلك بعبارات مومهة! ...ولقد
سامهت هذه اآلفة ،يف قطع شطر كبري من املسلمني -على مر القرون -عن املدد النبوي ،عندما بقوا عابدين ألحبارهم
ْ
ومنزهني هلم تنزيه العصمة ،ولو من غري إقرار .وهذا عينه ،هو ما وقع فيه اليهود مع التلمود خصوصا ،وما وقع فيه
النصارى يف الهوهتم .ولعلنا نعود إىل هذه املسألة مرات أخرى ،فيما أييت من هذا الكتاب إن شاء هللا ،من وجوه أخرى...
 .4إبراء املرضى وإحياء املوتى :وهذا من أشد ما يعرض للعامة ،ألهنم ال يعلمون (يؤمنون) هللا إال من أفعاله؛ وهي ختتلط
عليهم هنا لظنّهم أن حقيقة عيسى ينبغي أن تكون مباينة من مجيع الوجوه هلل ،حىت ُيياز عنه سبحانه؛ وما علموا أن
يردون العلم اللدين،
عيسى هو هللا من وجه ،وهو غريه من وجه آخر .وهذا اجلمع بني املتناقضات ،هو ما جيعل العقالء ّ
ويفرون إما إىل التشبيه التام كما فعلت النصارى ،وإما إىل التنزيه التام كما فعلت طائفة من اليهود وطائفة من املسلمني.
ّ
واجلمع هو ألهل اجلمع ،كما يعلم ذلك األولياء من هذه األمة.
اجلب ِل ،فَلَ اما جلَس تَ َقد ِ ِ ِ
اجلموع ِ
وعلا َمه ْم قَائًِال:
فتح فاه َ
َ َ َ
وجاء يف اإلجنيلَ " :ولَ اما َرأَى ْ َ َ
صع َد إِ َىل ََْ
ام إلَْيه تَالَميذه .فَ َ
وح ،ألَ ان َهلم ملَكوت ال اسماو ِ
وّب لِْلمساكِ ِ
ات .1».ما يعنيه الكالم املنقول عن عيسى عليه السالم ،مبسكنة
ني ِاب ُّلر ِ
ْ َ َ ََ
«ط َ َ َ
الروح ،هو التحقق ابلفقر إىل هللا؛ ألن من حتقق ابلفقر أغناه مواله .والتحقُّق ابلفقر هو غري الفقر ،ألن التحقق خاص،
والفقر عام؛ واالمتياز يكون دائما مبا به االفرتاق ال مبا فيه االشرتاك .وملكوت السماوات ،يقصد به عيسى عامل املعاين
الذي هو من مرتبة القلب واإلُيان .وهذه دعوة جديدة على بين إسرائيل الذين كانوا قد ألفوا الدعوة إىل مرتبة اإلسالم
 . 1مىت .3-1 :5
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يف جمملهم .وهو يعين أن دعوة عيسى تكميل لدعوة موسى ،ويعين أن االختالف بني الدعوتني مل يكن قط اختالف حق
وابطل كما رأى ذلك أحبار اليهود ،وإمنا كان اختالفا بني مرتبتني من احلق .واحلق الذي نعنيه هنا ،هو الدين ال غريه.
وإن هذا االلتباس الناشئ عن اختالف املراتب ،يعاين منه املسلمون أيضا؛ فنجد أهل مرتبة اإلسالم أحياان ينكرون على
تبتني ينكرون على أهل مرتبة اإلحسان .كل هذا ،وهم ال علم هلم ابلرتاتب فيما بينهم،
أهل مرتبة اإلُيان ،كما جند أهل املر ْ
وال يرون االختالف احلاصل يف املرتبة ذاهتا ويف الدين ذاته؛ مما جيعل الصواب متعدد الصور حبسب كل ذلك .وهذا من
أشد اجلهل ،الذي يستمر ضرره يف املسلمني ،ويتزايد مع مرور الزمان .ومع ذلك ،ال يكادون يشعرون أن اخللل منهم،
ما دام الدين واحدا ،وما دام النص املنطلَق منه واحدا .ورغم أن القرآن قد عاجل هذه اآلفة يف مواضع كثرية ،إال أن الناس
ال ينهلون منه بصفة مباشرة ،بل يفضلون األخذ عن "حموالت" ( )transformersالعقول الفقهية القاصرة .وعلى
هذا ،فإن التحريف اللفظي الذي عصم هللا كالمه منه ،مل ُينع الناس من أن حيرفوا املعىن لسبب من األسباب.
ُث يواصل الناقل" :ط ِ
اىن ،ألَ اهن ْم يَتَ َعازْو َن .1".واحلزن الذي يدل عليه عيسى أصحابه ،هو احلزن الذي تعطيه
وّب للْ َحَز َ
َ
مرتبة اإلُيان ،من كوهنا حمل املعاملة القلبية هلل .واملعاملة تتطلب متحيصا ،ال بد أن يرى العبد تقصريه معه ،فيكون ذلك
سببا لتواصل أحزانه .ولكن عيسى يبشر احلزاىن ابلعزاء ،ألن هللا سبحانه جيازيهم مبشقتهم النفسية أجرا ونورا ،يف الدنيا
واآلخرة .وهللا أكرم من أن يهمل عبدا عامله ساعة ،فكيف الظن مبن يعامله العمر كله أو شطره! ...أما حزن األنبياء
الذي يذكر فيه أهل السرية عن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،أنه كان متو ِ
اصلَه ،والذي أنكره بعض العلماء لقياسه على
َ
معلومهم؛ فهو حزن يعطيه علمهم اخلاص جبالل هللا .وهذا ال يذوقه إال من كان منهم ،أو كان واراث هلم .ولعل القارئ
قد تعلّم معنا ،أن علماء الدين بعيدون عن أحوال األنبياء والورثة .فهم إما مع من يقلِّدونه من أسالفهم ،أو مع عقوهلم
القاصرة!...
2
ويضيف الناقل" :ط ِ ِ
{ولََق ْد َكتَ ْب نَا ِيف الازبوِر ِم ْن
وّب للْوَد َعاء ،ألَ اهن ْم يَ ِرثو َن األ َْر َ
َ
ض . ".وهذا هو معىن قول هللا تعاىلَ :
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
صاحلو َن} [األنبياء .]105 :واملقصود ابلودعاء املتواضعون جلالل هللا ،اجملتنبون
ي ال ا
بَ ْعد ال ّذ ْك ِر أَ ان ْاأل َْر َ
ض يَ ِرث َها عبَاد َ
إليذاء اخللق .وهذا أيضا من أخالق أهل مرتبة اإلُيان فما فوق .وأما األرض املوروثة ،فقيل إهنا اجلنة قياسا على قوله
ِِ
ِ
احلمد ِاَّللِ الا ِذي ص َدقَنَا و ْع َده وأَورثَنَا ْاألَرض نَتَ ب اوأ ِمن ْ ِ
ني} [الزمر،]74 :
َجر الْ َعامل َ
اجلَناة َحْيث نَ َشاء فَن ْع َم أ ْ
{وقَالوا َْ ْ
َ َ َ َْ ْ َ َ َ
تعاىلَ :
وقيل هي األرض اليت وعد هللا بين إسرائيل إن هم أطاعوه؛ أو هي األرض اآلئلة يف آخر أمرها إىل املؤمنني ابملعىن العام.
وهذه املعاين ،ال يعارض بعضها بعضا ،لكوهنا غري متزامحة يف الزمان.
وّب لِْل ِجيَ ِاع َوالْعِطَ ِ
اش إِ َىل الِْ ِربّ ،ألَ اهن ْم ي ْشبَعو َن .3".يريد عيسى من كالمه ،أن ينبّه أتباعه إىل
ويضيف اإلجنيل" :ط َ
اجلوع والعطش إىل اخلري ،الذي ينتج لصاحبه اخلري؛ خبالف اجلوع والعطش الطبيعيني ،فإهنما يشرتك اإلنسان فيهما مع
احليوان .والفضل دائما ،فيما يقع به االمتياز ،ال املشاركة .وأما قوله "يشبعون" ،فإنه يعين أن هللا سيغنيهم بعلمه ونوره
وخمتلف نعمائه .واملقصود من كوهنم يشبعون ،أهنم يكرمون ،ال أهنم يقنعون ويقع هلم االكتفاء .فإن هذا املعىن بعيد عن
املعاملني هلل.
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اَّلل
وّب لِ ُّلر َمحَ ِاء ،ألَ اهن ْم ي ْر َمحو َن .1".وهذا نظري قول النيب صلى هللا عليه وآله وسلمَ ...« :وإِامنَا يَ ْر َحم ا
ُث يضيف" :ط َ
الر َمحَاء!» .2وذلك ألن هللا هو الرمحن الرحيم ،وإليه تعود كل رمحة جزئية ،مما يرحم هبا العباد بعضهم بعضا.
ِم ْن ِعبَ ِادهِ ُّ
حض على التخلق
وهي عائدة إليه سبحانه بنَسب الرمحن ،لتنزل مرة أخرى على أصحاهبا جزاء .وهذا الكالم من النبوة ٌّ
ابلرمحة ،وإسباقها يف االعتبار على كل خلق سواها؛ وهو من نفيس العلم واحلكمة .ورغم أن املخاطَبني من عيسى كانوا
يدعون إىل مرتبة اإلُيان ،إال أن الرمحة ال تتوقف هناك؛ بل هلا معراج متصاعد حبسب مقامات العباد ،إىل أن تبلغ الرمحن
من احلقيقة احملمدية.
وّب لِألَنْ ِقيَ ِاء الْ َق ْل ِ
ب ،ألَ اهن ْم ي َعايِنو َن هللاَ 3".وهو نظري قول النيب صلى هللا عليه وآله وسلم« :إِ ان ا
ُث يقول" :ط َ
اَّللَ
ب األَب رار األَتْ ِقياء األ ِ ا ِ
ِ
صابِيح ا ْهل َدىَ ،خيْرجو َن ِم ْن ك ِّل
ين إِ ْن َغابوا َملْ ي ْفتَ َقدواَ ،وإِ ْن َح َ
حي ُّ ْ َ َ َ َ ْ
ضروا َملْ ي ْعَرفوا .ق لوهب ْم َم َ
َخفيَاءَ؛ الذ َ
َغ ْ َرباءَ مظْلِ َمة .4».ومعىن نقاوة القلب اليت ذكرها عيسى ،هو سالمته من الشرك األصغر؛ الذي ينشأ من التوجه إىل
دل عيسى أصحابه -كما يدل كل رابين -على
الدنيا .ومعىن معاينة هللا ،هو املشاهدة؛ وهي من مقام اإلحسان .وقد ّ
أن يشهدوا هللا فيه؛ ألن صورة العبد الكامل أجلى مرآة يرتاءى فيها هللا .ورغم أن هذا املعىن الديين اثبت وراسخ ،فإن
النصارى واملسلمني قد أخطأوه يف جمملهم .وذلك -كما أشران مرارا -ألن النصارى قيّدوا هللا يف الصورة العيسوية ،وألن
ِ
يف النقيض مذموم.
طر َْ
املسلمني جهلوه يف الصورة احملمدية؛ وكال َ
ُث يقول أيضا" :ط ِ
صانِعِي ال اسالَِم ،ألَ اهن ْم أَبْنَاءَ هللاِ ي ْد َع ْو َن5".؛ وهو نظري قول هللا تعاىل يف وصف عباد الرمحن:
َ
وّب ل َ
ِ
اِ
ِ
ين ُيَْشو َن َعلَى ْاأل َْر ِ
اجلَاهلو َن قَالوا َس َال ًما} [الفرقان .]63 :وال يكون هذا
ض َه ْو ًان َوإِ َذا َخاطَبَ هم ْ
{وعبَاد الار ْمحَ ِن الذ َ
َ
يردون أاي منها من جهة الباطن؛ وإن
وال
التفصيلية،
التجليات
يعلمون
ألهنم
"الرمحن"،
االسم
عباد
من
إال
العام،
السالم
ّ
كانت يف الظاهر مما جيب إنكاره بلسان الشريعة .وأما غريهم ممن هم دوهنم ،فإهنم ال يتمكنون من هذا السالم ،وإن
ادعوه وزعموه .ومقصود عيسى من لفظ "أبناء هللا" هو "املنسوبون إىل هللا" ،وهو مدلول "عباد الرمحن" ذاته ،لكون
احل ْس َىن} [اإلسراء.]110 :
َمسَاء ْ
الرمحن خليفة عن هللا .وهللا يقول{ :ق ِل ْادعوا ا
اَّللَ أَ ِو ْادعوا الار ْمحَ َن أ اَاي َما تَ ْدعوا فَلَه ْاأل ْ
أما األمساء األخرى ،فليست هلا هذه اإلحاطة.
ِ 6
اِ
ِ
ُث يقول ":ط ِ
ود ِ
اجروا
َج ِل الِْ ِربّ ،ألَ ان َهل ْم َملَك َ
ين م ْن أ ْ
َ
ين َه َ
وت ال اس َم َاوات ".؛ وهو معىن قوله تعاىل{ :فَالذ َ
وّب للْ َمطْر َ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َوأ ْخ ِرجوا ِم ْن ِد َاي ِرِه ْم َوأوذوا يف َسبيلي َوقَاتَلوا َوقتلوا َأل َك ّفَر ان َعْن ه ْم َسيّئَاهت ْم َوَأل ْدخلَناه ْم َجناات َُْتري م ْن َْحتت َها ْاأل َْهنَار ثَ َو ًااب
اَّلل ِعْن َده حسن الثاو ِ
اب} [آل عمران .]195 :وهذا ،ألن سنة هللا يف الناس قد اقتضت أن ال يدعو أحد
اَّللِ َو ا
ِم ْن ِعْن ِد ا
ْ َ
بدعوة األنبياء عليهم السالم ،إال وتقوم عليه ألسنة اإلنكار من كل جهة؛ ليتحقق له املقام ويثبت له األجر .وكل من رام
اجلمع بني الدعوة إىل احلق ورضى الناس ،فإنه يكون ممكورا به مفتوان .وإن عيسى عليه السالم نفسه ،كان منوذجا ملن
أوذي يف هللا ،على سطوع آيته وظهور برهانه!...
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ِ
ُث يقول" :طوّب لَكم إِذَا ع اريوكم وطَردوكم وقَالوا علَيكم ك ال َكلِمة ِش ِريرةِ ،من أ ِ
ني .1".وهذه كلمة ختص
َجليَ ،كاذبِ َ
َ َّ ْ ْ
َْ ْ
َ ْ
َ ْ َ َ ْ َ
احملمديّة .وقد نطق هبا عيسى من مجعيته ،ألنه ال فرق يف الداللة بني عيسى واحلق ،كما
أصحابه وأمته ،إىل حني البعثة ّ
ذكران مرارا .واملقصود من الكالم ،هو أن البالء ال تعترب فيه الصورة وحدها؛ فيكون كل من أوذي داخال يف هذا التكرمي،
السند .فإن كان
كما نرى يف زماننا ذلك ل "املناضلني" السياسيني وللخارجني عن النظام والقانون؛ وإمنا يعترب الباعث و ّ
املعين ابلكالم؛ وإال فال!...
املرء يبتلى يف هللا ويف دينه ،فهو ّ
ِ
ِ اِ
ِ
ِ ِا
ين قَ ْب لَك ْم .2".وهذا هو
ُث يقول" :افْ َرحوا َوَهتَلالوا ،ألَ ان أ ْ
َجَرك ْم َعظ ٌيم ِيف ال اس َم َاوات ،فَإهن ْم ه َك َذا طََردوا األَنْبيَاءَ الذ َ
ما ذكرانه عن عدم االكتفاء بصورة البالء وحدها .وهو يعين أن من كان على درب األنبياء عليهم السالم ،وحده هو من
ينال األجر.
ِ
ُث يقول" :أَنْتم ِملْح األَر ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اس
ضَ ،ولك ْن إِ ْن فَ َس َد الْملْح فَبِ َماذَا ُيَلاح؟ الَ يَ ْ
ْ
ْ
صلح بَ ْعد ل َش ْيء ،إالا ألَ ْن يطَْر َح َخار ًجا َوي َد َ
ِم َن الن ِ
ااس .3".يقصد عيسى عليه السالم ،أن أصحابه يف زماهنم ،هم صفوة هللا يف األرض .وكان عليهم أن يعوا ذلك،
ليحافظوا على مكانتهم ابلتقوى والنقاء .وأما إن اَنرفوا ،فإهنم سيفقدون تلك اخلصوصية ،ويصبحون أحقر من سواهم
من الناس؛ ألن الشريف إذا سقط نزل أسفل من السفلة .وهذا الكالم نظريه ،من اجلهة املقابلة ،قول النيب صلى هللا عليه
وآله وسلم« :اللاه ام إِ ْن هتْلِ ْ ِ ِ ِ
صابَةَ ِم ْن أ َْه ِل ِْ
اإل ْس َالِم َال ت ْعبَ ْد ِيف ْاأل َْر ِ
ض!».4
ك َهذه الْع َ
ِ
ِ ِ
ِ
ت الْ ِمكْيَ ِال،
اجا َويَ َ
ُث يقول" :أَنْت ْم نور الْ َعاَِمل .الَ ُيْكن أَ ْن ختْ َفى َمدينَةٌ َم ْوض َ
ضعونَه َْحت َ
وعةٌ َعلَى َجبَلَ ،والَ يوقدو َن سَر ً
ِ ِ ِ ِ اِ
ِ
ِ
اام الن ِ
احلَ َسنَةََ ،وُيَ ِّجدوا
ااس ،لِ َك ْي يََرْوا أ َْع َمالَكم ْ
ين ِيف الْبَ ْيت .فَلْيض ْئ نورك ْم ه َك َذا قد َ
بَ ْل َعلَى الْ َمنَ َارة فَيضيء جلَمي ِع الذ َ
ِ 5
ِ
اِ
ِِ
ني} [آل عمران:
{وَال َهتنوا َوَال َْحتَزنوا َوأَنْتم ْاأل ْ
َعلَ ْو َن إِ ْن كْن ت ْم م ْؤمن َ
أ ََابكم الذي ِيف ال اس َم َاوات ".؛ وهو نظري قول هللا تعاىلَ :
 .]139وهذا التفضيل من هللا لعباده املؤمنني يف زماهنم ،والذي أصبح ين َكر من قِبل الدجاليني الذين يريدون أن جيعلوا
البشرية طبقة واحدة من املمسوخني الذين ال خالق هلم وال مزيّة ،هو من حكمة هللا املودعة يف الشرائع .واملؤمنون عليهم،
أن حيافظوا على متيُّزهم ذاك دائما ،ابلتواضع هلل وخدمة دينه ،ال بنسبة الفضل إىل أنفسهم ،كما يفعل اجلاهلون يف األزمنة
املتأخرة...
إننا هبذه املطابقة بني تعاليم عيسى وتعاليم حممد صلى هللا عليه وآله وسلم ،نريد أن ننبه املسلمني وأهل الكتاب
مجيعا ،إىل وحدة الدين وإىل تطور صور التشريع فيه مع كل مظهر؛ حىت يعودوا إىل هللا الظاهر ويتحقق هلم التوحيد
التعصب وحتقري املخالف ،فإنه ال يدل إال على النقص وعلى خمالفة
الشرعي .أما زعم كل فريق أنه على احلق وحده ،مع ّ
ِ
اهر والْب ِ
ِ
اطن َوه َو بِك ِّل َش ْيء َعلِ ٌيم}
التعاليم ...وال أبس من تنبيه املسلمني إىل قول هللا تعاىل{ :ه َو ْاألَاول َو ْاآلخر َوالظا َ َ
[احلديد ،]3 :الذي ال يؤمن أكثرهم منه ابالسم "الظاهر" ،مع ورود ذكره صرحيا مع بقية األمساء .وال نعين حبقيقة اإلُيان
علمه؛ ألن علمه يكون للخواص وحدهم!...
بهَ ،

 . 1مىت .11 :5
 . 2مىت .12 :5
 . 3مىت .13 :5
 . 4أخرجه مسلم عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه.
 . 5مىت .16-14 :5
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الفصل الثالث عشر

بشارة عيسى وخصوصية دعوته
اَّللِ إِلَيكم م ِ ِ
ي ِمن التاوراةِ
ِ ِ
يقول هللا تعاىل{ :وإِ ْذ قَ َ ِ
ص ّدقًا ل َما بَْ َ
يل إِِّين َرسول ا ْ ْ َ
ني يَ َد ا َ ْ َ
َ
ال ع َ
يسى ابْن َم ْرَميَ َايبَِين إ ْسَرائ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني} [الصف .]6 :وهذا يعين أن
امسه أ ْ
َومبَ ِّشًرا بَِرسول َأيِْيت ِم ْن بَ ْعدي ْ
َمحَد فَلَ اما َجاءَه ْم ابلْبَ يّنَات قَالوا َه َذا س ْحٌر مب ٌ
عيسى عليه السالم واسطة بني موسى وحممد صلى هللا عليه وآله وسلم ،غري مستقل عن أحد منهما .فهو مصدق ملا
سبقه من التوراة ،تثبيتا هلا علما وعمال؛ ومبشر مبقدم إمام الرسل قاطبة ،لتكتمل الرسالة وختتتم النبوة وتتم نعمة هللا على
يرسخه علماء الدين من كل
البشرية .وهذا أمر جيهله الكتابيون وجيهله كثري من املسلمني ،بسبب النظر اجلزئي الذي ّ
طائفة .ومسألة اكتمال الرسالة اإلهلية (بصيغة اإلفراد) هي من أَجلَى األمور ملن اعترب مسار البشرية كله ،من آدم إىل
حممد صلى هللا عليه وآله وسلم .وذلك ألن اإلله واحد أوال ،واثنيا ألن البشرية ذات حقيقة واحدة ،على الرغم من تطور
املظاهر عرب الزمان .ومسألة التطور هذه ،على قدر حجابيّتها ملن طغى عليه اعتبار الزمان ابملعىن اجلزئي ،فإهنا دالة على
الوحدة العامة كما تدل على وحدة عمر الفرد خمتلف مراحل منوه ،من طفولته إىل شيخوخته .ومبا أن اعتبارية البشرية غري
متعددة ،فإنه كان حتميا أن تنتهي إىل كمال ،ال يكون بعده إال النقص املؤذن ابملوت العام (فناء الدنيا)؛ قياسا على
عمر الفرد الواحد املنتهي إىل كمال قواه العقلية والبدنية .والكمال يف الرسالة ،ال يتحقق إال بكمال التشريع؛ وكمال
التشريع ال يتحقق إال بوسعه مجيع املناطات من أحوال مجيع العباد ،على اختالفهم وتفاوهتم .وهذا ال يتحقق إال ابنقسام
متحول .وهذا أيضا ال يكون إال ابستمرار التشريع ومشوله ملا بعد زمن النبوة
الشريعة إىل ما هو اثبت قار ،وما هو متغري ّ
الفعلي ،بثبوت التشريع للمجتهدين من الفقهاء ،إىل قيام الساعة .وهذه اخلصوصية ،مل تتوافر لشريعة من الشرائع إال
للشريعة احملمدية اخلامتة حصرا .ونعين من هذا ،أن األنبياء اجملددين الذين أتوا بني موسى وعيسى عليهما السالم ،مل
يكونوا جمددين للشريعة املوسوية ابملعىن املعروف لدينا؛ وإمنا كان ُتديدهم ،يعين العودة إىل التشريع املوسوي ذاته ،بعد
حدوث النسيان والتحريف فحسب .أما التجديد لدى األمة احملمدية ،فهو تشريع جديد ،ابملقارنة إىل التجديد السابق،
ال ابلنظر إىل التشريع عينه؛ يوفِّق هللا إليه أهل النور من الفقهاء دون غريهم من امل قلّدة .ولقد وصفناه ابجل ّدة ابملقارنة إىل
التجديد املعروف لبين إسرائيل فحسب ،ال مطلقا؛ ألنه استمداد من حضرة النيب صلى هللا عليه وآله وسلم وال بد .فهو
تشريع حممدي ،من وراء صور اجملددين من الفقهاء ،ال ُيكن فصله البتة عن أصله؛ وإن جهل أمر االستمداد من قِبل
العوام .وَنن نقول هذا ،ونعلم أن ج ّل املسلمني جيهلونه؛ الَنجاهبم ابملظاهر عن الظاهر ،وإن اختلفوا يف ذلك عن صورة
ندل عليه ،فإنه سيعلم أن كثريا من املسلمني ،مل ينجوا من
ومن َعلم هذا الذي ّ
اَنجاب بين إسرائيل حقيقة وحكماَ .
الكفر إال لكوهنم من األمة احملمدية ،ال ألهنم يفضلون بين إسرائيل من حيث االستعداد؛ وإن كان للمسألة حكم آخر
من وجه آخر .وإ ّن إدراك توسط عيسى يف الرسالة بني موسى وحممد ،ال يكون إال لألنبياء عليهم السالم ابالعتبار األول؛
ُث خلصوص هذه األمة ،كرامة لنبيها صلى هللا عليه وآله وسلم؛ لتنال متام املضاهاة جلميع األمم السابقة من كل وجه.
وهذا عينه ،هو ما جيعل منّا َمن هم من جهة املرتبة نظراء لألنبياء عليهم السالم ،من دون أن تثبت هلم نبوة االصطالح.
وخنص ابلذكر هنا ،األئمة من أهل البيت عليهم السالم ،الذين جيهل مجهور أهل السنة مرتبتهم؛ بل وينكروهنا أحياان.
وهم يف ذلك كحال بين إسرائيل أنفسهم ،عند كفرهم أبنبيائهم وقتلهم إايهم .وما أشد الشبه بني األقوام من هذا الوجه!...
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كل هذا من املضاهاة اليت ذكران ،واليت تثبت الكمال هلذه األمة من جهة اجملموع ،وإن ثبت النقص يف الوقت ذاته ألفراد
بعينهم أو جلماعات بعينها .ولنعد إىل عيسى عليه السالم:
ِ
جاء يف اإلجنيل على لسان عيسى" :الَ تَظنُّوا أِ ِ
ض بَ ْل
ّ
وس أَ ِو األَنْبِيَاءَ! َما جْئت ألَنْق َ
َين جْئت ألَنْق َ
ض الناام َ
أل َك ِّم َل!" 1؛ وليتأمل القارئ شدة وضوح هذه العبارة ،مع اَنجاب أحبار اليهود عنها! ...وليس اليهود وحدهم من
حجبوا عنها ،وإمنا حجب النصارى أيضا هبا ،عند ظنهم أن اإلكمال ينتهي عند عيسى عليه السالم .ولو أن النصارى
قاسوا أنفسهم على اليهود ،وقالوا يف أنفسهم :لعله قد وقع لنا نظري الذي وقع هلم! ...رمبا الهتدوا إىل املعىن الذي يغيب
عنهم ...وأما إن قال قائل :فلم ال يقول املسلمون هم أيضا ألنفسهم ،مثل ما ينبغي أن يقوله النصارى؛ ابالستناد إىل
تومها وقياسا.
املنطق ذاته! فنقول :هذا ألن كمال التشريع ،يعطي ما ال يعطيه غريه؛ مما جيده األتباع يف أنفسهم ذوقا ،ال ّ
ولوال هذه اخلصيصة ،مل يصح لنا قولنا السابق ،أن من هذه األمة من هو على مرتبة األنبياء عليهم السالم .ولوال هذه
"النبوة" التعريفيةِ ،من أين كان ألئمتنا علم النبوة يف نفسها ،وعلم تفاوهتا يف األنبياء ،وعلم تنزيالت هذين العلمني ،وعلم
سر تطور التشريع ،وعلم عالمة اكتماله؛ إىل احلد الذي لو مل يبق من النصوص معه إال القرآن والسنة ،لكان يف مستطاع
املؤهلني أن حييوا كل العلوم اليت عرفتها البشرية منذ بدايتها وإىل اآلن ،مع الزايدة عليها مبا مل يَسبق إليه أحد من
املخلوقني! ...ومن هذا الوجه ،كنا نقول مع من قال :إن هللا يفتح على املتأخرين من هذه األمة يف العلم ،مبا مل يبلغه
«مثَل أ ام ِيت َمثَل الْ َمطَ ِرَ ،ال
الصحابة أنفسهم رضي هللا عنهم .ويشهد لنا يف زعمنا ،قول النيب صلى هللا عليه وآله وسلمَ :
ي ْدرى أَاوله خري أَم ِ
آخره!».2
َ ٌْ ْ
َ
وأما تكميل عيسى للشريعة املوسوية ،الذي غاب عن جل اليهود ،فهو ألن عمله ابلتوراة كان يفوق معلومهم
منها ،حبسب ما أدركوه من أنبيائهم السابقني عليهم السالم؛ لكون عيسى يفوقهم (األنبياء) مرتبة يف العلم .وعلى وضوح
هذا املعىن للعقول ،إال أن العامة من األتباع ،دائما يتصورون أن األنبياء ن َسخ ينبغي أن تكون مكرورة متشاهبة؛ بل إن
توصل إليه من مقوالت،
منهم من جيعل اختالف األنبياء يف العلم ابعثا على الشك يف اإلله نفسه! ...وهذا من أشنع ما ي ّ
لو كان الناس ُييّزون! ...ويعين تكميل عيسى ملا سبقه أيضا ،دعوته إىل ما هو من الدين فوق املرتبة األوىل ،واليت هي
مرتبة اإلسالم .ولقد كان بنو إسرائيل من بعد موسى -على كثرة األنبياء واآلايت -ال يكادون يتجاوزون ظاهر الدين
وأعماله البدنية ،مبا يف ذلك تقريب القرابني .فلما جاء عيسى عليه السالم رفع نظرهم (من آمن به) إىل املعاين اليت وراء
الصور واملظاهر؛ ود ّهلم على معاملة هللا يف كل شيء ،وعلى مشاهدته يف الصورة العيسوية خصوصا .ومل يكن عيسى
ليغش قومه ،بعدم التبشري مبحمد صلى هللا عليه وآله وسلم ،وهو أعلم الناس به من حقيقته (اإلنسان السماوي واألب
اِ
ايب ْاأل ِّم اي الا ِذي َِجيدونَه
ين يَتابِعو َن الارس َ
ول النِ ا
العلوي) ،بدليل اآلية املذكورة آنفا من سورة الصف ،وبدليل قوله تعاىل{ :الذ َ
واب ِعنْ َده ْم ِيف الت ْاوَراةِ و ِْ
اإل ِْجن ِيل} [األعراف .]157 :وإن إخبار هللا بذلك يف كالمه ،هو لدحض مزاعم بين إسرائيل،
َمكْت ً
َ
تعصبا .وما علموا أهنم بفعلهم ذاك ،هم يك ّذبون موسى وعيسى أوال؛ عند إعالهنم غري ما
الذين راموا حجر الواسع ُّ
األمي يف التوراة واإلجنيل ،جيعلنا جنزم مبخالفة
النيب ّ
أخرباهم به عليهما السالمُ .ث إن إخبار هللا تعاىل بورود ذكر الرسول ّ
النصني التورايت واإلجنيلي املعروف ْني اآلن ،واللذين مها يف معظمهما مرواين ابملعىن كما أسلفنا يف كالم لنا سابق ،ملا أوحي
ّ
من عند هللا ،ولو جزئيا؛ وإال لكان هذا التبشري معلوما ألهل الكتاب أمجعني ،بصورة جليّة ال يتطرق إليها االحتمال.
وذلك ألن الداللة على مسألة اكتمال الدين مع بعثة خامت النبيني عليه السالم ،هي أمر جوهري أساس يف الدين كلّه،
 . 1مىت .17 :5
 . 2أخرجه الرتمذي وأمحد ،عن أنس بن مالك رضي هللا عنه.
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من حيث هو دين؛ ال من حيث هو تشريع فحسب .ومن فهم عنا ما ذكرانه من معىن اكتمال الدين ،فإنه لن يشك
حلظة يف إخبار هللا بذلك؛ من ابب االمتنان واإلفضال .وأما بنو إسرائيل فإهنم ال يؤمتنون على هذه البشارة من وجوه:
من وجه تكذيب شطر منهم (اليهود) لعيسى عليه السالم نفسه؛ ومن وجه عدم قياس الشطر الباقي منهم (النصارى)
لنفسه على الشطر األول؛ وكأهنم منزهون عن الوقوع فيما وقعوا فيه ،ولو بصورة أخرى خمتلفة؛ ومن وجه عدم اكتمال
تصور صورة الدين لديهم ،املناسبة لعموم البشرية ،ال ألقوام خمصوصني .وهذا يقع كثريا ،ممن ال يعترب أبحوال غريه من
العباد؛ إما لكرب يف نفسه ،وإما جلهل مرّكب .وأما موسى وعيسى عليهما السالم ،فهما منزهان عن كل تقصري يف
ِ
ِ ِِ ِ
ِ
ك ،وأَجعل َكالَِمي ِيف فَ ِم ِه ،فَي َكلِّمهم بِك ِل ما أ ِ
وص ِيه
التبليغ! ...ولقد جاء يف التوراة" :أقيم َهل ْم نَبِياا م ْن َو َسط إِ ْخ َوهت ْم مثْ لَ َ َ ْ َ
ْ َّ
1
ِ
ِ ِ اِ
اِ
ا ِِ ِ ِ
ِِ
ا ِ
النيب
بهَ .ويَكون أَن اإلنْ َسا َن الذي الَ يَ ْس َمع ل َكالَمي الذي يَتَ َكلم به اب ْمسي أَ َان أطَالبه . ".ولقد فهم العلماء من كون ّ
املبشار به من إخوة بين إسرائيل أنه من بين إمساعيل؛ ومن كونه مثل موسى ،أنه صاحب شريعة .وهذان الوصفان ،ال
ينطبقان على أحد من األنبياء ممن جاءوا بعد موسى ،إال على حممد صلى هللا عليه وآله وسلم .وجاء يف اإلجنيلِ " :
لك ِّين
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
أَقول لَكم ْ ِ
احلَ اق :إناه َخ ْريٌ لَك ْم أَ ْن أَنْطَل َق ،ألَناه إ ْن َملْ أَنْطَل ْق الَ َأيْتيكم الْم َعِّزيَ ،ولك ْن إ ْن َذ َهْبت أ ْرسله إلَْيك ْمَ .وَم َىت َجاءَ
ذَ َاك ي ب ِّكت الْعا َمل علَى خ ِطياة وعلَى بِر وعلَى دي نونَة :أَاما علَى خ ِطياة فَألَ اهنم الَ ي ؤِمنو َن ِيب .وأَاما علَى بِر فَألِ ِ
ب إِ َىل
ْ ْ
َ َ ّ ّ
َ َ
َ َ َ َ َ َ ّ َ َ َْ
َ
َين ذَاه ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا
ضا ألَق َ
ول لَك ْمَ ،ولك ْن الَ
ين .إ ان يل أم ًورا َكث َريةً أَيْ ً
أَِيب َوالَ تَ َرْونَِين أَيْ ً
يس ه َذا الْ َعا َمل قَ ْد د َ
ضاَ .وأَاما َعلَى َديْنونَة فَألَن َرئ َ
ِ
احل ِق ،فَهو ي رِشدكم إِ َىل َِ
ِ
احلَ ِّق ،ألَناه الَ يَتَ َكلام ِم ْن نَ ْف ِس ِه ،بَ ْل
مجي ِع ْ
تَ ْستَطيعو َن أَ ْن َْحتتَملوا اآل َنَ .وأَاما َم َىت َجاءَ ذَ َاك ،روح َْ ّ َ ْ ْ
ك ُّل ما يسمع ي تَ َكلام بِِه ،وخيِْربكم ِأبمور آتِيةَ .ذ َاك ُيَ ِّجدِين ،ألَناه أيْخذ ِمماا ِيل وخيِْربكم .ك ُّل ما لِ ِ
آلب ه َو ِيلِ .هل َذا ق لْت إِناه
َ
َ
َ
َ ََْ َ
َ ْ
َ ْ
2
َأيْخذ ِمماا ِيل َوخيِْربك ْم ".؛ ومعىن "أنطلق" :هو أرحل عنكم (يعين رفعه عليه السالم) .وعلى فرض دقة النقل والرتمجة ،فإنه
ال أحد تنطبق عليه صفة اإلخبار عن حقيقة عيسى وعن سائر املغيبات ،إال حممد صلى هللا عليه وآله وسلم .ويف الكالم
أيضا إشارة إىل عودة عيسى مرة أخرى ليفرح به املؤمنون من قومه خصوصا ،عند تبيينه احلق هلم .ولقد سبق لنا القول
أبن عيسى لن ينزل يف آخر الزمان إال واراث حممداي ،ال رسوال مستقال .وأما اإلشارة إىل كون املبشار به أيخذ مما لعيسى،
ُث استدراكه أبن كل ما لآلب هو له بعد ذلك؛ فهو من الكالم بلسان اجلمع ،املعلوم ألهل هللا؛ وهو أيضا من التفريق
يف علم عيسى بني احلقيقة احملمدية السابقة لتعيّنه يف عامل الشهادة ،والشخص احملمدي الالحق له يف الزمان .وهذا من
التفصيل الذي ال يكون إال له عليه السالم .وهذه احلقيقة املتجلية يف الشخص األكمل ،هي ما مساه عيسى يف آية سورة
الصف "أمحد" ،بصيغة التفضيل من احلمد .وهذا االسم الذي قد يكون عيسى نطق به معىن ابللغة اآلرامية ،يدل على
متام الكمال يف الصورة احملمدية ،وعلى سبق احلقيقة احملمدية يف املرتبة لكل املظاهر اإلهلية النبوية على التخصيص .وهذه
التفاصيل ،هي مما يغيب عن جل املسلمني ،فضال عمن سبقهم من أهل الكتاب .ولنعد مرة أخرى إىل عيسى عليه
السالم مع قومه:
ِ
ِ
وت
ني لَ ْن تَ ْدخلوا َملَك َ
ُث خياطب عيسى حوارييه" :فَِإِّين أَقول لَك ْم :إِناك ْم إِ ْن َملْ يَ ِزْد بُِّرك ْم َعلَى الْ َكتَ بَة َوالْ َفِّريسيِّ َ
ال اسماو ِ
ات3".؛ ويقصد عليه السالم أن يتجاوز أصحابه ما اعتاده األحبار الرمسيّون ،الذين كانوا قد ابتعدوا كثريا عن روح
َ
الدين وابتدعوا؛ وعادوا متاجرين به ومانعني لعموم قومهم من الرتقي فيه .وقول عيسى يفيد جزما أن األحبار مل يكونوا
من أهل امللكوت؛ وهو حكم ال يقتصر عليهم يف زماهنم ،وإمنا يشمل كل املرتمسني من أهل الدين ،الذين سرعان ما
 . 1التثنية.19-18 :18 :
 . 2يوحنا.15-7 :16 :
 . 3مىت.20 :5 :
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ينشئون طبقة كهنوتية متحكمة يف الرقاب وانهبة لألموال؛ وهذه صفة مل يسلم منها ال اليهود وال النصارى وال املسلمون.
ومن ينظر إىل حال علماء املسلمني يف زماننا ،مع كوهنم على الرسالة الكاملة اخلامتة ،وكيف أهنم نزلوا ابلتديّن إىل أسفل
يعلم كيف ينحرف التديّن شيئا فشيئا عن مساره ،ويصبح داء بعد
مراتبه؛ بل إىل ما ال يعدو أن يكون صورة ابهتة منه؛ ْ
أن كان للقلوب دواء .وإن كان هذا حال األقربني عهدا ابلوحي ،فكيف يكون من نسخت رسالتهم وُتاوزها الزمان!...
ولوال أن بقيّة ابقية من رائحة رابنية ،ما كان ليختلف حال أهل الكتاب عن أصحاب األداين الوضعية يف شيء .وإن
كان عيسى يف زمانه يشرتط على أصحابه أن ُيتازوا عن اليهود اجلامدين ،فإن حممدا صلى هللا عليه وآله وسلم قد دعا
أت باعه إىل خمالفة أهل الكتاب مجيعا للسبب ذاته؛ وهو أن يظهر سلطان املظهر اإلهلي يف الزمان على النُّسخة املنسوخة
من الشريعة .وهذا من حكم التجلي ،كما أخربان يف مرات سابقةِ .
ومن صلب هذه األحكام املواكبة للزمان ،واليت غابت
عن جل املسلمني ،كما غابت عن أهل الكتاب قبلهم ،أن ال يعامل هللا إال حقيقة .ونعين من هذا ،أن امل قلّدين من غري
العارفني ،ال يعاملون هللا حقيقة ،وإمنا هم يعاملونه من وراء حجاب العادة .وهذه املعاملة ،تشبه امل مثّلني الذين يقومون
ابألدوار املسرحية على سبيل التمثيل ال احلقيقة؛ ألن احلقيقة تقتضي أن يعيش املرء الدور كما كان يف الواقعِ ،من قِبل
صاحبه األصلي ،إن افرتضنا أن الدور اترخيي؛ وأما إن كان الدور متخيّال ،فاألمر معه أوضح .ومن تفطن إىل هذه املزامنة
احلكمية ،مل يبق على حكم سابق من أحكام التشريع قط؛ سواء أكان من هذه األمة أم من األمم السابقة .ونعين من
املتغري؛ ال أن يبقي
هذا أنه يبقي على الصورة املتشاهبة من احلكم الثابت ،ويضيف إليها حكم الصورة اجلديدة من احلكم ّ
متغري؛ إال أن معىن الثابت
املتغري .نقول هذا ،ألن أحكام الشريعة عندان تنقسم إىل ما هو اثبت ،وما هو ّ
على الثابت مع ّ
واملتغري عندان ،ليس كما هو عند الفقهاء .وإن كان األمر على هذه احلال مع الثابت من أحكام الدين ،فما القول فيمن
املتأخرين! ...وال نظن أحدا سبقنا إىل التنبيه إىل هذا
املتغري من غري ُتديد؛ كما هو حال املقلدين من ّ
يبقي على صورة ّ
صت به هذه
التفصيل ،من هذا الوجه ،مع جزمنا بعلم أئمتنا به ،وسبقهم لنا فيه .وهو من عيون العلم القرآين ،الذي اخت ّ
األمة .وإليه اإلشارة من جهة الباطن بقول هللا تعاىل{ :كلا َما رِزقوا ِمْن َها ِم ْن َمثََرة ِرْزقًا قَالوا َه َذا الا ِذي رِزقْنَا ِم ْن قَ ْبل َوأتوا
بِِه متَ َش ِاهبًا} [البقرة .]25 :واجلنّات املرزوق منها يف معناان ،جنات املعارف القرآنية املتوالية أرزاقها من مثار التجليات
االمسية يف حضرة اجلمع الدهري على األزمان الفردية املومهة ابلتشابه .وإن كان هذا احلكم مما ينفي القول ابلتكرار يف
التجلي ،ومما ُينع من القول ابلتكرار تبعا له يف األحكام ،لدى هذه األمة ،مع استمرار شريعتها يف الزمان من البعثة
احملمدية إىل قيام الساعة من جهة احلكم العام اإلمجايل؛ فما الظن فيمن يقول ببقاء الرساالت السابقة على أحكامها
بعد! ...ولو علم اليهود والنصارى ما ندل عليه املسلمني هنا ،الستحيوا أن يب َقوا على شيء مما لديهم؛ وإن كان بقاؤهم
على ذلك ،هو أيضا من أحكام التجلي عينه ،من وجه آخر ،من دون أن يشعر بذلك أحد منهم أو من سواهم؛ إال من
كان من أهل األنفاس من أمتنا .فإذا الح شيء مما ندل عليه هنا من كنوز العلم ،لعلماء املسلمني ،فإهنم لن يبقوا على
أي مذهب من املذاهب يف الفقه بله العقائد .ومل نر أحدا يعمل هبذه القاعدة -على جهل أبصلها -إال الشيعة القائلني
بعدم جواز تقليد امليّت .وال نظن أهنم أخذوا هذا املبدأ -على خفائه من جهة التأصيل لديهم -إال من أحد األئمة عليهم
السالم؛ ألن هذا العلم ال يكون إال هلم ،أو ملن هو من طبقتهم من األختام .وعلى هذا ،فال يظنّ ّن أحد من إخواننا من
أهل الكتاب ،أننا نتكلم عصبيّةً أو انتصارا لقومنا؛ نعوذ ابهلل أن نكون من اجلاهلني! ...ووهللا ما خناطبهم وال خناطب
أحدا من املسلمني إال من منطلق احملبة اإلهلية الكربى! ...ولنعد جمددا إىل عيسى:
ِ
ِ
يل لِلْق َد َم ِاء :الَ
ومن داللته عليه السالم على روح األحكام الشرعية ،زايدة على صورهتا قوله" :قَ ْد َمس ْعت ْم أَناه ق َ
ِ
ِ
ِِ ِ
ب
ب ْ
احل ْك ِمَ .وأَاما أَ َان فَأَقول لَك ْم :إِ ان ك ال َم ْن يَ ْغ َ
ضب َعلَى أَخيه َابط ًال يَكون م ْستَ ْوج َ
تَ ْقت ْلَ ،وَم ْن قَتَ َل يَكون م ْستَ ْوج َ
128

ِ
ِ
احل ْك ِم ،ومن قَ َ ِ ِ
ب َان ِر َج َهن َام1".؛ وكلمة
ْ
ب الْ َم ْج َم ِعَ ،وَم ْن قَ َ
الَ :اي أ ْ
ََ ْ
َمحَق ،يَكون م ْستَ ْوج َ
ال ألَخيهَ :رقَا ،يَكون م ْستَ ْوج َ
أقرت أن من يَقتل
"رقا" سراينية تعين :من ال قيمة له .ومعىن كالم املسيح عليه السالم ،أنه إذا كانت الشريعة قبلي قد ّ
يقتل قصاصا ،فأان أدلكم على أدق من ذلك يف التشريع ،وما هو من صنوف القتل املعنوي اليت مل يكن بنو إسرائيل
يعقلوهنا .وال نعين ابلقتل املعنوي ،إال أن حيتقر اإلنسان أخاه .وهذا القتل مستوجب لدخول النار املطّلعة على األفئدة،
ِ
إال أن يتوب العبد وأن يغفر هللا .يقول هللا تعاىلَ { :انر اِ
ِ ِ
ص َدةٌ ِ .يف
اَّلل الْموقَ َدة  .الاِيت تَطالع َعلَى ْاألَفْئ َدة  .إِ اهنَا َعلَْي ِه ْم م ْؤ َ
ادة} [اهلمزة .]9 - 6 :وهذا الصنف من القتل ،هو ذاته ما دل عليه قول نبيّنا صلى هللا عليه وآله وسلم:
َع َمد ممَد َ
ِ
«ِحبَس ِ
ب ْام ِرئ ِم َن الشِّ
َخاه الْم ْسلِ َم! ك ُّل الْم ْسلِِم َعلَى الْم ْسلِِم َحَر ٌام؛ َدمهَ ،وَمالهَ ،و ِع ْرضه!» .2وإن كان الفقهاء
ار أَ ْن َْحيقَر أ َ
ْ
عرفون املسلم من جهة الظاهر مبن يشهد أن ال إله إال هللا وأن حممدا رسول هللا ،فنحن نقول اقتداء بعيسى
من املسلمني ي ّ
يف داللته على معىن احلكم الظاهر من جهة الباطن :إن املسلم هو كل إنسان؛ ألنه ال أحد من جهة احلقيقة هو خارج
عن القبضة اإلهلية ،كما أخرب احلق عن نفسه يف قوله تعاىل{ :وهو الْ َق ِ
اخلَبِري} [األنعام:
احلَ ِكيم ْ
اهر فَ ْو َق ِعبَ ِادهِ َوه َو ْ
َ َ
 .]18وهذا يعين أن حكم القاهر على املقهور ،يستدعي األدب مع القاهر ابلتجاوز عن العبد املقهور (دائما من جهة
الباطن) .والقهر عام للعباد ،ال خيرج عن حكمه مؤمن وال كافر؛ وبه يكون اجلميع مسلمني (مستسلمني) .ولو علم الناس
ما حتت االمسني "احلكيم" و"اخلبري" يف هذه اآلية ملاتوا كلهم طراب مؤمنهم وكافرهم؛ ولكن هللا حيجب عباده عن أسرار
كالمه حكمة منه سبحانه ال خبال ،حاشاه! ...وأما م ْع َو ّجو الفهم من كل األمم ومن كل األزمان ،الذين يستشكلون
تعليم عيسى ومنعه احتقار الناس مع كونه عليه السالم قد وصف الفريسيّني ابحلمقى واجلهال والعميان ،وكأنه يقع فيما
هنى هو نفسه عنه؛ فليعلموا أن نطق عيسى هو ابهلل ،وهللا له أن حيكم بعلمه على من يشاء من عباده ،ويكون حكمه
عدال وحقا ،ومن الوصف ال من التحقري؛ وأما عوام املؤمنني من مجيع األمم فليست هلم هذه املرتبة وال هذا اإلشراف.
وقد وصف نبيّنا صلى هللا عليه وآله وسلم عمروا بن هشام ب "أيب جهل" ،مع ثبوت هنيه عليه السالم عن السب والشتم
واللعن .ونعين من هذا ،أن وصف املرء مبا هو عليه حقيقة -ما مل يكن الوصف غيبة -ال يدخل ضمن التحقري والتنقيص.
ولسنا هنا يف معرض التفصيل الفقهي ،لنفرق بني الغيبة وسواها من الوصف؛ فإن ذلك خيرج بنا عن غرض الكتاب،
ويدخل بنا يف التطويل.
ِ
ك وت بغِض عد او َك .وأَاما أَ َان فَأَقول لَكم :أ ِ
ِ
َحبُّوا أ َْع َداءَك ْم.
يلِ :حت ُّ
َ
ب قَ ِريبَ َ َ ْ
ْ
َ
ُث يقول عيسى عليه السالمَ " :مس ْعت ْم أَناه ق َ
ضيكم ،وصلُّوا أل ا ِ
اب ِركوا الَ ِعنِيكم .أ ِ
ِِ
ين ي ِسيئو َن إِلَْيك ْم َويَطْردونَك ْم ،لِ َك ْي تَكونوا أَبْنَاءَ أَبِيكم الا ِذي ِيف
ْ
ْ ْ
َحسنوا إِ َىل مْبغ ْ َ َ
َ
َج ِل الذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ا
ين حيبُّونَك ْم،
ال اس َم َاوات ،فَِإناه ي ْش ِرق َمشْ َسه َعلَى األَ ْشَرا ِر َوال ا
نيَ ،وُيْطر َعلَى األَبْ َرا ِر َوالظاالم َ
صاحل َ
ني .ألَناه إِ ْن أ ْ
َحبَ ْب تم الذ َ
ِ
س الْ َعشاارو َن
ك؟ َوإِ ْن َسلا ْمت ْم َعلَى إِ ْخ َوتِك ْم فَ َق ْط ،فَأَ ا
فَأ ُّ
ي فَ ْ
ضا يَ ْف َعلو َن ذل َ
س الْ َعشاارو َن أَيْ ً
ضل تَ ْ
َي أ ْ
صنَ عو َن؟ أَلَْي َ
َجر لَك ْم؟ أَلَْي َ
أَيضا ي ْفعلو َن ه َك َذا؟ فَكونوا أَنْتم َك ِاملِني َكما أَ ان أَابكم الا ِذي ِيف ال اسماو ِ
ات ه َو َك ِام ٌل3".؛ ولقد سبق أن بيّنّا يف الباب
ًْ ََ
َ
ْ
ََ
َ َ
األول من هذا الكتاب ،أن األب الذي يف السماوات ،هو الصورة احملمدية ال غري .وهذا ألن هللا من حيث ذاته سبحانه
ال يتحيّز يف مكان وال زمان وال صورة؛ وهذا مما يدركه أقل املنزهني من املسلمني؛ فال حاجة بنا إال التأكيد عليه يف كل
فرقوا بني الصفة
مرة .وعلى إخواننا من النصارى أن ُيعنوا النظر يف كالمنا ،وال ينساقوا خلف موروثهم من غري أن ي ّ
ِ
الطمس؛ ألن لكل معىن من هذه املعاين حكما خيالف سواه؛ سواء
واملوصوف ،وبني القدم واحلدوث ،وبني التجلّي و ْ
 . 1مىت.22-21 :5 :
 . 2أخرجه مسلم عن أيب هريرة رضي هللا عنه.
 . 3مىت.48-43 :5 :
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سوي يف الكالم ،فإنه يشهد على نفسه
أكان الكالم إهليا أم كان تعليما رابنيا من مظهر نبوي أو مظهر وراثي .ومن ي ّ
ابلبالدة وعدم احلكمة؛ وابلتايل بعدم األهلية للنظر .وَنن نرى أن بعضا من الالهوتيني ،ال ينقصهم مع التنبيه إال اإلذن
ِِ
ِ
ين َآمنوا
{ولَتَج َد ان أَقْ َرَهب ْم َم َواد ًة للاذ َ
اإلهلي يف الفهم؛ وهذا أمر ال ينبغي ألحد منا مجيعا إغفاله .يقول هللا عن هؤالءَ :
الا ِذين قَالوا إِ اان نَصارى ذَلِ َ ِ ِ ِ ِ ِ
ني ورْهبا ًان وأَ اهنم َال يستَكِْربو َن  .وإِذَا َِمسعوا ما أنْ ِزَل إِ َىل الارس ِ
ول تَ َرى أ َْعي نَ ه ْم
َ
ََ
َ
ك أبَ ان مْن ه ْم ق ّسيس َ َ َ َ ْ َ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين} [املائدة .]83 ،82 :وأما معىن كالم عيسى
تَِفيض م َن الد ْام ِع مماا َعَرفوا م َن ْ
احلَ ّق يَقولو َن َربانَا َآمناا فَا ْكت ْب نَا َم َع الشااهد َ
عرب عن ذلك الصوفية .وقد نبه عليه السالم إىل أن هللا يشرق مشسه
السابق ،فهو الداللة على التخلق أبخالق هللا؛ كما ي ّ
على الرب والفاجر ،وغري ذلك مما هو داخل يف معىن اجلود العام .وقد نبه النيب حممد صلى هللا عليه وآله وسلم إىل هذا
ِ
اخلل ِق!» .1واملعىن على عمومه ،ال
ااس ِأب َْم َوالِك ْمَ ،ولْيَ َسعه ْم ِمنْك ْم بَ ْسط الْ َو ْج ِه َوح ْسن ْ
املعىن بقوله« :إناك ْم ال تَ َسعو َن الن َ
تص هبا أهل مرتبة اإلُيان فما
يعمل به يف الظاهر دائما ،على ما يعلم من العرف؛ وإمنا هو من معامالت القلوب ،اليت خي ّ
فوق؛ على تفاوت بني املراتب واملقامات ،وعلى تفصيل ال حيصره ع ّدا إال هللا وحده .ولقد تنبهنا يف بداية سلوكنا إىل
املعىن الذي ذكره عيسى من كون ِ
املعامل جزاءً ال فضل له ،فذكرانه ألحد أصحابنا يف الطريق ،فلم يطقه وأنكره علينا
أشد اإلنكار ،على عادة الفقهاء ومقلِّديهم  .وهذا يدل على أن الطريق إىل هللا واحد ،وأن ذوقه مشرتك بني أهل الدين
كلهم ،إن وافق العمل العلم .وعلى كل حال ،فإن السالكني ال بد هلم من العمل ظاهرا وابطنا ،على معىن اجلمع ،مبا
ذكر  ،ولو ملدة حمدودة يقع فيها التحقق ابملقام ذوقا؛ وإال فال مطمع هلم يف بلوغ الغاية بتحقق الوصول .وَنن ال نرى
جل السامعني .وعلى
عيسى عليه السالم يف تعاليمه ،إال داال على هللا من أقصر الطرق؛ وإن شق العمل بذلك على ّ
العموم ،فلن نتمكن من اإلحاطة بكل التعاليم هنا ،ولنكتف يف ختام هذا الفصل ،بشرح الصالة العيسوية الشهرية،
ك .لِيأْ ِ
واملتداولة على ألسن النصارى مجيعا ،واليت جاء فيها" :أَاب َان الا ِذي ِيف ال اسماو ِ
ات ،لِيَتَ َقد ِ
ك .لِتَك ْن
اس ْ
ت َملَكوت َ
امس َ َ
َ
ََ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ك َعلَى األ َْر ِ
ني
ك َك َما ِيف ال اس َماء َكذل َ
َم ِشيئَ ت َ
ض .خْب َزَان َك َفافَنَا أ َْعطنَا الْيَ ْوَمَ .وا ْغف ْر لَنَا ذنوبَنَا َك َما نَ ْغفر ََْنن أَيْ ً
ضا للْم ْذنب َ
ِ ِ
إِلَي نَا .والَ ت ْد ِخلْنَا ِيف َُْت ِربةِ ،
ني:2".
لك ْن َِجنّنَا ِم َن ِّ
ك الْملْ َ
الشِّري ِر .ألَ ان لَ َ
كَ ،والْق اوَةَ ،والْ َم ْج َد ،إِ َىل األَبَد .آم َ
َ
ْ َ
ِ
ِ
أ ََاب َان الاذي ِيف ال اس َم َاوات  :هو هللا مبعىن الواحدية ال مبعىن الذات .ونعين ابلواحدية احلضرة اجلامعة جلميع األمساء اإلهلية.
وهذا اللفظ جيمع قلب العبد وخيرجه من حكم األمساء الفرعية ،اليت -إن مل يكن امل ِ
عامل عاملا ابهلل فيها -قد خيرج مبعاملتها
إىل الشرك األصغر ،إن مل يكن واقعا يف األكرب .وهذا املعىن هو ما تدل عليه عبارة "هللا أكرب" عند افتتاح الصالة لدى
املسلمني.
لِيَ تَ َقد ِ
تنزه عن املشاركة املعنوية؛ وهذا املعىن هو املميّز ل
اس ْ
امس َ
ك :ليتنزه امسك اجلامع عن معىن املشاركة اللفظية ،كما ّ
"االسم هللا" عن سائر األمساء اإلهلية .واملشاركة اللفظية واملعنوية تظهر جلية يف احلديث النبوي الذي مرران به سابقا« :إِامنَا
الر َمحَاءَ3».؛ مع أن "الرمحن" أخص األمساء بعد االسم "هللا" .وهذه داللة عيسوية على األلوهية
يَ ْر َحم ا
اَّلل ِم ْن ِعبَ ِادهِ ُّ
(املرتبة) ال على صفة من الصفات األمهات ،فضال عن التفصيلية.
لِيأْ ِ
ك  :وهذه العبارة هي مما يدل على اإلُيان ابليوم اآلخر ،على غرار االسم الوارد يف سورة الفاحتة ،يف قوله
ت َملَكوت َ
َ
ِ
ِ
ِ
تعاىل{ :مال ِ
ك يَ ْوم ال ّدي ِن} [الفاحتة .]4 :وهذا القول منبئ عن اإلُيان ابجلزاء ،الذي يقوم على أساسه كل التشريع.
َ

 . 1أخرجه احلاكم يف املستدرك ،عن أيب هريرة رضي هللا عنه.
 . 2مىت.13 -9 :6 :
 . 3متفق عليه ،عن أسامة بن زيد رضي هللا عنهما.
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ِ ِ
ِ
ك َعلَى األ َْر ِ
ض :هي عبارة تدل على اإلُيان ابلقضاء والقدر (خريه وشره) .واملشيئة
ك َك َما ِيف ال اس َماء َكذل َ
لتَك ْن َم ِشيئَ ت َ
هنا مبعىن اإلرادة ،ألهنا متعلقة ابلسماء واألرض ،من حيث كوهنما مظهرين لألفعال اإلهلية .واإلُيان ابلقدر من أعوص
املسائل على العقول املفكرة (الفلسفية) ،وهلذا السبب جند جل املتديّنني من أهل الكتاب أو من عوام املسلمني؛ ال
يتمكنون منه .ونعين من هذا أهنم قد يزعمون اإلُيان ابلقدر يف حال الرخاء ،ولكنهم عند الشدة تظهر حقيقة ما هم
عليه؛ وعدم اإلُيان ابلقدر هذا ،جيعل العبد على خطر يف كل تديّنه .واملصيبة لدينا ،هي أن جل علماء الدين على هذه
اجملرد الذي يَع ّدونه عندهم علما.
احلال ،بسبب إمهاهلم لتزكية نفوسهم ،واكتفائهم ابلكالم ّ
خْب َزَان َك َفافَنَا أ َْع ِطنَا الْيَ ْوَم :هي عبارة تعم كل األرزاق وإن اختصت برزق البدن من جهة اللفظ .واملقصود هو االفتقار إىل
لب العلم العيسوي اجلامع؛ ألن اجلوع هو أخص
هللا يف حاجات القلب والبدن .واقتصار اللفظ على ذكر اخلبز ،هو من ّ
أحوال الفقر الذايت الذي للعبد .وعلى هذا اجلالء يف احلال ،وعلى داللة هللا عليه يف كالمه وعلى ألسنة رسله عليهم
{وَما َج َعلْنَاه ْم َج َس ًدا
السالم ،فإن الغفلة حترم صاحبها من مثرته العلمية الثمينة .يقول هللا تعاىل تنبيها إىل حال الفقرَ :
ِِ
ين} [األنبياء ، ]8 :وهو يعين به سبحانه :ما جعلناهم (الرسل) على صفة الغىن من
َال َأيْكلو َن الطا َع َام َوَما َكانوا َخالد َ
جهة ما تقوم به أجسامهم ،ومن جهة ما يستمر به عليها البقاء؛ ألن صفة الغىن هي هلل وحده .وهذا أيضا من املعاين
اليت التبست على النصارى يف عيسى ،وأما اليهود واملسلمون فإهنم ابلنظر إىل رسولْيهم يف الغالب على تنقيص ،ال على
تعظيم .واملقصود العلم ابلرسول كما هو يف نفسه ،ال ابملغاالة فيه وال ابلتنقيص منه!...
وا ْغ ِفر لَنَا ذنوب نَا َكما نَ ْغ ِفر ََْنن أَي ً ِ ِ
ني إِلَْي نَا :هذه العبارة مما نظنه حمارفا يف الرتمجة ،ألن هللا ال يطلب منه أن يقتدي
ضا للْم ْذنبِ َ
ْ
َ ْ
َ َ
ابلعباد يف الغفران؛ وإمنا الصحيح أن يسأل سبحانه أن يوفّقنا إىل العفو والصفح عن املسيئني إلينا ،كما هو يعفو عن
سيئاتنا بفضله ومنّه .وهذا عكس معىن الكالم املنقول! ...ولقد رأينا الرتمجة الالتينية على القصور ذاته ،وال ندري كيف
انطلى هذا املعىن على الالهوتيني عرب القرون!...
والَ ت ْد ِخلْنَا ِيف َُْت ِربةِ ،
الشِّري ِر :هذه العبارة من الركاكة ،حبيث َنسبها هي األخرى غري دقيقة يف الرتمجة.
لك ْن َِجنّنَا ِم َن ِّ
َ
َ
وذلك ألن "لكن" تفيد اإلضراب ،وهو يقتضي املغايرة يف املعىن؛ بينما الوقاية من الشيطان هي معىن جزئي داخل ضمن
معىن االبتالء العام (التجربة)؛ واالبتالء هو امل فضي فيما بعد إما إىل الفوز وإما إىل اخلسران .والرتمجة الالتينية هلذه العبارة
أيضا ،موافقة للنسخة العربية يف القصور.
ِ ِ
ني  :وهذه العبارة أيضا غري متناسقة ،ألهنا أتيت يف معىن االستنتاج الذي
ك الْملْ َ
ألَ ان لَ َ
كَ ،والْق اوَةَ ،والْ َم ْج َد ،إِ َىل األَبَد .آم َ
تعطيه "ألن" التعليلية؛ بينما الصالة يف جمملها ثناء على هللا وتضرع؛ إال أن حتمل على تعليل اإلجابة للدعاء من كون
هللا قادرا عليها وأهال هلا؛ ابعتبار احملذوف "استجب لنا ألنك "...وهو معىن جيّد خلتام الدعاء على ما به من قصور يف
اإلابنة .وَنن -كما ذكران ذلك يف الباب األول -ننزه عيسى عن كل الركاكة الواردة يف األانجيل ،وَناشيه منها ،وهو
الناطق ابهلل!...
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توجهه ،حىت صارت
جاء عيسى عليه السالم ليعيد التديّن إىل حقيقته ،بعد أن استوىل عليه حمرتفوه الذين قلبوا ُّ
تطلب به الدنيا وصار ي تّخذ طريقا لإلفساد يف األرض .وَنن نَذْكر اآلفات اليت نبّه إليها عيسى قومه ،ألننا نرى أن قومنا
غري هللا ما بنا.
قد وقعوا فيها هي بعينها؛ وهذا يعين أننا حباجة إىل العالجات املذكورة ذاهتا ،إن كنا نريد أن ي ّ
يقول عيسى" :الَ تَ ِدينوا لِ َك ْي الَ ت َدانوا ،ألَناك ْم ِابلدايْنونَِة الاِيت ِهبَا تَ ِدينو َن ت َدانو َنَ ،وِابلْ َكْي ِل الا ِذي بِِه تَ ِكيلو َن ي َكال
ك فَالَ تَ ْفطَن َهلا؟ أَم َكيف تَقول أل ِ
ني أ ِ
لَكم .ولِماذَا تَنْظر الْ َق َذى الا ِذي ِيف َع ْ ِ
يكَ :د ْعين
يكَ ،وأَاما ْ
َخ َ
اخلَ َشبَة الاِيت ِيف َعْينِ َ
َخ َ
َ ْ َْ
ْ ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِج
كَ ،وَها ْ
َخر ِْج أَاوًال ا ْخلَ َشبَةَ م ْن َعْين َ
اخلَ َشبَة ِيف َعْين َ
أ ْخرِِج الْ َق َذى م ْن َعْين َ
ك؟ َاي مَرائي ،أ ْ
كَ ،وحينَئذ ت ْبصر َجيّ ًدا أَ ْن ختْر َ
ني أ ِ
يك!" .1هذا املعىن نفسه -بل اللفظ -هو ما جاء يف قول النيب صلى هللا عليه وآله وسلمِ « :
الْ َق َذى ِم ْن َع ْ ِ
الربُّ ال
َخ َ
ّ
ِ
ئتَ ،ك َما تَ ِدين ت َدان!» .2ومعىن الكالم ،هو أن جزاء العمل،
يَْب لَىَ ،و ِاإل ُْث َال ي ْن َسىَ ،والد ا
ااين َال َُيوت؛ فَكن َك َما ش َ
يكون من جنسه؛ فمن أحسن فله اإلحسان ،ومن أساء فله العذاب .ومن ُتاوز عن الناسُ ،تاوز هللا عنه؛ ومن ضيّق
عليهم ضيّق هللا عليه .وهذا املعىن ،على وضوحه ،فإن قليال من الناس من يعمل به ،بسبب تضخم األاننية لدى األفراد؛
وكأنه مل خيلق من الناس إال هم؛ فإن أقروا لغريهم ابخللق ،فليكونوا خادمني هلم فحسب! ...وكل من يكون على هذه
احلال ،فليعلم أنه من أهل السوء ،أاي يكن! ...وأما من ينزه نفسه عن ذلك ،فليعلم أنه جاهل بنفسه؛ واجلاهل ليس عليه
أن يتكلم! ...وأما رؤية القذى يف عني الغري مع إغفال اخلشبة يف عني النفس ،فهو من "الكيل مبكيالني" الذي مساه
القرآن تطفيفا .يقول هللا تعاىل{ :ويل لِلْمطَِّف ِف ا ِ
ين إِذَا ا ْكتَالوا َعلَى الن ِ
ااس يَ ْستَ ْوفو َن َ .وإِذَا َكالوه ْم أ َْو َوَزنوه ْم خيْ ِسرو َن
َ
ني  .الذ َ
َْ ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني} [املطففني .]6 ، 1 :غالب أهل التفاسري
 .أََال يَظ ُّن أولَئِ َ
ب الْ َعالَم َ
ك أَ اهن ْم َمْب عوثو َن  .ليَ ْوم َعظيم  .يَ ْوَم يَقوم النااس لَر ّ
املتاجر هبا؛ ولكن األمر من
يبقون مع ظاهر الكالم ،ويتكلمون عن التطفيف يف املوازين واملكاييل املعلومة ألهل البضائع َ
غري شك يتعداه إىل ما هو من املعايري العقلية اليت حيكم هبا للنفس وحيكم هبا على الغري ،وكأن معياريتها مفقودة لدى
احلاكِم .وعلى كل حال فالتطفيف يف املعىن أساس التطفيف يف احملسوس ،والعلة واحدة فيهما ،وهي رؤية النفس على
اآلخرين؛ إما كربا وإما حرصا .وهذه املعاملة املزدوجة خترج العبد عن صحيح التديّن ،لعلة خروجه عن صفة العدل .وذلك
ألن التديّن قائم على العدل ،كما هي الدينونة اإلهلية يوم القيامة قائمة عليه أيضا .فمن عدل هنا ،كفي القصاص هناك؛
ص منه هناك .ولقد نسب عيسى هذا الفعل إىل الرايء ،ألن الرايء ينتج عن حمبّة احملمدة يف أعني
ومن ط ّفف هنا ،اقت ّ
الناظرين؛ وهو من الشرك .وحب احملمدة يعمي العبد عن اإلنصاف من نفسه ورؤية الفضل ألخيه .فاألصل واحد والعلة
واحدة ،وإن بدا للناظر بداهةً غري ذلك!...
ِ
ِ
ِ
يقول عيسى" :الَ ت عطوا الْق ْد ِ ِ
ت
اام ْ
وس َها ِأب َْرجل َها َوتَلْتَف َ
ْ
س للْكالَبَ ،والَ تَطَْرحوا د َرَرك ْم قد َ
اخلَنَا ِزي ِر ،لئَالا تَد َ
َ
فَت َمِّزقَك ْم . 3".وهذه احلكمة مكملة لسابقتها ،ألنه عندما يسمع العبد الداللة على اإلنصاف من النفس ،فرمبا سيفهم
 . 1مىت.5-1 :7 :
 . 2أخرجه عبد الرزاق يف مصنّفه ،وقال عنه احلافظ ابن حجر (فتح الباري) :مرسل ورجاله ثقات.
 . 3مىت.6 :7 :
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اختص ه هللا به من علوم الباطن ومن أسرار الدين .فينبهه عيسى عليه السالم ،إىل أن األمر
من ذلك مشاركة اآلخرين فيما ّ
من هذا الوجه له حكم آخر .وهو أن ال يعطى الكالب من الناس املقدسات ،وأن ال متنح اخلنازير منهم الدرر .والكالب
واخلنازير صنفان من الناس ،صفتهم اجلهالة والسفالة ،وإن كانوا من مجلة أتباع األنبياء .ومن كان على صفة اجلهالة ،فإنه
ال ينبغي أن يعلّم من املعاين ما يتخذه وسيلة لإلساءة إىل غريه ،بدل أن يسعى بذلك إىل تكميل نفسه .وهذه الصفة
نصبون أنفسهم ح ّكاما على العاملني ،يرفعون وخيفضون؛
شائعة يف زماننا ،من قوم يظنون أهنم على فكر أو على علم؛ في ّ
فيكونون سببا يف فوضى عامة اجتماعية ،يكون ضررها وخيما .ولوال اجلسارة اليت هي من صفات الكالب ،ملا اجرتأوا
على الناس كل تلك اجلراءة .وأما اخلنازير من الناس فهم السفلة ومنحطّو اهلمة؛ وهؤالء ُينع أن تطرح درر املعاين أمامهم،
ألهنم سينزلوهنا عن مرتبتها السماوية إىل أرضيتهم ،فيكون ذلك دوسا منهم هلا أبقدامهم .وهذا يعين -على العموم -أن
من علوم الدين ما هو متعلق ابملعاين واألسرار واحلقائق ،ومنها ما هو متعلق ابلتشريع وإيتاء حقوق الرب وحقوق العباد.
وأما ما كان من الصنف األخري ،فبذله للناس واجب ،لكون العدالة االجتماعية واخلالص األخروي يقومان عليه؛ وأما ما
هو من الصنف األول ،فيحرم إخراجه لغري أهله ،ألنه سيصري وابال يف أيدي اجلهلة من الناس .وحىت العلوم الشرعية ،ال
هب ودب االشتغال هبا؛ ألن مرتبتها أعلى من مرتبة العقل املعاشي املشرتك .ولقد رأينا كيف يصري العوام
ينبغي لكل من ّ
ضررا على أنفسهم وعلى غريهم ،إن هم تعاملوا! ...وأما إن خطر يف ابل القارئ :فلم نتكلم َنن يف املعاين واألسرار على
املأل ،ويف ذلك خمالفة للحكمة؟! ...فإننا نقولَ :نن مل نتكلم يف تلك األمور خبسا هلا ،وال متكينا لغري أهلها منها؛ وإمنا
نتكلم لندل الناس على ما غاب من الدين غيااب عاما؛ حىت عاد الناس معه يرونه على غري حقيقته .ولو كان من األمة
من يعتين بذلك اجلانب ،ولو فيما بينهم ،فإننا ما كنا لنخالف أصل احلكم الذي دلت عليه احلكمة .وعلى كل حال،
فإن للمسائل وجوها يف العلم ،ينبغي اإلحاطة هبا قبل الكالم ،إن كان املتكلم يبغي أن يكون مصيبا فيها.
ُث يقول عيسى" :اِ ْسأَلوا ت ْعطَ ْوا .اطْلبوا َُِتدوا .اِقْ َرعوا ي ْفتَ ْح لَك ْم .ألَ ان ك ال َم ْن يَ ْسأَل َأيْخذَ ،وَم ْن يَطْلب َِجيدَ ،وَم ْن
َي إِنْ َسان ِمْنك ْم إِ َذا َسأَلَه ابْنه خْب ًزا ،ي ْع ِط ِيه َح َجًرا؟ َوإِ ْن َسأَلَه َمسَ َكةً ،ي ْع ِط ِيه َحياةً؟ فَِإ ْن كْن ت ْم َوأَنْت ْم أَ ْشَر ٌار
يَ ْقَرع ي ْفتَح لَه .أ َْم أ ُّ
ِِ
اِ
ِ
ِ
ِ
ين يَ ْسأَلونَه!" .1يدل
تَ ْع ِرفو َن أَ ْن ت ْعطوا أ َْوالَ َدك ْم َعطَ َااي َجيّ َد ًة ،فَ َك ْم اب ْحلَِر ِّ
ي أَبوكم الذي ِيف ال اس َم َاوات ،يَ َهب َخ ْ َريات للاذ َ
عيسى هنا على التوجه إىل هللا يف احلاجات؛ وهذا ألن العباد مع الغفلة يصريون متوجهني إىل أمثاهلم من العباد بسهولة،
ومن دون أن يشعروا  .فالعبد عوض أن يسأل هللا ،يسأل عبدا من األغنياء؛ وبدل أن يطلب نيل الشيء منه سبحانه،
ابختاذ أسبابه مع التوكل على هللا ،هو يتمىن األماين؛ وبدل أن يقرع ابب هللا ابألعمال الشرعية وابملعامالت السنية ،هو
ينغمس يف حياته البدنية (احليوانية) وكأنه ما خلق إال لذلك .وهذه اآلفات تتفشى يف الناس عند شيوع الغفلة فيهم،
وعندما يكون الدين صورة جوفاء ،وانتماء ابهتا  .والغفلة كانت قد متكنت من بين إسرائيل يف زمن عيسى ،كما هي
متمكنة من املسلمني يف زماننا .والتوجه إىل هللا يف احلاجات ،هو مما يتعلّم من صحبة الرابنيني؛ وال يكفي فيه الوعظ
اللساين ،كما قد خيطر للناس .وأما عيسى أو أي نيب من األنبياء عليهم السالم أمجعني ،فهم عندما يدلون على شيء
بكالمهم ،فإن أحواهلم تكون قد سبقتهم إىل تلك الداللة .فهم يكملون دعوهتم احلالية ابلدعوة اللسانية ،وال يدعون
ابللسان وحده؛ كما يفعل ال َك َذبة من الفقهاء ،ومن يسميهم الناس يف زماننا "دعاة" .وَنن عندما نقول هذا ،جنزم أن
من العلماء (فضال عن العوام) من مل يعامل هللا مرة واحدة يف حياته ،ويظن مع ذلك أنه على شيء .ويتوهم أن كل
الزيف الذي يعيشه يف خلوته أو بني الناس ،هو انفعه عند ربه؛ وهيهات! ...وقد يستغرب بعض الناس كالمنا ،ويظنون
أنه من املبالغة يف الوصف؛ وَنن نؤكد أهنا احلقيقة الصرف! ...كيف يكون ذلك؟ ...هذا هو ما مسيناه غفلة .وللذين
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ال يعلمون حقيقة الغفلة نقول :هي النوم والعينان مفتوحتان .ومن هنا كان االلتباس؛ ألن من يرى انفتاح العينني حيكم
على الشخص ابليقظة ،ومن يعلم حقيقة حاله حيكم عليه ابلنوم .وال يعرف الغافلني إال من رزق اليقظة بعد الغفلة ،ألن
النائم ال يعلم أحوال غريه من النائمني .وهذا الباب من األحكام الشرعية الباطنية واسع ،يدخل فيه ما يكون ِمن الرايء
يف اخللوة (مع حتقق انعدام الناظرين) ،وما يكون من الشرك يف األعمال املشروعة ،ومن الكفر يف العقائد املوافقة لظاهر
بعض النصوص؛ وغري ذلك مما ال يكشفه إال النور من عند هللا.
ِ
ِ
ب الطا ِريق الا ِذي ي َؤِّدي إِ َىل ا ْهلَالَ ِكَ ،وَكثِريو َن هم
يقول عيسى" :ا ْدخلوا م َن الْبَاب الضايِّ ِق ،ألَناه َواس ٌع الْبَاب َوَر ْح ٌ
اِ
َضيق الْباب وأَ ْكرب الطا ِريق الا ِذي ي ؤِدي إِ َىل ْ ِ ِ
اِ
ِ
ين َِجيدونَه!" .1وهذا املعىن هو
َّ
َ
ين يَ ْدخلو َن مْنه! َما أ ْ َ َ َ َ َ َ َ
احلَيَاةَ ،وقَليلو َن هم الذ َ
الذ َ
ات الناار ِابلشاهو ِ
اجلناة ِابلْم َكا ِرهِ ،وحف ِ
ِ
ات!» .2فالضيق الذي ذكره
َ
ما دل عليه قول نبيّنا صلى هللا عليه وآله وسلم« :حفات َْ َ
ََ
عيسى ،هو من املكاره النفسية ،اليت ينبغي للعبد اقتحامها عند قيامه مبا هو من أعمال الطاعة؛ والوسع ،هو من الشهوات
اليت تراتح إليها النفس عند إقباهلا على املعاصي .وهذا يعين أن أمر الضيق والوسع نسيب ،غري حقيقي؛ والنفس هي اليت
ُتعل العبد يدرك األشياء على غري ما هي عليه يف حقيقتها .وهذا يعين أن عيسى خياطب هبذا الكالم ،العامة من
لريدهم إىل احلق .وأما من ختلّص من هيمنة نفسه بتزكيتها أو بعناية إهلية خاصة ،فإنه يرى األشياء كما هي ،من
املؤمننيّ ،
غري تزييف .وهذا ال يكون إال ملن كان ينظر ابهلل! ...وهذا الصنف قليل يف الناس ،وإن كان امل ّدعون كثريين...
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ اِ
اخل ِذ َائب خ ِ
لكناهم ِمن د ِ
ِ
اط َفةٌ!
ين َأيْتونَك ْم بِثِيَاب ْ
احل ْمالَ ِنَ ،و ْ ْ َ
ٌ َ
ُث يقول عليه السالم" :ا ْح َرتزوا م َن األَنْبيَاء الْ َك َذبَة الذ َ
ِ ِ ِ
وهنم .هل َجيتَ نو َن ِمن الشاو ِك ِعنَ با ،أَو ِمن ْ ِ ِ
صنَع أَْمثَ ًارا َجيِّ َد ًةَ ،وأَاما
م ْن مثَا ِره ْم تَ ْع ِرف َ ْ َ ْ ْ
احلَ َسك تينًا؟ ه َك َذا ك ُّل َش َجَرة َجيِّ َدة تَ ْ
َ ْ ً ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صنَ َع أَْمثَ ًارا َجيِّ َد ًة .ك ُّل
صنَ َع أ َْمثَ ًارا َردياةًَ ،والَ َش َجَرةٌ َردياةٌ أَ ْن تَ ْ
صنَع أ َْمثَ ًارا َردياةً ،الَ تَ ْقدر َش َجَرةٌ َجيِّ َدةٌ أَ ْن تَ ْ
اجَرة الاردياة فَتَ ْ
الش َ
وهن ْم .3".إن املدعني الذين ذكرانهم ،أيتون إىل الناس
صنَع َمثًَرا َجيِّ ًدا ت ْقطَع َوت لْ َقى ِيف الناا ِر .فَِإذًا ِم ْن ِمثَا ِرِه ْم تَ ْع ِرف َ
َش َجَرة الَ تَ ْ
يف صفات غري صفاهتم؛ مساها عيسى ثيااب .فهم يظهرون للناس محالان ،مع كوهنم يف احلقيقة ذائاب ،يف حال زعمهم أهنم
أنبياء (دعاة) .فهؤالء يضرون وال ينفعون ،ويضلون وال يهدون ،ويفسدون وال يصلحون! ...وإن نطقوا ابلقرآن واألحاديث
النبوية يف أثناء كالمهم .ومن عمل ابملعيار العيسوي يف احلكم على األشجار (الدعاة والشيوخ) ابلنظر إىل الثمار ،فإنه
سيعرف احلقيقة من غري شك؛ وأما من اتبع هواه يف وزن الثمار ،وقال -مثال -إن األتباع ال يعملون بتوجيهات أئمتهم،
وإال لكانوا على أحسن حال؛ فإنه سيعمى عن إبصار احلقيقة ويقع يف حبائل أولئك احملتالني .وهذا الذي يقع يف زماننا
من فساد وإعراض -على كثرة الدعاة واخلطباء -ال يدل إال على كون من يظهرون بثياب الواعظني ،خمادعني وكاذبني.
وَنن حبمد هللا نرى ذلك منهم أبعيننا ،مبجرد النظر إليهم؛ أو نعلم ذلك من آذاننا من نربة أصواهتم وحدها ،ال من
كالمهم؛ ألن كالمهم يف أحيان كثرية ،ال نطيق مساعه.
ب! ي ْدخل ملَكوت ال اسماو ِ
س ك ُّل َم ْن يَقول ِيلَ :اي َر ُّ
ات .بَ ِل الا ِذي يَ ْف َعل إَِر َادةَ
بَ ،اي َر ُّ َ
َ َ ََ
ُث يقول عليه السالم" :لَْي َ
ِ
أَِيب الا ِذي ِيف ال اسماو ِ
َخَر ْجنَا
بَ ،اي َر ُّ
ك الْيَ ْوِمَ :اي َر ُّ
ك تَنَ باأْ َانَ ،وِاب ِْمس َ
س ِاب ِْمس َ
اتَ .كثِريو َن َسيَ قولو َن ِيل ِيف ذل َ
كأْ
ََ
ب! أَلَْي َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صِّرح َهل ْم :إِِّين َملْ أ َْع ِرفْك ْم قَ ُّ
ط! ا ْذ َهبوا َع ِّين َاي فَاعلي ا ِإل ُِْث! «فَك ُّل َم ْن يَ ْس َمع
نيَ ،وِاب ِْمس َ
َشيَاط َ
صنَ ْعنَا ق اوات َكث َريًة؟ فَحينَئذ أ َ
ك َ
ِ
ِِ
صخ ِر .فَنَزَل الْمطَر ،وجاء ِ
ِ
ت األ َْهنَار ،وهبا ِ
ِ ِ
ت ِّ
ت
الرَايحَ ،وَوقَ َع ْ
ََ
أَقْ َو ِايل هذه َويَ ْع َمل هبَا ،أ َشبّهه بَرجل َعاقل ،بَ َىن بَْي تَه َعلَى ال ا ْ َ َ َ َ َ
صخ ِر .وك ُّل من يسمع أَقْو ِايل ِ
علَى ذلِ َ ِ
هذهِ َوالَ يَ ْع َمل ِهبَا ،ي َشباه بَِرجل
َ
ك الْبَ ْيت فَلَ ْم يَ ْسق ْط ،ألَناه َكا َن م َؤ اس ًسا َعلَى ال ا ْ َ َ ْ َ ْ َ َ
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الرايح ،وص َدم ِ
جِ
اهل ،بىن ب ي تَه علَى الارم ِل .فَنَ زَل الْمطَر ،وجاء ِ
ت األ َْهنَار ،وهبا ِ
طَ ،وَكا َن سقوطه
ت فَ َس َق َ
ت ذل َ
ت َِّ َ َ َ ْ
َ َ َْ َ
ك الْبَ ْي َ
ََ
ْ
َ
َ َ ََ َ
1
ِ
ب!" ،فهو من مجعه ،ومن تربيته؛ ألن
بَ ،اي َر ُّ
س ك ُّل َم ْن يَقول ِيلَ :اي َر ُّ
َعظ ً
يما!"  .أما قول عيسى عليه السالم " :لَْي َ
الرب هو املريب .وهو (عيسى) مريب الناس الذين كان خياطبهم ،وأولئك الذين سيأتون بعدهم من أمته عليه السالم .وال
جيوز أخذ املعىن على أنه األلوهية ،ألن األلوهية غري الربوبية يف املعىن .وأما الذي أشار إليه أبنه أبوه الذي يف السماوات،
فهو هللا من حضرة الواحدية! ...فال يذهب اجلاهلون من االسم هللا إىل الذات هنا ،فإن ذلك يكون من الشرك .وعند
كالمه عن صنع الناس الكرامات ابمسه ،فإنه يدل على انتفاع التابعني من متبوعهم الرابين وإن كانوا من أهل احلظوظ؛
ولكن هللا ال يعترب يف ميزانه إال من كان منهم مستقيما على الشريعة ،واقفا عند األمر والنهي .وحصول الكرامات يف
نفسه ،ال يدل على حسن احلال؛ وإمنا حيتاج صاحبه إىل أن يوزن مبيزان الشريعة بعد ،حىت يشهد له حبسن احلال .وأما
ملَ كان الناس يفعلون األعاجيب (الكرامات) ابسم يسوع؟ فليعلم القارئ أن ذلك يقع ،عندما يكون املتبوع رابنيا .وكلما
حكمه؛ إىل احلد الذي يصري امسه امسه .وهذا املعىن هو الذي أشار إليه اجلنيد
كان حتقق الرابين بربه أمتّ ،يكون حكمه َ
بكالمه عندما سئل عن العارف ،فقال رضي هللا عنه" :لون املاء لون إانئه" .وإذا صار اسم العبد امسا للحق ،فإنه تكون
المسه خاصية االسم اإلهلي الغالب عليه .ولقد كان لنا ذوق يف هذا الباب مع شيخنا ّإابن سلوكنا ،انتفعنا به أُّيا انتفاع.
وملا كان االسم الغالب على حقيقة عيسى هو "هو" (وهو اسم غيب الذات) ،فإن امسه "يسوع" كان يعمل عمله .ولكن
هذا -كما أسلفنا -ال يعطي خصوصية لألتباع الذين ال يستقيمون على الصراط ،وجيعلهم كأولئك املشتغلني خبواص
األمساء من أمتنا؛ حيققون أغراضا من وراء عملهم ،من دون أن يكون ذلك شاهدا هلم ابلصالح يف أنفسهم أو انفعا هلم
عند رهبم .ولقد شبه عيسى عل يه السالم العامل ابلشريعة (على وجهها ظاهرا وابطنا) كمن يبين بيته على الصخر متينا،
وشبه الفاسق املخادع كمن يبين بيته على الرمال؛ ويقصد من املَثَ ْلني :أن األول إذا جاء إىل القيامة ،ثبتت أعماله وثقلت
ف
موازينه ،فجوزي ابإلحسان؛ وأن الثاين على كثرة أعماله من حيث الصورة ،عندما يقدم إىل ربه ،تطيش أعماله وخت ّ
ِ ِ
موازينه ،وجيازى ابلسوء املناسب له .يقول هللا تعاىل عن هؤالء وأولئكِ ِ :
َ
{وقَد ْمنَا إ َىل َما َعملوا م ْن َع َمل فَ َج َعلْنَاه َهبَاءً
مْن ثورا  .أَصحاب ْ ِ ِ
َح َسن َم ِق ًيال} [الفرقان .]24 ،23 :ومبدأ التقابل هنا يقضي أبن أصحاب
اجلَناة يَ ْوَمئذ َخ ْريٌ م ْستَ َقارا َوأ ْ
َ ً َْ
اجلنة ما دخلوها حىت أثبت هللا أعماهلم وتقبّلها منهم؛ وهو سبحانه ال يقبل إال طيّبا .جاء يف احلديث النبوي « :أَيُّ َها
2
ِا ِ
لقي ،من جهة الصورة ومن جهة احلكم.
النااس ،إِ ان ا
اَّللَ طَيِّ ٌ
رزقي وخ ّ
حسي ومعنويّ ،
ب َال يَ ْقبَل إال طَيّبًا!»  .والطيب هنا ّ
يقول مىت يف هناية األصحاح " :فَلَ اما أَ ْكمل يسوع ِ
اجلموع ِمن تَعلِ ِ
هذهِ األَقْ و َال هبِتَ ِ
يم ِه ،ألَناه َكا َن ي َعلِّمه ْم َك َم ْن
ت ْ
ْ ْ
ّ
َََ
َ
ِ 3
س َكالْ َكتَ بَة . ".يقصد الراوي من كالمه ،أن كالم عيسى مل يكن ككالم األحبار (الفقهاء)؛ ألن كالمه مل
لَه س ْلطَا ٌن َولَْي َ
يكن أجوف ال حقيقة له من ابطنه ،كما هو كالم امل ّدعني؛ وإمنا كان كالما خيرج وعليه نور يصدم األمساع والقلوب،
ويزلزل الوجدان؛ حىت لكأن السامع حاضر بني يدي ربه ،من اهليبة واخلشوع .وهذه اخلصيصة ليست لعيسى وحده ،وإن
كان هو إماما فيها من غري شك ،وإمنا هي لكل رابين ينطق ابهلل .ولقد كان سيد األولني واآلخرين عليه السالم على
ول اِ
هذه احلال .وقد أخرب حنظلة صاحبه رضي هللا عنه عن ذلك فقال « :نَكون ِعْن َد رس ِ
اَّلل َعلَْي ِه َو َسلا َم ي َذ ّكِرَان
صلاى َ
اَّلل َ
َ
ول اِ
اَّلل علَي ِه وسلام ،عافَسنَا ْاأل َْزواج و ْاألَوَالد والضاي ع ِ
اجلن ِاة ح اىت َكأَ اان رأْي َع ْني؛ فَِإ َذا خرجنَا ِمن ِعْن ِد رس ِ
ات،
َ َ َ ْ َ َ َْ
اَّلل َ
ِابلناا ِر َو َْ َ
ََ ْ ْ َ
َ
صلاى ا َ ْ َ َ َ َ ْ
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1
ِ ِ
يوصفون يف جملس النيب صلى هللا عليه وآله وسلم فيقال" :كأن على رؤوسهم الطري"،
فَنَسينَا َكث ًريا . ».ولقد كان الصحابة َ
من شدة اهليبة واحلضور .فهذا أمر -كما ذكران -يعرف به الرابنيون من أنبياء ومن وارثني .ولو أن الناس كانوا يتخذون
ما نذكر معيارا ،لسهل عليهم متييز الرابنيني من غريهم  .وال نعين إال أن التعظيم الذي جيده العبد للرابين يكون قهرا ،ال
تصنُّعا كما يفعل مع الكذبة من الدعاة .ونعين من هذا ،أن احلكم هنا للقلوب ال لصورة التعظيم؛ ألن الكاذبني من
األتباع مع الكاذبني من املتبوعني ،تكون هلم أحوال مصطنعة ،يهديهم إبليس إليها ،ليلبس على الناس دينهم؛ عند
اختالط أحوال الصادقني عليهم يف الظاهر ،أبحوال الكاذبني .وهذا ابب من العلم ،يَعلم منه أهله املضاهاة الصورية اليت
العلم املغلوط الذي
بني طريق هللا وطريق الشيطان؛ ويعلمون األسباب اليت أيخذ هبا الشيطان أهل كل بدعة ،ويعلمون َ
يعلّمهم إايه ليتومهوا أهنم على احلق .وال أعجب يف الناس من أهل الباطل الذين جيزمون أهنم على احلق! ...وهو مقام
خمصوص بكبار الضُّالل ،ال بعامتهم.
ِ
ِ
ت
ُث يقول مىتَ " :ولَ اما نََزَل ِم َن ْ
«اي َسيِّد ،إِ ْن أ ََرْد َ
اجلَبَ ِل تَبِ َعْته مجوعٌ َكث َريةٌَ .وإِ َذا أَبْ َرص قَ ْد َجاءَ َو َس َج َد لَه قَائ ًالَ :
تَ ْق ِدر أَ ْن تطَ ِهرِين» .فَم اد يسوع ي َده ولَمسه قَائًِال« :أ ِريد ،فَاطْهر!» .ولِْلوقْ ِ
ت طَهَر بََرصه .فَ َق َ
ال لَه يَسوع« :انْظ ْر أَ ْن الَ
ْ
ْ َ َ
َّ
َ َ َ َََ
2
ِ
ول ألَحد .ب ِل ا ْذهب أَ ِر نَ ْفس ِ ِ
ِِ
ِِ
وسى َش َه َادةً َهل ْم» . ".وقول املسيح عليه السالم:
ََ
ك للْ َكاه ِنَ ،وقَ ّدم الْق ْرَاب َن الاذي أ ََمَر به م َ
تَق َ َ َ َ ْ
«أ ِريد ،فَاطْه ْر!»  ،هو من التصرف إبرادة هللا اليت تكون ألهل هللا .وهذا عندما تكون إرادة العبد إرادة هللا عينها بسبب
التعني؛ وأما االختالف يف
التح ّقق؛ خالفا ملن يقول من أهل العقائد العقلية ابزدواج الصفات بني احلق واملخلوق يف ّ
النسبة فأمره واضح .ودل عليه السالم الرجل الذي شفاه على شكر هللا ،ابلذهاب إىل الكاهن وتقدمي القرابن ،كما يف
شريعة موسى عليه السالم .ونعين من هذا ،أن الرابين ال يدل على شكر نفسه البتة ،ويرى ذلك من أكرب الكبائر .لكن
هنا نكتة ،وهي أنه من متام شكر هللا شكر عبده ،وإن مل يكن عن أمره؛ وقد جاء يف هذا املعىن عن نبينا صلى هللا عليه
ِ
اَّللَ .3».وهذا الشكر من مقتضيات اجلمع ،خصوصا عند من كان من أهله
ااسَ ،ملْ يَ ْشك ِر ا
وآله وسلمَ :
«م ْن َملْ يَ ْشكر الن َ
التوجه.
من أصحاب ُّ
يقول مىت" :ولَ اما دخل يسوع َك ْفرَانحوم ،جاء إِلَي ِه قَائِد ِمئَة يطْلب إِلَي ِه وي قول« :اي سيِد ،غالَِمي مطْروح ِيف الْب ي ِ
ت
َ ٌ َْ
َ َ ََ ْ
َ َّ
ْ ََ
َ
َ ََََ
ِ ِ
ِِ
«اي َسيِّد ،لَ ْست م ْستَ ِحقاا أَ ْن تَ ْدخ َل
اب قَائِد الْ ِمئَ ِة َوقَ َ
َج َ
الَ :
وجا متَ َع ّذ ًاب جداا» .فَ َق َال لَه يَسوع« :أَ َان ِآيت َوأَ ْشفيه» .فَأ َ
َم ْفل ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ت يَ ِدي .أَقول ِهل َذا:
َين أَ َان أَيْ ً
ت َس ْقفي ،لك ْن ق ْل َكل َمةً فَ َق ْط فَيَ ْ َربأَ غالَمي .ألِّ
ت سلْطَانِ .يل جنْ ٌد َْحت َ
ضا إِنْ َسا ٌن َْحت َ
َْحت َ
ِِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ين يَْت بَ عو َن:
ب! فَيَ ْذ َهبَ ،و َ
ا ْذ َه ْ
بَ ،وقَ َال للاذ َ
ي :افْ َع ْل ه َذا! فَيَ ْف َعل» .فَلَ اما َمس َع يَسوع تَ َع اج َ
آلخَر :ائْت! فَيَأْيتَ ،ول َعْبد َ
«اَ ْحل اق أَقول لَكمَ :مل أ َِج ْد والَ ِيف إِسرائِيل إُِيَا ًان مبِِ ْق َدا ِر ه َذا! وأَقول لَكم :إِ ان َكثِ ِريين سيأْتو َن ِمن الْم َشا ِرِق والْمغَا ِرب وي ت ِ
اكئو َن
ََ
َ ََ
َ
ْ
َ َ
َ َ
َ
ْ ْ َ
َْ َ
ات ،وأَاما ب نو الْملَك ِ
ِ
ِ
اك يَكون
وت فَيطَْرحو َن إِ َىل الظُّلْ َم ِة ْ
اخلَا ِرِجيا ِة .هنَ َ
َم َع إِبْ َر ِاه َيم َوإِ ْس َح َ
اق َويَ ْعق َ
وب ِيف َملَكوت ال اس َم َاو َ َ َ
ال يسوع لَِقائِ ِد الْ ِمئ ِة« :ا ْذهب ،وَكما آمنْ ِ
الْب َكاء وص ِرير األ ِ
اع ِة.4".
ك» .فَََربأَ غالَمه ِيف تِلْ َ
ت ليَك ْن لَ َ
َ
ك ال اس َ
َ ْ َ َ َ َ
ْ
ََ
َسنَان»ُ .ثا قَ َ َ
ونفهم من هذه القصة ،أن رئيس اجلنود الذي كان ابنه مشلوال ،قاس أمر يسوع على نفسه؛ وهو أنه إذا أمر يسمع له
ويطاع .وهو يرى أن يسوع أوىل منه هبذه الطاعة ،وأن طاعته عامة يف العامل؛ فشهد له املسيح عليه السالم إبُيان (تصديق)
مل جيد مثله يف إسرائيل .فلما ثبتت له هذه الدرجة من اإلُيان ،عامله املسيح بذلك ،وشفى ابنه من دون أن يراه أو

1
ِ
ي رضي هللا عنه.
 .أخرجه مسلم عن حنظلة األ َسْيد ّ
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يلمسه ،وإمنا ابإلرادة .وَنن نعلم ِمن أمتنا يف زمانناَ ،من شفى من أمراض يف العادة ال شفاء هلا ،من دون أن يرى املرضى
أو يكلّمهم .وهذا يدل على أن هذه األحوال مستمرة فيمن يكونون على احلق من كل زمان؛ بل إن هذه األمور هي
الكمل من األتباع فيها ،بينما كانت يف األمم األخرى من أحوال
أكثر شيوعا يف هذه األمة من غريها ،ألهنا من أحوال ّ
األنبياء أو قلة اندرة من الوارثني .وهذا يعين أيضا ،أن االنفعال إلرادة الرابينّ يكون حبسب إُيان العبد وتصديقه بذلك
الرابين خصوصا .وعليه ،فإن مل يشف أحد على يد رابين فليتهم نفسه!...
ِ
ُث يضيف مىت" :فَتَ َقد ِ
ك أَي نَما متَْ ِ
ضي» .فَ َق َال لَه يَسوع« :لِلث َاعالِب أ َْوِجَرةٌ َولِطيوِر
ب َوقَ َ
َ
ال لَهَ :
ام َكات ٌ
«اي م َعلّم ،أَتْ بَ ع َ ْ َ
1
ِ
ِ
ِ ِ
ْسه!» . ".يعين عيسى إبجابته أنه ال بيت له يؤوب إليه ،وال سرير
س لَه أَيْ َن ي ْسند َرأ َ
ال اس َماء أ َْوَك ٌارَ ،وأَاما ابْن اإلنْ َسان فَلَْي َ
يضطجع عليه .وهذا ألن تروحنه ابلغ ،يؤثر على ظاهره ،فينفي عنه معتادات األجسام الطبيعية .وعلى مثل هذا احلال
يكون املوّهلون من أهل هللا يف أمتنا؛ حىت إن منهم من كان يذهل عن أكله وشرابه مددا طويلة .وأراد عليه السالم من
كالمه نصح الرجل الذي أراد اتباعه ،حىت ال يشق األمر عليه فيما بعد ،ورمبا قد يؤثر ذلك يف إُيانه .وهذا يشبه ما يقال
من قِبل أئمة الطريق عندان ،من عدم جواز التأسي أبرابب األحوال .وهلذا السبب ،كان أتباع عيسى عليه السالم قلة؛
وما كثر عددهم إال بعد أن رفع إىل احلق .ونعين من هذا ،أن اتّباع عيسى عند غيبته (فيما قبل البعثة احملمدية) كان أسهل
على الناس من اتباعه وهو بينهم .وهذا أمر له علم خاص ،يتعلق حبقيقة املتبوع يف نظر التابع ،وهل تكون دائما مطابقة
للمتبوع يف نفسه أم ال؛ ومن أين يكون االستمداد عند عدم املطابقة؟ ...وأما عيسى بعد نزوله يف آخر الزمان ،فإنه
حممدي ،يعطيه سكن البيوت ،ويعطيه الزواج ،وكل ما هو من أمور البشرية املعتادة .وهذا كمال
سيكون على حال وراثي
ّ
زائد على كماله عليه السالم ،يناله بربكة النسبة احملمدية .فإذا كان هذا حال كبار الرسل معه صلى هللا عليه وآله وسلم،
فما أشرف أمة انتسبت إليه ،وانلت به ما مل تنله أمة من األمم!...
ُث يقول مىت" :وقَ َال لَه آخر ِمن تَالَِم ِ
يذهِ« :اي سيِد ،ائْ َذ ْن ِيل أَ ْن أَم ِ
ال لَه يَسوع« :اتْ بَ ْع ِين،
ض َي أَاوًال َوأ َْدفِ َن أَِيب» .فَ َق َ
ْ
َ َّ
َ ْ
َ
2
ِ
َوَد ِع الْ َم ْوتَى يَ ْدفِنو َن َم ْو َاته ْم» . .ويف قوله عليه السالم« :اتْ بَ ْع ِينَ ،وَد ِع الْ َم ْوتَى يَ ْدفنو َن َم ْو َاته ْم»؛ فوائد هي:
األوىل :أن من عزم على اتباع رابين ،فإنه ال يؤجل اتباعه ألي سبب من األسباب ،وإن كان السبب يف الظاهر من
متعني على االبن يف هذه احلال .وهذا من علم ابطن الشريعة،
الواجبات الكفائية؛ ألن دفن امليت واجب كفائي ،وهو غري ّ
ال من ظاهرها وحده؛ والعلة هنا املرتبة .ونعين من هذا ،أن مرتبة الرابين تنفي األحكام املتعلقة بغريه يف وجوده؛ فتنتفي
أحكام األبوة والبنوة والزواج وغري ذلك ...وهذا العلم مما يغيب عن فقهاء املسلمني كثريا ،فيقعون يف املوبقات بسبب
فقدهم له ،وهم مع ذلك يظنّون أهنم على الشريعة .وهو سبب من أسباب عدم إمثار الشريعة هلم ،وإن كانوا يف الظاهر
مقيمني على األعمال املشروعة!...
الثانية :وهي أن الغافلني يكونون يف حكم املوتى من جهة احلقيقة؛ وعلى هذا فإن كثريين ممن يظنّون أنفسهم -أو يظنهم
غريهم -أحياء ،هم أموات .ومعىن كالم عيسى للرجل :اتبعين وال تشتغل بدفن أبيك ،واترك دفنه ألشباهه يف املوت؛ وإن
خالفوه من جهة احلياة الطبيعية ألجسامهم؛ وحكم احلقيقة يغلب حكم الظاهر يف مثل هذه األحوال .وعلى هذا ،فإن
كثريا من إخواننا أموات ،ال حييون إال ابتباع من ينفخ فيهم .وقد لقيت مرة أحد األبدال ممن انتقلوا عن الدنيا ،رضي هللا
أتبني مقامه ،فكلمته عن املوت املعنوي؛
عنه؛ وقد كنت مسعت عنه كثريا ،من دون أن أشتاق إىل لقائه .فأردت أن ّ
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فأجابين :هذا كائن!ُ ...ث سكت هنيهة وأضاف :ولكن عيسى ينفخ فيك فتحيا .فأجبته :وهذا أيضا كائن! ...فأعجبه
ذلك ،وكان الكالم مبثابة التعارف بيننا.
الثالثة :أن األموات من الناس (من جهة احلكم) ،ال حييون إال ابتباع من يكون على شاكلة عيسى يف اإلحياء .وأما
غري من احلال شيئا! ...وإن اختيار عيسى للرجل بقوله:
االكتفاء بكالم الفقهاء وابألعمال البدنية الصورية ،فإنه ال ي ّ
"اتبعين" جيعله من وقته مفارقا لألموات ابحلال ،ولذلك ميّزه عنهم -عليه السالم -يف الصفة .وكل هذا الذي نقوله ،فإمنا
اجلهتني.
نقوله عن ذوق من ْ
ُث يضيف مىت" :ولَ اما دخل ال اس ِفينَةَ تَبِعه تَالَِميذه .وإِ َذا ْ ِ
ث ِيف الْبح ِر ح اىت َغطا ِ
ت األ َْم َواج
اب َع ِظ ٌيم قَ ْد َح َد َ
اضطَر ٌ
َ
َْ َ
َ
َ َََ
ِِ
ِ
ِِ
ِ
ال اس ِفينَةَ ،وَكا َن هو َانئِما .فَتَ َقد ِ
ني َاي
«ما َابلك ْم َخائف َ
ام تَالَميذه َوأَيْ َقظوه قَائل َ
َ
«اي َسيِّدَ ،جنّنَا فَِإنانَا َهنْلك!» فَ َق َال َهل ْمَ :
نيَ :
َ ً
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
الرَاي َح
ني« :أ ُّ
ب النااس قَائل َ
الرَاي َح َوالْبَ ْحَر ،فَ َ
َي إنْ َسان ه َذا؟ فَإ ان ّ
ص َار هد ٌو َعظ ٌيم .فَتَ َع اج َ
قَليلي اإلُيَان؟» ُثا قَ َام َوانْتَ َهَر ّ
1
ِ ِ
اجلفنني فحسب؛ وإال كيف يتمكن من النوم من يكون مثله .ومن
َوالْبَ ْحَر َمج ًيعا تطيعه!» . .وأما نوم عيسى ،فهو نوم ْ
اي َوَال يَنَام قَ ْلِيب!»2؛ وعلى هذا النوم يقاس املوت .ونعين
هذه املرتبة خيرب نبيّنا عن نفسه عليه السالم بقوله« :تَنَام َعْي نَ َ
يظن أن األنبياء وك ّمل األولياء ينقطعون ابملوت كما ينقطع غريهم ،فإنه يكون وامها .ولقد رأينا املتسلفة من أمتنا
أن من ّ
بسبب ضعف إدراكهم وسوء ظنهم -ال يقبلون أن تنسب احلياة إىل النيب صلى هللا عليه وآله وسلم بعد موته .ولقدكان جزاؤهم على ذلك موت قلوهبم ،مع كثرة اجتهاد بعضهم يف الطاعة الظاهرة .والغريب أهنم جيعلون موهتم (املتسلفة)
من عالمات التوحيد! ...ولقد أراد عيسى من تالميذه ،أن ال خيافوا شيئا وهو معهم .وهو يريد بعد ذلك ،أن معيته
حتصل ابلتوجه إليه إُياان ،كما حتصل بوجود بدنه بينهم؛ سواء بسواء .وهذا كله حاصل للورثة من أمتنا حبمد هللا .وهذا
التوجيه ،خيرج التلميذ من حكم العادة؛ ألنه مادام للعادة حكم عليه ،فإنه يبقى على أحوال العوام من املؤمنني .وأما إن
صار يعلم طاعة العامل إلمامه ،ويعلم بعد ذلك أن إمامه ال حيصر علمه وعمله يف حال يقظته املعتادة ،وال يف حال
حضوره املعتاد ،فإنه سيفتح له ابب إىل معاملة هللا عن حضور .ولو مل تكن معاملة األئمة الرابنيني من األنبياء والورثة،
تثمر معاملة هللا ذاته عن حضور ،لكان اتباعهم شركا مما ينبغي النهي عنه .وهذا -كما هو واضح -خمالف ملا دل عليه
الوحي ،وملا شهدت به أحوال األتباع.
وإن جهل فقهاء املسلمني ابألحوال ،اليت هي مثرة األعمال ،قد جعلهم مقطوعني يف عني وصلتهم (تدينهم)؛
السنّة حقيقة ال زعما،
وجعلهم موتى رغم حياهتم؛ وجعلهم من أعوان الشيطان وإن ّادعوا خمالفته .فإن مل يتوبوا ابلعودة إىل ّ
فإهنم خيشون على أنفسهم سوء اخلامتة؛ خصوصا إن زادوا على سوء حاهلم ،ابلوقوع يف خواص هذه األمة؛ فإهنا تكون
القاضية حينئذ .وَنن ما نقول هذا ،إال من ابب النصيحة هلم ،اليت هلم يف رقابنا؛ وإال فال نعبأ هبم أقبلوا أم أدبروا .يقول
ف يَكون لَِز ًاما} [الفرقانَ .]77 :أمَره أن يقول فقال؛
هللا تعاىل{ :ق ْل َما يَ ْعبَأ بِك ْم َرِّيب لَ ْوَال د َعاؤك ْم فَ َق ْد َك اذبْت ْم فَ َس ْو َ
تبليغا ،ال كربا واستعالء!...

 . 1مىت.27-23 :8 :
 . 2أخرجه أمحد عن ابن عباس رضي هللا عنهما.
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الفصل اخلامس عشر
معاداة عيسى

مل يكن األمر ليمار على بين إسرائيل ،من غري أن تستثار نفوسهم اليت ألفت الفساد االجتماعي والديين واخللقي؛
وهلذا فإن عيسى -الذي أصبح يذ ّكر ابهلل أينما حل وارحتل ،ويدعو الناس إىل التوبة ،ويعيد الثقة إىل املستضعفني
املهمشني -سيصبح عدوا لطبقة ختشى على أوضاعها أن تتحول وأن تنعكس ،ابإلضافة إىل شياطني اجلن واإلنس الذين
يعادونه عداوهتم األصلية املستندة إىل الظُّلمة وحدها ،ومن دون سبب ظاهر.
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
وحا َعلَى فَِراش .فَلَ اما َرأَى يَسوع
يقول مىت" :فَ َد َخ َل ال اسفينَةَ َو ْ
اجتَ َاز َو َجاءَ إِ َىل َمدينَتهَ .وإِذَا َم ْفل ٌ
وج ي َق ّدمونَه إِلَْيه َمطْر ً
إُِيَ َاهنم قَ َال لِلْم ْفل ِ ِ
ك َخطَ َااي َك»َ .وإِذَا قَ ْوٌم ِم َن الْ َكتَ بَ ِة قَ ْد قَالوا ِيف أَنْف ِس ِه ْم« :ه َذا جيَ ِّدف!»".1
ينَ .م ْغف َورةٌ لَ َ
وج« :ث ْق َاي ب َا
ْ
َ
هنا سيقع االصطدام بني احلق والباطل ،بني الدين احلي والدين احملنّط .والفقهاء الرمسيون "الكتبة" ،هم من يذودون عن
دينهم ودين الشعب من بعدهم ،الذي صار يراد ألغراض غري التقرب إىل هللا .والتجديف كلمة تطلق يف شريعة الكتابيني،
لتدل على أن القول على هللا ،هو مما ال يليق به سبحانه .وهو من التنزيه االصطناعي ،الذي يلجأ إليه علماء الدين من
طريق العقل ،ليب َق ْوا ظاهرين يف أعني املغفلني مبظهر أهل االختصاص .والكتبة قد رأوا أن عيسى جمدف ،ألنه وعد الرجل
املريض مبغفرة ذنوبه؛ وهم يرون أن العبد ليس يف سلطته هذا .ومن زعم لنفسه ما ليس له ،ومما هو يف نظرهم هلل وحده،
فإنه يكون جمدفا .وقد يصل التجديف ابلعاصي يف الشرائع اإلهلية ،إىل عقوبة القتل؛ إال أن يتوب ويعود عما قال .وأصل
هذا التنزيه االصطناعي ،هو التفريق بني هللا ورسله يف احلكم؛ الناتج عن القول بوجودين يف العقل .ولقد وردت اإلشارة
ِ اِ
ِ ِِ
اَّللِ َورسلِ ِه َويَقولو َن
ني ا
ين يَكْفرو َن ِاب اَّلل َورسله َوي ِريدو َن أَ ْن ي َفِّرقوا بَْ َ
إىل هذا التفريق حيث ال ينبغي ،يف قوله تعاىل{ :إ ان الذ َ
اخذوا ب ِ
ن ْؤِمن بِب عض ونَكْفر بِب عض وي ِريدو َن أَ ْن ي ت ِ
ك هم الْ َكافِرو َن َحقاا} [النساء،]151 ،150 :
ك َسبِ ًيال  .أولَئِ َ
ني َذل َ
َْ َ
َ
َْ َ
َْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني} [الصافات:
ني َ .و ْ
ويف قوله سبحانه{ :سْب َحا َن َربِّ َ
ب الْ َعالَم َ
ب الْعازةِ َع اما يَصفو َن َ .و َس َال ٌم َعلَى الْم ْر َسل َ
احلَ ْمد اَّلل َر ِّ
ك َر ِّ
التقول على هللا بغري علم ،على عكس
 .]182 - 180وهذا التنزيه -وإن متسك به احملجوبون من كل أمة -هو من ّ
املظنون لدى القائلني به .ونعين من هذا ،أن اجملدف حقيقة ،هم ال َكتَبة الذين اعرتضوا على قول عيسى؛ ألنه أعلم منهم
ابهلل على كل حال ،لو كانوا منصفني!...
ال« :لِ َما َذا ت َف ِّكرو َن ِابلشِّ
ك
ُث يواصل مىت ":فَ َعلِ َم يَسوع أَفْ َك َاره ْم ،فَ َق َ
ار ِيف ق لوبِك ْم؟ أَُُّيَا أَيْ َسر ،أَ ْن ي َق َالَ :م ْغف َورةٌ لَ َ
ال :قم وام ِ ِ
لكن لِ َكي تَعلَموا أَ ان الب ِن ا ِإلنْس ِ
ان س ْلطَا ًان َعلَى األ َْر ِ
اخلَطَ َااي»ِ .حينَئِذ
ض أَ ْن يَ ْغ ِفَر ْ
ش؟ َو ْ ْ ْ
ْ
َخطَ َااي َك ،أ َْم أَ ْن ي َق َ ْ َ ْ
َ
وج« :ق ِم ِْ
اجلموع تَ َع اجبوا َوَجمادوا هللاَ الا ِذي
ال لِلْ َم ْفل ِ
ضى إِ َىل بَْيتِ ِه .فَلَ اما َرأَى ْ
قَ َ
امح ْل فَِر َ
ب إِ َىل بَْيتِ َ
اش َ
ك!» فَ َق َام َوَم َ
ك َوا ْذ َه ْ
2
ِ
صرحوا أبقواهلم بعد ،وإمنا حدثوا هبا أنفسهم .فلما
ااس سلْطَا ًان مثْ َل ه َذا . ".وهذا يعين أن الكتبة مل يكونوا قد ّ
أ َْعطَى الن َ
الشر هنا ،هو عدم اخلري فحسب؛ ألن الشر
علم عيسى هبا ،أخربهم عنها وعن أصلها الذي هو الشر يف قلوهبم .ومعىن ّ
من صفات النفوس األصلية ،خبالف اخلري الذي هو صفة وجودية ،هي يف األصل هلل (احلق) .وملا رأى عيسى منهم
إنكارهم لألدىن الذي هو اإلخبار مبغفرة اخلطااي ،فعل أمامهم األعلى الذي هو شفاء الرجل يف احلال .وهذا التفريق هو
 . 1مىت.3-1 :9 :
 . 2مىت.8-4 :9 :
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مناسب لعقول الكتبة والناس ،وليس تفريقا عند عيسى؛ ألن عيسى يستوي عنده فعل األدىن مع األعلى ،ما دام يفعل
وألقروا أهنم خيتلفون عنهم
بقدرة هللا .ولو علم الناس هذا األصل وعملوا عليه ،ملا قاسوا على أنفسهم األنبياء واألولياءّ ،
ابلكلية يف هذه األمور.
ِ
ِ
اك ،رأَى إِنْسا ًان جالِسا ِعنْ َد م َك ِ
امسه َم اىت .فَ َق َال لَه« :اتْ بَ ْع ِين».
ان ْ
اجلِبَايَِةْ ،
َ
يما يَسوع جمْتَ ٌاز م ْن هنَ َ َ
ُث يقول مىتَ " :وف َ
َ َ ً
ت ،إِذَا عشاارو َن وخطَاةٌ َكثِريو َن قَ ْد جاءوا واتا َكأوا مع يسوع وتَالَِم ِ
ِ
اكئ ِيف الْب ي ِ
يذهِ .فَلَ اما نَظََر
َ
فَ َق َام َوتَبِ َعهَ .وبَْي نَ َما ه َو مت ٌ َ ْ
ََ َ َ َ
َ َ
َ
يسيُّو َن قَالوا لِتالَِم ِ
يذهِ« :لِما َذا أيْكل معلِّمكم مع الْعشاا ِرين و ْ ِ
ِ
الْ َف ِر ِ
ال َهلم« :الَ َحيتَاج األ ِ
َص احاء
َ
ْ
َ َ
اخلطَاة؟» فَلَ اما َمس َع يَسوع قَ َ ْ
َ ْ ََ َ َ َ
ّ
ِ 1
ِ
ِ
َين َملْ آت أل َْدع َو أَبْ َر ًارا بَ ْل خطَا ًة إِ َىل الت ْاوبَة». .
إِ َىل طَبِيب بَ ِل الْ َم ْر َ
يحةً ،ألِّ
ضى .فَا ْذ َهبوا َوتَ َعلاموا َما ه َو :إِِّين أ ِريد َر ْمحَةً الَ َذب َ
العشارون :هم جباة الضرائب الذين كانوا موظفني للدولة الرومانية .واملوظفون كانوا يف نظر الشعب -غالبا -متهمني،
ّ
بسبب قهرهم للناس وأخذ أمواهلم ابلباطل .فلما رأى فقهاء بين إسرائيل عيسى جيالس ويؤاكل العصاة حبسب الظاهر،
أنكروا عليه ،وأخربوا بذلك تالميذه بغية التشويش عليهم .فلما مسع عيسى إنكارهم ،أخربهم أبنه طبيب (لألبدان
والقلوب) ،والطبيب عمله مع املرضى ال مع األصحاء .هذا ،ليدهلم على املبدأ؛ وإال فإن الفريسيني كانوا من مرضى
القلوب ،من غري شك؛ وكانوا أحوج إىل مداواة عيسى من العشارين واخلطاة .ونعين من هذا ،أن املعىن ي ُّ
دل عليه من
الفريسيّني كما هي يف نظر العامة.
الظاهر ،لي ّ
توصل منه إىل الباطن؛ تسهيال على الناظرين فحسب ،ال إبقاءً على مكانة ّ
ُث خيرب عيسى أنه ال أيمر الناس ابلقرابن اخلارجي الذي كان العمل به شائعا يف الشريعة املوسوية ،وإمنا يدخل الناس يف
مرب رابين يف
الرمحة .وهذا يعين أنه يوصلهم إىل الغاية ،وال يكتفي بداللتهم على الطريق .وهذه الصفة ،هي صفة كل ّ
أمتنا؛ وإن كان فقهاؤان على هنج الفريسيني عاملني وسائرين يف غالب األحيان!...
ُث يقول مىتِ " :حينَئِذ أَتَى إِلَي ِه تَالَِميذ يوحناا قَائِلِني« :لِماذَا نَصوم ََنْن والْ َف ِر ِ
يسيُّو َن َكثِ ًرياَ ،وأَاما تَالَِميذ َك فَالَ
ْ
َ
َ َ
َ ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني ي ْرفَع
«ه ْل يَ ْستَطيع بَنو الْع ْر ِس أَ ْن يَنوحوا َما َد َام الْ َعريس َم َعه ْم؟ َولك ْن َستَأْيت أ اَاي ٌم ح َ
يَصومو َن؟» فَ َق َال َهل ْم يَسوعَ :
الْ َع ِريس َعْن هم ،فَ ِحينَئِذ يصومو َن .لَْيس أَح ٌد َْجي َعل رقْ َعةً ِمن قِطْ َعة ج ِد َيدة َعلَى ثَوب َعتِيق ،ألَ ان الْ ِملء أيْخذ ِمن الثاو ِ
ب،
َْ َ
َ
ْ
َ َ
َ
َ ْ
ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
فَي ِ
ب َو ِّ
الزقَاق تَْت لَف .بَ ْل َْجي َعلو َن
يد ًة ِيف ِزقَاق َعتي َقة ،لئَالا تَ ْن َش اق الِّزقَاق ،فَ ْ
صري ْ
ص ُّ
اخلَْرق أ َْرَدأََ .والَ َْجي َعلو َن َخًَْرا َجد َ
اخلَ ْمر تَ ْن َ
َ
2
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يدة فَت ْح َفظ َمج ًيعا» . ".وهذا يعين أن مسألة األعمال نسبية؛ ونريد من كالمنا ،أن األعمال
يدةً يف زقَاق َجد َ
َخًَْرا َجد َ
أتخذ حكمها ابعتبار الظروف واملالبسات ،املادية واملعنوية .وعلى هذا ،فإن األحكام ال تكون جامدة غري متغرية ،كما
تتغري إىل حد ال ُيكن حصره .وهذا مما وصفناه َنن يف كتابنا "النسبية العلمية" حبركية
يفهم من ذلك الفقهاء؛ ولكنها ّ
العلم الدائمة .وعندما أخرب تالميذ حيىي عليه السالم حباهلم وحال الفريسيني ،فإن ذلك يدل على أهنم كانوا يرون وجوب
أن يكون أتباع عيسى على ما هم عليه ذاته؛ وما علموا أن الدعوة (ومنها الشريعة) تكون حبسب الداعي أيضا ال حبسب
املدعو وحده .ومن يدعو إىل األعمال عموما ،وإىل الطريق (اجلنة) ،ليس كمن يدعو إىل هللا ويوصل إليه .وفهم اليحيويّني
ّ
والفريسيني هو نظري ما يكون عليه العبّاد من أمتنا ،يف مقابل ما يكون عليه الصوفية بعد طور اجملاهدة .ولقد كانت إشارة
عيسى ابلثوب القدمي والزقاق العتيقة ،إىل الشريعة السابقة؛ وكالمه يعين أنه ما جاء ليعيد الناس إىل صورة األحكام ذاهتا
من الشريعة األوىل ،وإمنا جاء بصورة جديدة لألحكام؛ وإن مل ختتلف الشريعة؛ وهو تشريع جديد ،وإن مل تنسخ به الشريعة
السابقة لفظا .وقد أخربان هبذه اخلصوصية العيسوية يف فصول سابقة ،ملن كان يذكر؛ وهو نظري ما يكون من التجديد
لدى املسلمني ،وإن كان علماء الدين ما عادوا يتبيّنونه عندان .ولقد صران نسمع من فقهاء املسلمني يف أحكام التجديد،
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ما ال يكادون خيتلفون فيه عن مرتبة الكتابيّني أنفسهم! ...وخالصة الكالم يف هذه املسألة ،هي أن اإلمام الرابين ،له أن
أيمر تالميذه مبا يشاء من األعمال ،وله أن يعفيهم مما يشاء (ما مل يكن فرضا يف شريعتنا) ألن املقصود هو معاملة احلق
ال العمل يف ذاته؛ ومعاملة احلق قد حتصل مبجرد جمالسة الرابين (عيسى هنا) .ولقد كنت مرة يف حضرة شيخي رضي هللا
عنه ،وكان الوقت وقت صمت؛ وكان اجلالسون من املريدين كلهم يذكرون ابستعمال سبَحهم ،وكنت أان الوحيد الفارغ.
فهمس يف أذين أحد من رافقين من األشخاص من مدينتنا (وكان فضوليا حيب أن يتقصى أحوايل) :مل ال تذكر كما يذكر
اآلخرون؟ فأجبته بَداهة ،ومن دون أن أكون قد فكرت يف املسألة سابقا :أان اآلن مذكور ،فال حاجة يب إىل الذكر .هذا
مع أين كنت من أحرص الناس على الذكر عند انقاليب إىل بييت ،واحلمد هلل .وهذا املعىن هو ما أشار إليه عيسى عليه
السالم ،أبن أهل العرس بعيدون عن املناحة ما دام العريس فيهم .أي إن التالميذ كان عليهم أن يفرحوا ابهلل املتجلّي يف
عيسى ،ال أن ينزلوا إىل مرتبة معاملته من وراء األعمال كالعميان .وهذا واضح جلي ،ملن كان من أهل التفريق بني املراتب
واألحوال ،وملن كان له علم ابلتجلي من حيث األصل .وما ينشأ عند ُتديد الشرائع ،من تغيري يف منهاج املعامالت ويف
تغري الدعاة إىل هللا من الرابنيني مع الشريعة الواحدة؛ كما هي احلال مع أمتنا يف كل
طريقة التديّن ،هو ذاته ما يقع عند ّ
زمن .ولقد حصر النيب صلى هللا عليه وآله وسلم زمن التجديد التشريعي يف مائة سنة؛ كما أخرب يف قوله الشريف« :إِ ان
اَّللَ يَْب َعث ِهلَ ِذهِ ْاأل ام ِة َعلَى َرأ ِ
ْس ك ِّل ِمائَِة َسنَة َم ْن جيَ ِّدد َهلَا ِدينَ َها .1».ومن كان يدرك احلكمة من وراء ذلك كله ،فإنه
ا
يكون مع آخر مظهر دائما ،على الداللة الشهودية واحلضور ،ال على الداللة العملية وحدها ،اليت يبقى املرء معها حمجواب
يتمسكوا
على كل حال .وإن هذا املعىن على أصالته يف شريعتنا ،هو من أبعد األمور عن إدراك الفقهاء الذين حيلو هلم أن ّ
أبقوال األقدم فاألقدم؛ خصوصا يف األزمنة املتأخرة اليت كاد يغيب فيها اتباع الشريعة من حياة الناس العامة.
ُث يقول مىت" :وفِيما هو ي َكلِّمهم ِهب َذا ،إِذَا رئِيس قَ ْد جاء فَسج َد لَه قَائًِال« :إِ ان اب نَِيت اآل َن ماتَتِ ،
ض ْع
لك ْن تَ َع َال َو َ
َ ْ
ْ
َ ٌ ََ ََ
ْ
َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت
يَ َد َك َعلَْي َها فَتَ ْحيَا» .فَ َق َام يَسوع َوتَب َعه ه َو َوتَالَميذهَ .وإذَا ْامَرأَةٌ َانزفَة َدم مْنذ اثْنَ َ ْيت َع ْشَرةَ َسنَةً قَ ْد َجاءَ ْ
ت م ْن َوَرائه َوَم اس ْ
ِ
ِ
ِ
صَرَها ،فَ َق َال« :ثِِقي َاي ابْنَة،
ب ثَ ْوبِه ،ألَ اهنَا قَالَ ْ
ت ِيف نَ ْفس َها« :إِ ْن َم َس ْست ثَ ْوبَه فَ َق ْط شفيت» .فَالْتَ َف َ
ت يَسوع َوأَبْ َ
ه ْد َ
ِ
اجلمع ي ِ
ك ال اساع ِة .ولَ اما جاء يسوع إِ َىل ب ي ِ
اك» .فَش ِفي ِ
ك قَ ْد َش َف ِ
إُِيَان ِ
ت الارئِ ِ
ض ُّجو َن،
ت الْ َم ْرأَة ِم ْن تِْل َ
َْ
ين َو َْ ْ َ َ
َ َ َ ََ
َ
يسَ ،ونَظََر الْمَزّم ِر َ
ِ
لكناها َانئِمةٌ» .فَ َ ِ
صبِياةَ َمل َمت ِ
ك بِي ِدها ،فَ َقام ِ
ت
ِج ْ
قَ َ
ال َهل ْم« :تَنَ اح ْوا ،فَِإ ان ال ا ْ ْ
اجلَ ْمع َد َخ َل َوأ َْم َس َ َ َ
َ
ضحكوا َعلَْيه .فَلَ اما أ ْخر َ
ت َ َ
ِ
ك األ َْر ِ
ض كلِّ َها .2".إن تفصيل ما كان يفعله عيسى عليه السالم من إبراء ومن إحياء،
ك ْ
ال ا
اخلََرب إِ َىل تِلْ َ
صبِياة .فَ َخَر َج ذل َ
ال يزيد قدرا بكثرة األشخاص وال يعظم أثرا بعِظم الفعل ،ألنه عائد إىل املشيئة ذاهتا؛ واملشيئة مطلقة .وعلى هذا ،فإن
الرابين إذا أراد أن يشفي شفى ،وإذا أراد أن حييي أحيا؛ واالختالف هو واقع يف نظر احملجوب الذي يرى أن اإلحياء أمر
عظيم ال يقارن ابألفعال املعتادة .وهذا هو ما يدل عليه قول هللا تعاىل ،مرة لزكراي عندما بشر بيحىي على كِرب ،ومرة عندما
بشرت مرمي بعيسى من دون زوج{ :قَ َ ِ
ك ِم ْن قَ ْبل َوَملْ تَك َشْي ئًا} [مرمي،]9 :
ك قَ َ
ني َوقَ ْد َخلَ ْقت َ
ال َربُّ َ
ال َك َذل َ
ك ه َو َعلَ اي َهِّ ٌ
ك هو علَي هِ ِ
ِ
ااس ور ْمحةً ِمناا وَكا َن أَمرا م ْق ِ
ال َك َذلِ ِ
ضياا} [مرمي .]21 :فاألفعال عند
ك قَ َ
وقوله{ :قَ َ
ال َربُّ ِ َ َ ا َ ّ ٌ
ني َولنَ ْج َعلَه آيَةً للن ِ َ َ َ َ ْ ً َ
هللا على مرتبة واحدة ،كلها هيّنة؛ والفرق إمنا يكون من العباد الذين يقيسوهنا حبسب العادة ،وحبسب العسر واليسر منها.
وعيسى ملا كان فعله ابهلل ،كان يستوي عنده أن يقطع كسرة اخلبز إبحياء امليّت .ومن علم هذا من الرابين ،طمع يف
اهلوي إىل العذاب األليم؛ ألن الرفع واخلفض عند الرابين متعلقان ابإلرادة وحدها ،ال بقدرة بدنية
عظائم األمور وخشي ّ
أو بسلطان أو نفوذ من جهة الظاهر .وقد جهل الناس هذا األصل ،فكان جلّهم يتأذون من معاشرة الرابنيني وال يفطنون.
 . 1أخرجه أبو داود واحلاكم يف املستدرك ،عن أيب هريرة رضي هللا عنه.
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ومن علم
واحملجوب ال يرى من عيسى أو من غريه ،إال الصورة البشرية؛ هلذا هو ّ
يتعجب من قدرته على فعل ما يفعلَ .
ِمن الناس ،أن األمور يف العامل ،ال تنتظر علمه هبا لترتتب على حسبه ،بل هي يف علم هللا على ترتيبه هلا سبحانه ،اراتح
من إجياد التفاسري لكل ما جيري حوله ،وكان أكثر تقبال من غريه لقضاء هللا؛ ولكن هذا العلم اندر يف الناس ،بسبب
غلبة الظلمة على القلوب .ومن علم أن األمور مع الرابين متعلّقة ابإلرادة (املشيئة) ،فإنه يكفيه أن يؤمن هبا يف مظهره،
لينال يف كل مرة ما يرغب فيه من غري سبب ظاهر؛ وهذا يشبه إُيان املرأة اليت تعلقت بثوبه عليه السالم ،من دون أن
تطمع حىت يف تكليمه .ونعين من هذا ،إن كان األمر منوطا ابملشيئة وحدها ،فاألسباب تكون متساوية فيها؛ حبيث يكون
من آمن كمن نطق وتوسل .وهذا ابب من املعاملة يكاد جيهل من مجيع الناس.
ِ
ِ
ِ
ِ
«ارمحَْنَا َاي ابْ َن َداوَد!»َ .ولَ اما َجاءَ إِ َىل
يما يَسوع جمْتَ ٌاز ِم ْن هنَ َ
اك ،تَبِ َعه أ َْع َميَان يَ ْ
صَر َخان َويَقوالَنْ :
ُث يقول مىتَ " :وف َ
ان أِ ِ
ِ ِ
ِ
ت تَ َقد ِ
الْب ي ِ
َعمي ِ
ِ
س
ان ،فَ َق َال َهل َما يَسوع« :أَت ْؤمنَ ِ ّ
َْ
َ
ام إِلَْيه األ ْ َ َ
َين أَقْدر أَ ْن أَفْ َع َل ه َذا؟» قَاالَ لَه« :نَ َع ْمَ ،اي َسيّد!» .حينَئذ لَ َم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َح ٌد!»
أ َْعي نَ ه َما قَائ ًال« :حبَ َسب إُيَانك َما ليَك ْن لَك َما» .فَانْ َفتَ َح ْ
ت أ َْعي ن ه َما .فَانْتَ َهَرمهَا يَسوع قَائ ًال« :انْظَرا ،الَ يَ ْعلَ ْم أ َ
ِِ
وِ
ض كلِّها .وفِيما مها خا ِرج ِ
ِج
لكناه َما َخَر َجا َوأ َ
اعاه ِيف تِْل َ
ان ،إِ َذا إِنْ َسا ٌن أ ْ
َش َ
ك األ َْر ِ َ َ َ َ َ َ
َخَرس َْجمنو ٌن قَداموه إلَْيه .فَلَ اما أ ْخر َ
َ
ِ
ط ِمثْل ه َذا ِيف إِسرائِيل!» أَاما الْ َف ِر ِ
ِ
ُّ
ا
يسيُّو َن فَ َقالوا« :بَِرئِيسِ
ب ْ
نيَ « :ملْ يَظْ َه ْر قَ
الشْايطَان تَ َكل َم األ ْ
اجلموع قَائل َ
ّ
َخَرس ،فَتَ َع اج َ
َْ َ
1
ِ
الشاي ِ
اط ِ
لألعميني أن يذيعا خرب شفائهما ،ألنه يعلم أن التصديق يف الناس قليل؛
ني!» . ".مل يرد عيسى
ْ
ني خيْرِج الشايَاط َ
َ
ِ
سهل اختالقها من قبل شياطني اجلن واإلنس .وقد بدأ أمر
ويعلم أن العامة ينقادون خلف الشائعات ،والشائعات ٌ
الفريسيّني يضح عندما نسبوا أفعال عيسى إىل كبري الشياطني ،ومل ينسبوها إىل هللا .وهذا كان منهم دفاعا عن مكانتهم
ّ
الدينية ابلباطل؛ ألنه إن ظهر من عيسى ما يدل على مكانته من هللا ،فإن الناس سينصرفون عنهم ،وسيخسرون بذلك
كل امتيازاهتم اليت على رأسها ما ينالونه منهم سحتا .وهكذا يف كل زمان ،تكون معاداة علماء الدين للرابنيني ،للعلة
علمي؛ وهيهات! ...ويتسرت كثري من أولئك املتفقهة خلف الذود
ذاهتا؛ وإن مل تشعر العامة بذلك ،لظنهم أن اخلالف ّ
السنة ،أو على أقل تقدير خلف احلفاظ على املذهب والوحدة اإلسالمية؛ وهم يف كل ذلك دائما
عن التوحيد وإعالء ّ
كاذبون! ...ولقد بلغنا من أصحابنا نظري ما وقع لألخرس الذي نطق ،عن امرأة نطقت مبجرد حضورها جملس الذكر
اجلماعي مع تالميذان.
ُث يقول مىت" :وَكا َن يسوع يطوف الْمد َن كلاها والْقرى ي علِّم ِيف َجم ِامعِها ،وي ْك ِرز بِبِ َشارةِ الْملَك ِ
وتَ ،ويَ ْش ِفي ك ال
َ َ َ َ
َ َ ََ
َ َ َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اع ِ
ال
بَ .ولَ اما َرأَى ْ
ني َكغَنَم الَ َراع َي َهلَا .حينَئذ قَ َ
اجلم َ
ني َومْنطَ ِرح َ
ان َعلَْي ِه ْم ،إِ ْذ َكانوا مْن َزعج َ
َمَرض َوك ال ض ْعف ِيف الش ْ
وع َحتَن َ
احل ِ
ِ
لِتالَِم ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ص ِادهِ» .2.حال بين إسرائيل
يذهِْ :
َ
صاد َكثريٌ َولك ان الْ َف َعلَةَ قَليلو َن .فَاطْلبوا م ْن َر ِّ
صاد أَ ْن ي ْرس َل فَ َعلَةً إِ َىل َح َ
ب َْ َ
«احلَ َ
املهدي .وما عناه عليه السالم بكثرة احلصاد،
اليت كانوا عليها قبل جميء عيسى ،تشبه حال املسلمني اليوم وقبل جميء
ّ
هو كثرة أعمال الربّ املمكن إجنازها مع كل تلك اآلفات؛ وأما ال َف َعلة الذين يسأل هللا يف إرساهلم ،فهم املصلحون الذين
قدميها .وحال أمتنا هي من السوء اليوم ،حبيث إن هي
يعيدون األمة إىل سواء السبيل ،وأيخذون بيديها لتقف على ْ
تقر بذلك هلل ،وال تشكره سبحانه
شفيت من أمراضها البدنية ابملشيئة اإلهلية ،أو إن هي أغنيت من بعد فقر؛ فإهنا ال ُّ
على نعمائه إال تظاهرا .ولقد صار املسلمون ينسبون الفعل منهم إىل األنفس؛ كما أخرب هللا عمن يشبههم يف احلال:
س ِْ
اإلنْ َسا َن ضٌّر َد َعا َان ُثا إِذَا َخ اولْنَاه نِ ْع َمةً ِمناا قَ َال إِامنَا أوتِيته َعلَى ِعلْم بَ ْل ِه َي فِْت نَةٌ َولَ ِك ان أَ ْكثَ َره ْم َال يَ ْعلَمو َن .
{فَِإذَا َم ا
قَ ْد قَا َهلا الا ِذين ِمن قَبلِ ِهم فَما أَ ْغىن عْن هم ما َكانوا يك ِ
ْسبو َن  .فَأَص َاهبم سيِئَات ما َكسبوا والا ِذين ظَلَموا ِمن هؤَال ِء سي ِ
صيب ه ْم
ْ َ
َ
َ
َ َ ْ ْ ْ َ َ َ َْ
َ ْ َّ َ َ َ َ
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ِ ِ
ِ
ين} [الزمر .]51 - 49 :واملسلمون اليوم داخلون يف "هؤالء" ،من عجز اآلية .وهلذا
َسيّئَات َما َك َسبوا َوَما ه ْم مب ْعج ِز َ
كانت أفعال الرابنيني يف األمة تنقلب غالبا على قومهم املعارضني هلم ،ابلسوء .وهذا ما جيعل أحياان كثرية الرابنيني ال
ينفعون الناس إال من جهة الغيب ،حىت ال يزدادوا بكفران النِّعم سوءا على سوئهم .وهذا من الباب الذي يكون فيه املنع
من وجه ،عطاء من وجه آخر؛ وهو جمهول للعامة والفقهاء.
ِ
ِ
وهاَ ،ويَ ْشفوا ك ال َمَرض
مىتُ" :ثا َد َعا تَالَمي َذه االثْ َ ْين َع َشَر َوأ َْعطَاه ْم سلْطَا ًان َعلَى أ َْرَواح َجن َسة َح اىت خيْ ِرج َ
ُث يضيف ّ
َمساء االثْين عشر رس ًوال فَ ِهي ِ
هذهِ :اَألَاول ِمسْ َعان الا ِذي ي َقال لَه بطْرسَ ،وأَنْ َد َراوس أَخوه .يَ ْعقوب بْن
َوك ال ض ْعفَ .وأَاما أ َْ
َْ َ َ َ َ
َ
ِ
ِ
سِ .مسْ َعان
وحناا أَخوه .فيلبُّسَ ،وبَ ْرثولَ َماوس .ت َ
َزبْديَ ،وي َ
وماَ ،وَم اىت الْ َعشاار .يَ ْعقوب بْن َح ْل َفىَ ،ولَبااوس الْملَقاب تَدااو َ
ِ ِ
َسلَ َمه .1".ويف مستطاع الرابين أن أيذن ملن شاء أبن يشفي الناس ،فيقع الشفاء
الْ َقانَ ِو ُّ
يَ ،ويَهوذَا ا ِإل ْس َخ ْريوط ُّي الاذي أ ْ
إبذن هللا .وهذا مما فعلناه َنن ورأينا أثره رأي العني ،وثبت لدينا ابلتجربة .ولكنه ابب فتنة عظيمة ،إن مل يكن املأذون
ملتزما لآلداب يف نفسه ومتربائ من حوله وقوته .وعلى كل حال فالكالم يف تفاصيل هذه املسألة يطول .وأما عدد
أصحاب عيسى ،فإنه كان على عدد أبراج الفلك؛ ليعم حكمه هبم ،كل أهل األرض من جهة التفصيل .ومن هنا كان
كل من له عموم احلكم ،يكون على هذا العدد؛ كاخللفاء من أمتنا ،وكاألئمة من أهل البيت أيضا ،عليهم السالم أمجعني.
واخللفاء غري األئمة ،كما يذهب إىل ذلك اجلهلة من أهل السنة واجلهلة من الشيعة.
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ني الَ
صاه ْم قَائ ًال« :إِ َىل طَ ِر ِيق أ َمم الَ متَْضواَ ،وإِ َىل َمدينَة لل اسام ِريِّ َ
ُث يقول" :هؤالَء االثْنَا َع َشَر أ َْر َسلَه ْم يَسوع َوأ َْو َ
تَ ْدخلوا .ب ِل ا ْذهبوا ِاب ْحل ِر ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
يل الضاالاِة .2".وهذا النص واضح يف اقتصار الدعوة العيسوية على بين
َ َ
َ ّ
ي إ َىل خَراف بَْيت إ ْسَرائ َ
إسرائيل ،خبالف ما تزعمه النصارى اليوم .وأما بعد نزوله عليه السالم ،فحكمه سيكون عاما ،بعموم الدعوة احملمدية كل
العاملني .وعلى هذا ،فإن األقوام الذين دخلوا املسيحية قبل البعثة وكانوا من غري بين إسرائيل ،مل يكونوا من صلب
املسيحيني ،لكوهنم مل يكونوا خماطَبني .وأما من دخلها بعد البعثة احملمدية ،فحكمه ك َمن بقي عليها من أهلها؛ وهو الكفر
الذي ال لبس فيه .كل هذا ،ألن املسألة ليست منوطة ابإلُيان وحده ،وإمنا هي منوطة ابإلذن يف اإلُيان؛ حىت يكون
{وَما َكا َن لِنَ ْفس أَ ْن ت ْؤِم َن إِاال
احلكم هلل يف كل شيء ،ومن مجلة ذلك اإلُيان قبوال ّ
وردا .وهذا هو مدلول قول هللا تعاىلَ :
اَّللِ} [يونس .]100 :وهذا يعين أن من آمن عن غري إذن ،فال إُيان له .وإن كان حم ّقا يف إُيانه ،فإنه لن جياوز
إبِِ ْذ ِن ا
مرتبة أهل الفطرة من أهل الفرتة .ومل نر من ينبّه إىل هذا األصل ،على خطورته وعظم أثره!...
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
صا.
ب َملَكوت ال اس َم َاوات .ا ْشفوا َم ْر َ
يما أَنْت ْم َذاهبو َن ا ْك ِرزوا قَائل َ
ضى .طَ ِّهروا ب ْر ً
ني :إِناه قَد اقََْرت َ
ُث يقول مىتَ " :وف َ
ِ
ِ
ضةً والَ َناسا ِيف منَ ِ
ِ
اط ِقك ْمَ ،والَ ِم ْزَوًدا لِلطا ِر ِيق
أَقيموا َم ْوتَى .أ ْ
َخ ِرجوا َشيَاط َ
نيَ .جماا ًان أ َ
َخ ْذ ْمتَ ،جماا ًان أ َْعطوا .الَ تَ ْقتَ نوا َذ َهبًا َوالَ ف ا َ َ ً َ
ني والَ أَح ِذيةً والَ عصا ،ألَ ان الْ َف ِ
اع َل م ْستَ ِح ٌق طَ َع َامه .3".يقصد عليه السالم ،أن ينوبوا عنه يف كل هداية وشفاء،
َوالَ ثَ ْوبَْ ِ َ ْ َ َ َ ً
وأن ال أيخذوا على ذلك أجرا؛ ألن حكمهم من حكمه؛ وهللا يقول يف حق الرسل (والكالم عن هود عليه السالم):
ِ
ِ
ي إِاال َعلَى الا ِذي فَطََرِين أَفَ َال تَ ْع ِقلو َن} [هود .]51 :وأما األتباع من أمتنا صحابةً
َجًرا إِ ْن أ ْ
َسأَلك ْم َعلَْيه أ ْ
{ايقَ ْوم َال أ ْ
َ
َج ِر َ
أو غريهم ،فلهم أن أيخذوا األجر إن كانوا على بيّنة فيه .وهذه مسألة فقهية ،ال تدخل ضمن غرض الكتاب حىت
نفصلها .وأما هنيه -عليه السالم -ألصحابه عما ذكر ،فلِيكونوا على بعض حاله عليه السالم من التوكل .وقوله" :ألَ ان
ّ
ِ
ِ
الْ َفاع َل م ْستَح ٌق طَ َع َامه" ،يعين من هللا؛ وهذا أقصى ما ضمنه هلم عليه السالم .والرسول أو اإلمام الرابين عموما ،حيكم
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مبا يعطيه حاله خصوصا؛ إال حممد صلى هللا عليه وآله وسلم ،فإنه حيكم مبا يعطيه العلم ،ويس ّن ما يعطيه العلم ويعطيه
أعم من احلكم احملمدي يف األشياء!...
احلال .فال ّ
ِ
ِ
ني
وها فَافْ َحصوا َم ْن فِ َيها م ْستَ ِح ٌقَ ،وأَقِيموا هنَ َ
اك َح اىت َختْرجواَ .وح َ
«وأَياة َمدينَة أ َْو قَ ْريَة َد َخ ْلتم َ
ُث يقول مىتَ " :
تَ ْدخلو َن الْب ي ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
جع َسالَمك ْم
َْ َ
ت َسلّموا َعلَْيه ،فَِإ ْن َكا َن الْبَ ْيت م ْستَحقاا فَلْيَأْت َسالَمك ْم َعلَْيهَ ،ولك ْن إِ ْن َملْ يَك ْن م ْستَحقاا فَلْ َ ْري ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك الْ َمدينَةَ ،وانْفضوا غبَ َار أ َْرجلك ْم.
ك الْبَ ْيت أ َْو م ْن تلْ َ
اخرجوا َخار ًجا م ْن ذل َ
إِلَْيك ْمَ .وَم ْن الَ يَ ْقبَ لك ْم َوالَ يَ ْس َمع َكالَ َمك ْم فَ ْ
ِ ِ
ِ
اَ ْحلَ اق أَقول لَك ْمَ :ستَكون أل َْر ِ
ك الْ َم ِدينَ ِة .1".ويعين من كالمه هذا
احتِ َم ًاال مماا لتِلْ َ
وم َو َعم َورَة يَ ْوَم ال ّدي ِن َحالَةٌ أَ ْكثَر ْ
ض َسد َ
رد على هللا نعمته؛ ويكون
عليه السالم ،أن من ال يقبل الرب الذي أييت به أتباعه من البالد ،فإن حكمهم يكون حكم من ّ
جزاؤه أسوأ من جزاء سدوم وعمورة اللتني انهلما العذاب يف الدنيا قبل اآلخرة .وذلك ألن عيسى عليه السالم أرفع مكانة
من لوط عليه السالم؛ وعذاب هللا لألقوام يكون على قدر منزلة رسوهلم عنده .لذلك فال أشد عذااب يوم القيامة ،ممن
يرد دعوة الرابنيني املصلحني يف األزمنة
ك ّذب مبحمد صلى هللا عليه وآله وسلم .ويتفرع عن هذا احلكم يف أمتنا ،حكم من ّ
اليت بعد وفاة النيب صلى هللا عليه وآله وسلم .ونعين ابلرابنيني اخللفاء واألئمة أوال ،الذين عصوا وقتلوا؛ ُث نعين األولياء
الذين يظهرهم هللا يف األقاليم ،فال يؤبه هلم .كل هذا ،جير العذاب على أهل البلد يف الدنيا واآلخرة .ومن شدة عموم
الغفلة واستحكامها يف املتأخرين ،ما عادوا يتفطنون للعذاب الذي يغشاهم يف ليلهم وهنارهم .ويظنون أن ذلك حمصور
فيما يشهدونه أبعينهم الرتابية من أسباب؛ واألمر خبالف ذلك .ونعين من هذا -مثال -أن هللا قد يسلط على أهل البلد
املستب اد الداخلي أو العدو اخلارجي ،بسبب إيذائهم لويل من أوليائه ،عند أمره هلم ابلتزام أحكام الشريعة .وما أكثر ما
القسمني املمتازيْن
يقع هذا! ...ولو أن الناس تفطنوا ،لعلموا أهنم ُيتحنون يف األتباع من الرابنيني ،ليلحقوا بنظرائهم من
ْ
يظن أحد أن نيته يف االتباع العام (اإلسالم) ،تكفيه مع صلحاء زمانه؛ ألنه
يف زمن املتبوع صلى هللا عليه وآله وسلم .وال ّ
إن عصاهم ينسخ حكمه ويلحق مبن ك ّذب النيب صلى هللا عليه وآله وسلم؛ ويكون حاله حال املنافقني امل ظهرين لإلسالم
واملبطنني للكفر .ومل نر أحدا من الفقهاء يلحق هذا الفرع أبصله يف العلم ،ليكون مبلِّغا للتشريع على وجهه األكمل؛ بل
أول من يقع يف هذه اآلفة! ...فاعجب حلال أمة مل ختتلف عن بين إسرائيل يف شيء!...
وجدان أغلبهمَ ،
ُث يقول مىت حكاية عن عيسى«" :ها أَ َان أرِسلكم َكغَنَم ِيف وس ِط ِذ َائب ،فَكونوا ح َكماء َك ْ ِ
َ
َْ
ْ ْ
احلَياات َوب َسطَاءَ
ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ا
ِ
سَ ،ويف َجمَامعه ْم َْجيلدونَك ْمَ .وت َساقو َن أ ََم َام والَة َوملوك
َك ْ
احلَ َم ِامَ .ولك ِن ْ
اح َذروا م َن النااس ،ألَهن ْم َسي ْسلمونَك ْم إ َىل َجمَال َ
ِ
ِمن أ ِ
اع ِة َما تَتَ َكلامو َن
ف أ َْو ِمبَا تَتَ َكلامو َن ،ألَناك ْم ت ْعطَ ْو َن ِيف تِلْ َ
َسلَموك ْم فَالَ َهتْتَ ُّموا َكْي َ
ك ال اس َ
َجلي َش َه َاد ًة َهل ْم َولأل َم ِم .فَ َم َىت أ ْ
ْ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َخاه إِ َىل الْ َم ْوتَ ،واألَب َولَ َدهَ ،ويَقوم
بِه ،ألَ ْن لَ ْست ْم أَنْتم الْمتَ َكلّم َ
ني بَ ْل روح أَبِيكم الاذي يَتَ َكلام فيك ْمَ .و َسي ْسلم األَخ أ َ
ِ ِ
اجل ِمي ِع ِمن أَج ِل ِْ
ض ِ
ِ
صِرب إِ َىل الْمْن تَ َهى فَه َذا
األ َْوالَد َعلَى َوالِ ِدي ِه ْم َويَ ْقت ل َ
وهن ْمَ ،وتَكونو َن مْب غَ َ
امسيَ .ولك ِن الاذي يَ ْ
ْ ْ
ني م َن َْ
َخيْلص .ومىت طَردوكم ِيف ِ
ِ ِ
ِ
يل َح اىت َأيِْيتَ ابْن
هذهِ الْ َم ِدينَ ِة فَ ْاهربوا إِ َىل األ ْخَرى .فَِإِّين ْ
ََ َ َ ْ
احلَ اق أَقول لَك ْم :الَ ت َك ّملو َن مد َن إ ْسَرائ َ
ان« .لَيس التِّلْ ِميذ أَفْضل ِمن الْمعلِِّم ،والَ الْعبد أَفْضل ِمن سيِ ِدهِ .يك ِ
ْفي التِّلْ ِمي َذ أَ ْن يكو َن َكمعلِّ ِم ِه ،والْعب َد َكسيِ ِدهِ.
ا ِإلنْس ِ
َ َ َْ َ ّ
َ
َ َ َ َ َ َْ َ َ ْ َ ّ َ
َ
ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وم لَ ْن ي ْستَ ْعلَ َنَ ،والَ َخف ٌّي لَ ْن
ب الْبَ ْيت بَ ْعلََزب َ
إِ ْن َكانوا قَ ْد لَقابوا َر ا
س َمكْت ٌ
ول ،فَ َك ْم اب ْحلَِر ِّ
ي أ َْه َل بَْيته! فَالَ َختَافوه ْم .ألَ ْن لَْي َ
ِ اِ
ين
السط ِ
ف .اَلا ِذي أَقوله لَك ْم ِيف الظُّْل َم ِة قولوه ِيف النُّوِرَ ،والا ِذي تَ ْس َمعونَه ِيف األذ ِن َاندوا بِِه َعلَى ُّ
ي ْعَر َ
وحَ ،والَ َختَافوا م َن الذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اجلَ َس َد كِلَْي ِه َما
س َو ْ
يَ ْقت لو َن ْ
ي ِم َن الاذي يَ ْقدر أَ ْن ي ْهل َ
س الَ يَ ْقدرو َن أَ ْن يَ ْقت ل َ
وها ،بَ ْل َخافوا اب ْحلَِر ِّ
اجلَ َس َد َولك ان النا ْف َ
ك النا ْف َ
ان بَِفلْس؟ وو ِ
ض بِد ِ
ِيف جهنام .أَلَيس عصفور ِان ي باع ِ
اح ٌد ِمْن ه َما الَ يَ ْسقط َعلَى األ َْر ِ
ون أَبِيك ْمَ .وأَاما أَنْت ْم فَ َح اىت شعور
ََ َ ْ َ ْ َ َ َ
ََ
ِ
ضا بِهِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اام الن ِ
ااس أ َْع َِرتف أَ َان أَيْ ً
صاةٌ .فَالَ َختَافوا! أَنْت ْم أَفْ َ
صاف َري َكث َرية! فَك ُّل َم ْن يَ ْع َِرتف ِيب قد َ
ضل م ْن َع َ
رؤوسك ْم َمجيع َها ْحم َ
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ِ
ااس أنْ ِكره أَ َان أَيضا قداام أَِيب الا ِذي ِيف ال اسماو ِ
ِ
ِ ِ
اام الن ِ
ات .1".يو ِطّن عيسى
ًْ َ
اام أَِيب الاذي ِيف ال اس َم َاواتَ ،ولك ْن َم ْن ي ْنكرين قد َ
قد َ
ََ
املصرين على الشر ،وأهنم سيؤ َذ ْون على تبليغهم اخلري ،بعكس ما يظنون؛
عليه السالم رسله أبنه أرسلهم وسط األشرار ّ
وسيحاكمون ويعاقبون .ولكن عليهم أن يصربوا؛ ألنه هو نفسه سيالقي من سوء اجلزاء من قومه ،ما ال يقارن به أحد.
نعيم الدنيا
ويكفي شرفا للتلميذ ،أن يكون مشاهبا إلمامه ،واقفا يف وجه الباطل معلنا للحق؛ ألن النعيم والعذاب ليسا َ
وعذاهبا ،وإمنا مها نعيم اآلخرة وعذاهبا .و"بعلزبول" ابلعربية اسم من أمساء الشيطان .وهذا يعين أن األخيار يف بين إسرائيل
وعلى رأسهم عيسى -سيوصفون أبهنم شياطني ،بعكس حقيقتهم ،كما هم الشياطني فيهم يوصفون ابخلريية والصالحالعجب؛ ألن التنازع يف ذلك هو يف األصل بني األمساء
(فيهم وفينا) .وكل هذا الذي نبه إليه عيسى يف وصيته ،ليس من َ
اإلهلية ،قبل أن يكون فيما بني مظاهرها البشرية .ولقد نبه هللا إىل انقسام الناس يف احلكم العام ،يف قوله تعاىلَ { :كا َن
اَّلل النابِيِني مب ِّش ِرين ومنْ ِذ ِرين وأَنْزَل معهم الْ ِكتاب ِاب ْحل ِق لِيحكم بني الن ِ ِ
النااس أ امةً و ِ
اختَ لَفوا فِ ِيه َوَما
اح َدةً فَبَ َع َ
يما ْ
َ َ َ ّ َ ْ َ َْ َ
ث ا ّ َ َ َ َ َ َ َ ََ
ااس ف َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احل ِق إبِِ ْذنِهِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف فِ ِيه إاال الاذين أوتوه م ْن بَ ْعد َما َجاء ْهتم الْبَيِّنَات بَ ْغيًا بَْي نَ ه ْم فَ َه َدى ا ا
ين َآمنوا ل َما ْ
اختَ لَ َ
ْ
اختَ لَفوا فيه م َن َْ ّ
اَّلل الذ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا
ين َخلَ ْوا م ْن قَ ْبلك ْم َم اسْت هم
اَّلل يَ ْهدي َم ْن يَ َشاء إِ َىل صَراط م ْستَقيم  .أ َْم َحسْب ت ْم أَ ْن تَ ْدخلوا ْ
َو ا
اجلَناةَ َولَ اما َأيْتك ْم َمثَل الذ َ
اَّللِ أََال إِ ان نَصر اِ
اِ
يب} [البقرة.]214 ،213 :
الْبَأْ َساء َوال ا
ضاراء َوزلْ ِزلوا َح اىت يَق َ
صر ا
ين َآمنوا َم َعه َم َىت نَ ْ
اَّلل قَ ِر ٌ
ول الارسول َوالذ َ
َْ
وشرير من جهة الشرع؛ وإن
ومعىن كون الناس أمة واحدة قبل بِعثة ُّ
الرسل ،هو كوهنم على حكم واحد؛ ال فرق بني ّ
خري ّ
كان العقل اجملرد يهدي إىل األخالق اليت يقوم عليها االجتماع .ولسنا هنا ممن يقول بصحة مذهب الفالسفة يف هذه
املسألة ،ألننا يف زمن شريعة مستمرة إىل قيام الساعة .ولقد عجبت مرة من أحد "الدعاة" املشهورين ،حيكم أبننا اآلن يف
زمن فرتة! ...وأان هنا أنبهه إىل أن ما يقول به جيعله عند هللا من الكافرين! ...فعليه -ومن كان مثله -أن يسارع إىل
التوبة قبل حلول املوت به .وأما ُتدُّد هذا االنقسام احلكمي بني الناس ،عند كل بعثة رسالية ،فإن له نظريا يف أمتنا بعد
انتقال نبينا صلى هللا عليه وآله وسلم مع كل مظهر رابين؛ خصوصا إن كان املظهر إهليا (خالفة كربى) .ومن هذا الباب
َنكم بضالل كل من قاتل عثمان وقاتل عليا عليهما السالم ،ال نشك يف ذلك حلظة ،وال نعتذر عن أحد إبمكان
اجتهاد  .وأما قاتلومها وقاتلو األئمة من أهل البيت ،فهم عند هللا كقاتلي األنبياء من بين إسرائيل امللعونني .وال خيلو زمن
سهل على املنافقني منا أن يقولوا َنن
من أزمنة هذه األمة املتعاقبة ،من مظهر رابين متتحن األمة به يف نبيّها؛ ألنه ٌ
مسلمون ،من دون أن يعرضوا على رابين .وعلى هذا ،فإن ظهر رابين يف املسلمني ،فإننا ننظر إىل الناس :فإن هم خضعوا
له وأذعنوا ،فإهنم يكونون صادقني يف دعواهم؛ وإن هم ابينوه ابلعداوة ،فعند ذلك يكونون شاهدين على أنفسهم بتكذيب
النيب صلى هللا عليه وآله وسلم نفسه .وهذا احلكم عندان ،هو من اجلالء ،حبيث ال تدفعه شبهةٌ من قِبل كل املتنطعني.
ّ
وإن أول من يقع حتت املطالبة الفقهاء ،لكوهنم شهدوا على أنفسهم مبتابعة الوحي؛ بل مبجاوزة ذلك إىل تبليغه! ...ومن
ش ّدد على نفسه شدد هللا عليه!...
وأما األمساء اإلهلية املتنازعة ،فهي األمساء اجلمالية واألمساء اجلاللية؛ ومها ص ّفان من األمساء متقابالن .ومنهما أييت
كل تقابل يعطي املنازعة يف الوجود ،حىت ما يكون من قبل املنافسة الرايضية .ونعين من هذا ،أن املذعنني للرسل يكونون
من مظاهر اجلمال دائما؛ يف حني يكون املعاندون من مظاهر اجلالل .واجلمال واجلالل يف الدنيا نسبيّان ،تعطي نسبيتهما
اختالط احلكم أحياان .لذلك قد جند َمن هو على إُيان خملوط بكفر ،أو على كفر خملوط إبُيان؛ وجند من هو على
طاعة خملوطة مبعصية ،أو معصية خملوطة بطاعة .أما يف اآلخرة ،فإن الصف ْني ينقسمان انقساما ابات ،لتكون اجلنة بذلك
ألهل اجلمال ،وتكون النار ألهل اجلال ل .كل هذا ،وَنن نتكلم عن اجلالل املتعلق ابلصفات؛ وأما اجلالل العائد يف
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حكمه إىل الذات ،فهو أمر آخر .ومنه يكون اإلهالك للمظاهر الرابنية يف الدنيا دون اآلخرة؛ خصوصا من كان على
التجرد،
شاكلة عيسى من األنبياء واألولياء ،كاحلسني عليه السالم .وهم يف هذا على غرار ما تكلمنا فيه سابقا من حال ّ
الرتْوحن .ولن نبسط الكالم يف حكم اجلالل الذايت ،ألنه علم غريب ،ال فائدة منه للخواص فضال عن العوام.
عند غلبة َ
َين ِجئْت أللْ ِقي َسالًَما َعلَى األ َْر ِ
ضَ .ما ِجئْت أللْ ِق َي َسالَ ًما بَ ْل
ُث يقول مىت انقال عن عيسى الرابين" :الَ تَظنُّوا أِّ
َ
سي ًفا .فَِإِّين ِجْئت ألفَ ِر َق ا ِإلنْسا َن ِض اد أَبِ ِيه ،واالب نَةَ ِض اد أ ِمها ،والْ َكناةَ ِض اد َمح ِاهتَا .وأ َْع َداء ا ِإلنْس ِ
ان أ َْهل بَْيتِ ِه .1".وهذه
َ ْ
َْ
َ َ
َّ َ
ّ
َ
َ
ِ
العبارة من أش َكل العبارات على النصارى املتأخرين ،الذين ي ْدعون إىل سالم ال يفقهون معناه؛ بل ويعرتضون على آايت
القرآن اآلمرة ابلقتال ،زعما أهنا من خطاب العنف واإلرهاب .وَنن نقول :إن كل من يعتمد يف زماننا خطاب السالم
الدجاليّني أتباع الشيطان؛ ألن السالم ال يكون على هذه األرض ،للعلة اليت أسلفنا ذكرها
على إطالقه ،ال يكون إال من ّ
من تنازع األمساء اإلهلية فيما بينها .وهذه حقيقة ال تتبدل ألمنية أحد!ُ ...ث إن عيسى عليه السالم قد أخرب ابحلق،
عندما أعلن أنه جاء ابلسيف؛ ألن مظاهر اجلالل ومظاهر اجلمال الشرعيّة ،ال بد هلا من االقتتال فيما بينها؛ ولو لفرتة
تقرر هذا ،فال يبقى للمرء إال أن ينظر :هل هو
خمصوصة .ومن زعم غري هذا ،فإنه يكون من أجهل اجلاهلني! ...وإذا ّ
الصف املقابل ،فيكون ممن
من أتباع الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم حقيقة ،فيعلم أنه من أهل اجلمال؟ أم هو من
ّ
ينتهي أمره إىل النار يف اآلخرة؟ ...وال ينفع هنا أن يكون الشخص متلبسا مبا هو من ظاهر الدين ،كالعبادات الصورية
واخلشوع املصطنع! ...وهذه من أعوص املسائل الفقهية تنزيال عند ذوي األهواء! ...وما أخرب به عيسى عليه السالم من
عداوة تظهر بني أهل األسرة الواحدة قبل غريهم ،هو من عالمات الرابنيّة؛ لو كان الناس يعلمون .ونعين من هذا أن
أتباع إمام ما ،إن هم وجدوا معاداة أقارهبم هلم ،ال لشيء ،إال ألهنم أتباع لذلك اإلمام ،فليعلموا أن إمامهم رّابين .وذلك
ألن غري الرابنيني ليست هلم هذه اخلاصية ،وهم يبقون يف أمورهم -إن كانوا على صالح -على ظاهر الشريعة وحده؛ يف
الوقت الذي يكون فيه الرابين على ظاهرها وعلى ابطنها ،مما هو من توابع علم التجلّي خصوصا .والعامة يرون كل هذا،
على عكس ما هو عليه؛ ونعين أهنم يرون الفقيه املتبوع ،على احلق املبني ،ألن أتباعه ال ينازعهم أحد يف اتباعه (تديّنهم)؛
عاد ْون يف ذات هللا ويف دينه .وما علموا أن الشيطان يطيق أتباع الشريعة ،وال يطيق
ويرون الرابين على الباطل ،ألن أتباعه ي َ
أتباع الرابين؛ ألنه مع أتباع الشريعة على أمل ،ومع أتباع الرابين على أيس .ولكن أين من يعلم؟! ...ولقد كان من أتباعنا
أشخاص من املغرب ومن مصر خصوصا ،عودوا أشد العداوة من قِبل آابئهم وأمهاهتم؛ وكنا ندهلم على الثبات ال على
االنصياع (كما دل عيسى أتباعه) ،فقليل منهم وفّق لذلك ،واآلخرون انتكسوا بسبب اتباعهم أقوال الفقهاء القاصرة
واملوافقة لألهواء .وكان عاقبة من وافق الفقهاء أو وافق أقاربه فينا اخلسرا َن املبني ،الذي يصيبهم حكمه هنا يف الدنيا،
ويلحقهم هناك يف اآلخرة ...ولقد كانت دعوة النيب صلى هللا عليه وآله وسلم مفرقة بني األب وابنه ،والسيد وغالمه،
واملرء وقومه؛ ولقد كان هذا مما يؤاخذه املشركون عليه ،لظنهم أن اخلري العقلي الذي ينطلقون منه ،ال ينبغي للخري الشرعي
ُّ
جلي .وإن كثريا من أهل زماننا ،ممن يظنون أنفسهم
أن خيالفه؛ وهذا حتكم منهم يف غري حملّه ومن غري أهله ،كما هو ّ
على بعض عقل أو بعض علم (وإن كانوا من أعالم الزمان املشار إليهم ابلبنان) ،يسهل على الشيطان اقتيادهم إىل حيث
يريد ،لوقوعهم يف منطق املشركني؛ سواء أكانوا من أهل التديّن الفقهي املغشوش ،أم كانوا من العلمانيني أم من
امللحدين! ...ويف مجيع األحوال هم على قصور عقلي خم ّل!...
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ِ
ِ
ب ابْنًا أَ ِو ابْنَةً أَ ْكثَ َر ِم ِّين فَالَ يَ ْستَ ِحق ُِّين،
َح ا
َح ا
ب أ ًَاب أ َْو أ اما أَ ْكثَ َر م ِّين فَالَ يَ ْستَحق ُِّينَ ،وَم ْن أ َ
ُث يواصل عيسىَ " :م ْن أ َ
صلِيبَه َويَْت بَ عين فَالَ يَ ْستَ ِحق ُِّين .1".وهذا حال الرابنيني منا مع أتباعهم عينه! ...فمن آثر موافقة أب أو أم
َوَم ْن الَ َأيْخذ َ
أو "عامل" علينا وعلى ما ندل عليه بكالمنا ،فليعلم أنه ليس أهال لنعمة صحبتنا .وأما الصليب املذكور يف قول عيسى،
والذي هو من البالء احلسي الذي سنتكلم عنه -إن شاء هللا -الحقا يف هذا الكتاب ،فهو يف ح ّقنا معنوي أكثر منه
حس ّي؛ ألن البالء الذي ينزل بتالميذان من أجل الرتقّي والتح ّقق ابملقامات ،يكون معنواي يف جممله ،ال يرتبط من جهة
ّ
احلس ،إال أبقل القليل مما يثبت به الذوق .وهذا من فضل هللا علينا وفضل رسوله ،الذي علمنا كيف تنال الدرجات أبقل
جهد وأدىن جماهدة!...
ِ
ُث يقول عيسى" :من وج َد حياتَه ي ِ
َجلِي َِجيد َها .2".ومعىن الكالم (وهو يصدق
ضيع َهاَ ،وَم ْن أ َ
َض َ
اع َحيَاتَه م ْن أ ْ
َ ْ َ َ ََ
على كل رابين) ه و :من ظن يف زماين أنه وجد حياته بدوين ،فيما يعود إىل رغد العيش وإىل نيل األوطار الدنيوية ،فقد
ضيّعها؛ ومن يبدو للناس أنه ضيّع حياته ابتباعي عند نزول الفاقة به ،وعند اشتداد البالء عليه ،فليعلم أنه قد وجدها؛
األانسي واحليوان.
ألن العربة بتح ّقق حياة القلوب ابإلُيان ،ال حبياة األبدان املشرتكة بني
ّ
ُث خيتم عليه السالمَ " :م ْن يَ ْقبَ لك ْم يَ ْقبَ ل ِينَ ،وَم ْن يَ ْقبَ لين يَ ْقبَل الا ِذي أ َْر َسلَِينَ .م ْن يَ ْقبَل نَبِياا ِاب ْس ِم نَِيب فَأ ْ ِ
يب
َجَر نَ ّ
ّ
ِ
َح َد هؤالَ ِء ِّ ِ
احلَ اق
س َماء َاب ِرد فَ َق ْط ِاب ْس ِم تِلْميذ ،فَ ْ
َأيْخذَ ،وَم ْن يَ ْقبَل َاب ارا ِاب ْس ِم َاب ّر فَأ ْ
َجَر َاب ّر َأيْخذَ ،وَم ْن َس َقى أ َ
الصغَار َكأْ َ
ِ
َجَره" .3.وهذا يعين أن من أكرم التالميذ ،فإنه يكون مكرما إلمامهم؛ ويعين أيضا أن هللا أيجر
أَقول لَك ْم إِناه الَ يضيع أ ْ
فاعل ذلك ،كما لو أنه فعله مع املتبوع؛ خصوصا إن حضرت النية عند الفعل .وهذا احلكم عام ،يشملنا َنن أيضا؛
ليكون من يعامل تالميذان ابلرب يؤجر عليه من قِبل هللا ،ومن يعاملهم ابألذى هلم ،فإنه يكون داخال فيمن حياربون هللا
ورسوله ،سواء علم بذلك أم مل يعلم .ونعين من هذا أن األحكام عاملة يف الناس تلقائيا ،وإن كانوا هم غافلني عن عملها
إمام زمانه عاجال قبل أن يثبت احلكم؛ فإنه إن
فيهم .وال يسلم يف هذا إال من سلّمه هللا ،أو من استقال (طلب اإلقالة) َ
ثبت ال يزول .ولقد ختم ألقوام معنا ابلكفر ،بسبب إذايتهم لنا؛ ومنهم من أخربانه بذلك حال حياته ،ومنهم من أخربان
عنه؛ ومنهم من مل يتح ّقق ذلك إال بعد موته وعند معاينة مصريه يف الربزخ .وَنن نذكر هذا هنا ،للداللة على عدم انقطاع
األحكام اليت حكم هبا عيسى عليه السالم يف زمانه ،وعلى استمرارها يف صورتني:
األوىل :وهي الصورة األصلية ،ليكون من يؤذي عيسى أو أحد املسيحيني أو من النصارى اليوم ،ال لشيء إال ألهنم على
ما هم عليه ،على السوء الذي ذكر يف العاقبة.
والثانية :وهي صورة جديدة إضافية ،وهي املتعلّقة مبن يؤذي حممدا صلى هللا عليه وآله وسلم ،من الكتابيني وغريهم ،ومبن
يؤذي الرابنيني من هذه األمة خصوصا؛ لكوهنم مظاهر حممدية ،ال كسائر الناس من أهل اإلسالم .وعلى كل حال فإن
إحلاق الفروع ابألصول يف األحكام ،ال يؤمتن عليه الفقهاء دائما؛ وذلك لعدم سالمة قلوهبم من العلل؛ وإمنا يسأل عنه
الرابنيون ،إن كانوا ظاهرين يف األزمنة أو يف األمكنة...
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الفصل السادس عشر
املعان واألمثال

ني ِمن تَالَِم ِ
ِ ِ ِ
ت هو ِ
اآليت
الس ْج ِن ِأب َْع َم ِال الْ َم ِس ِ
يذهَِ ،وقَ َ
يح ،أ َْر َس َل اثْنَ ْ ِ ْ
يقول مىت" :أَاما ي َ
ال لَه« :أَنْ َ َ
وحناا فَلَ اما َمس َع يف ّ
ِ
ان وتَ ْنظر ِان :اَلْعمي ي ب ِ
ال َهلما« :ا ْذهبا وأَخِربا ي ِ
ِ
صرو َنَ ،والْع ْرج ُيَْشو َن،
أ َْم نَْن تَظر َ
ْ ْ
َج َ
ََ َ ْ َ َ
آخَر؟» فَأ َ
اب يَسوع َوقَ َ َ
وحناا مبَا تَ ْس َم َع َ َ
ِ
يف» .1".كان حيىي يف
َوالْ ْربص يطَ اهرو َنَ ،و ُّ
وّب لِ َم ْن الَ يَ ْعث ر ِ ا
الص ُّم يَ ْس َمعو َنَ ،والْ َم ْوتَى يَقومو َنَ ،والْ َم َساكني ي بَشارو َنَ .وط َ
السجن ،بعد مل يقتَل؛ فلما مسع أبعمال عيسى أرسل إليه من يسأله السؤال األهم" :هل أنت هو من ننتظر ،أم هو
آخر؟" .وهذا السؤال يسأله كل األنبياء عليهم السالم؛ ألهنم يعلمون أهنم نواب عن "النيب" صاحب املرتبة ،ال أنبياء
ني لَ َما
َخ َذ ا
اَّلل ِميثَ َ
اق النابِيِّ َ
{وإِ ْذ أ َ
ابألصالة .وهذا املعلوم لألنبياء ،هو من تعليم هللا هلم ،الذي أخرب عنه سبحانه يف قولهَ :
ِ
ول م ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ص ِري
َخ ْذ ْمت َعلَى َذلك ْم إِ ْ
ص ّد ٌق ل َما َم َعك ْم لَت ْؤمن ان بِه َولَتَ ْنصرناه قَا َل أَأَقْ َرْر ْمت َوأ َ
ْمة ُثا َجاءَك ْم َرس ٌ َ
آتَ ْي تك ْم م ْن كتَاب َوحك َ
ِِ
ِ
ين} [آل عمران .]81 :ومعىن الكالم ،وهو خطاب لكل رسول ونيب:
قَالوا أَقْ َرْرَان قَ َ
ال فَا ْش َهدوا َوأَ َان َم َعك ْم م َن الشااهد َ
إذا أدرككم يف زمانكم "الرسول" ابألصالة الذي عالمته أنه يص ِّدق ما مع كل واحد منكم؛ فتأخروا إىل اخللف ،وكونوا
الرسل ،هو موافقته لكل كتاب موافقة الكل للجزء.
أتباعا له .ومعىن تصديق النيب صلى هللا عليه وآله وسلم لكل ما مع ُّ
{ولَ ِك ْن
وهذا ال يكون إال له وحده ،من دون سائر األنبياء عليهم السالم؛ وهو معىن "ختم النبوة" ،املذكور يف قوله تعاىلَ :
ول اِ
ني} [األحزاب .]40 :وذلك ألن اجلزء (نبوة كل نيب) ،ال ُيكن أن يطابق جزءا آخر (لنيب آخر)
َرس َ
اَّلل َو َخ َامتَ النابِيِّ َ
مطابقة اتمة من كل وجه ،بسبب خصوصية كل واحد منهم؛ وابلتايل فال يص ِّدق األنبياء بعضهم بعضا تصديقا اتما على
وجه التفصيل قط .وهذا من العلم الذي ال يعلمه إال عيسى على اخلصوص ،من كونه أقرب الرسل إىل حممد صلى هللا
عليه وآله وسلم زماان ،ويعلمه خواص هذه األمة ،من كوهنم مظاهر للعلم احملمدي ذاته .وأما قول هللا تعاىل عن عيسى:
{وم ِ ِ
ي ِم َن الت ْاوَراةِ} [آل عمران ،]50 :فهو مطابقة للتوراة حصرا ،ال لكل الكتاب؛ وعلى األخص
ني يَ َد ا
ص ّدقًا ل َما بَْ َ
َ َ
القرآن ،الذي يبقى شطر منه خارج اإلحاطة العيسوية ابلقطع .ولقد تكلمنا فيما قبل عن اشرتاك عيسى مع موسى يف
الشريعة ،مع تنبيهنا إىل أن عمل عيسى هبا مل يكن (وال ينبغي) ليطابق عمل موسى .وملا كان جواب عيسى ليحىي غري
مباشر ،وأحال يف ذلك على نقل التالميذ ملا يرون منه ويسمعون فحسب؛ فإن حيىي سيعلم منه بذلك جواب سؤاله ،من
دون أن يشعر التالميذ؛ وكأن عيسى قال له" :لست أان" .وذلك ألن عيسى نفسه -عليه السالم -كان على علم حبقيقة
يف" ،أي :طوّب ملن مل حيجب يب عن
وّب لِ َم ْن الَ يَ ْعث ر ِ ا
كالمه عليه السالم بعبارة " َوط َ
اخلتمية اليت ليست له .ولقد أ ّكد َ
اخلامت ،الذي هو املظهر النبوي والرسايل األكرب؛ وليس إال حممدا صلى هللا عليه وآله وسلم .ولقد كان جواب عيسى
جواب عليم حكيم :فهو أوصل املعىن إىل حيىي الذي سيفهم عنه؛ ويف اآلن ذاته ،مل يفنت التالميذ (تالميذ حيىي وتالميذه)؛
ألنه لو أخرب عن حممد صلى هللا عليه وآله وسلم صراحة ،ومسع التالميذ ذلك منه ،فإهنم لن يتبعوه؛ وسيكون هادما بذلك
لرسالته عينها ،يف بدايتها؛ وهذا خمالف ملعىن احلكمة اليت أوتيها عليه السالم .وهو واضح من آية امليثاق اليت ال تكلف
األنبياء التبشري الصريح مبحمد يف أزمنتهم دائما ،وإمنا تكلّفهم التأخر عن اإلمامة إن هو أدركهم .وهذا الذي نذكره هنا،
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يدخل يف علم الرتبية ،ال يف مطلق العلم .وهو يعين أن اإلمام قد خيرب اتبعه ،مبا ال يكون موافقا للعلم من كل الوجوه،
ليتحقق له االنتفاع واالستمداد .ومن هنا مل يكن العلم دائما -خبالف ما يظن اجلاهلون -انفعا ،وال كانت له العصمة
من ذاته؛ وكم من هالك هلك عن علم ال عن جهل .هذا ،حىت يلوذ العبد بربه عند طلبه السالمة والفوز ،ال ابلعلم.
اَّلل َعلَى ِعلْم} [اجلاثية .]23 :ومن هنا
َضلاه ا
ت َم ِن ااختَ َذ إِ َهلَه َه َواه َوأ َ
وقد نبه هللا تعاىل إىل هذا املعىن يف قوله{ :أَفَ َرأَيْ َ
يتضح الفرق بني من يهلك على علم ومن يهلك على جهل؛ يف مقابل من ينجو إبجناء هللا على جهل (مع إُيان) ،ومن
ينجو على علم .وهذا من غريب العلم ،الذي ال يكون إال لألختام -عليهم السالم -يف أزمنتهم.
َمحَد} [الصف ،]6 :فهو متعلّق بعموم
امسه أ ْ
{ومبَ ِّشًرا بَِرسول َأيِْيت ِم ْن بَ ْع ِدي ْ
وأما قول هللا تعاىل عن عيسىَ :
الرسالة ،وعموم البشارة مبحمد صلى هللا عليه وآله وسلم ،من جهة تكميله للشرائع؛ وليس متعلقا بواقعة خمصوصة ،كما
هو الشأن هنا .واألمران بينهما فرق ،ملن كان يعلم مواقع الكالم ،ويربطه بسياقاته ومآالته.
ِِ
ب ه َذا ِن ابْتَ َدأَ يَسوع يَقول لِلْجم ِ
صبَةً
«ما َذا َخَر ْجت ْم إِ َىل الَِْربّياة لتَ ْنظروا؟ أَقَ َ
وحنااَ :
وع َع ْن ي َ
ُث يقول مىتَ " :وبَْي نَ َما َذ َه َ
اِ
ِ
ااعمةَ هم ِيف ب ي ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
حتَِّرك َها ِّ
وت
ين يَ ْلبَسو َن الثّيَ َ
اب الن َ ْ
الريح؟ لك ْن َما َذا َخَر ْجت ْم لتَ ْنظروا؟ أَإنْ َسا ًان الَب ًسا ثيَ ًااب َانع َمةً؟ ه َو َذا الذ َ
ِ
اِ ِ
ِ ِ
ضل ِم ْن نَِ ِ
ِ
ب َعنْهَ :ها أَ َان أ ْرِسل
يب .فَإ ان ه َذا ه َو الذي كت َ
الْملوك .لك ْن َماذَا َخَر ْجت ْم لتَ نْظروا؟ أَنَبياا؟ نَ َع ْم ،أَقول لَك ْمَ ،وأَفْ َ َ
ّ
ود ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
وحناا
اام َ
ك َمالَكِي الاذي ي َهيِّئ طَ ِري َق َ
أ ََم َام َو ْج ِه َ
ك .اَ ْحلَ اق أَقول لَك ْمَ :ملْ يَق ْم بَْ َ
ين م َن النّ َساء أ َْعظَم م ْن ي َ
ك قد َ
ني الْ َم ْول َ
وت ال اسماو ِ
لك ان األَصغَر ِيف ملَك ِ
الْمعم َد ِان ،و ِ
ات أ َْعظَم ِمْنه .1".توجيه هذا الكالم من عيسى ألصحابه ،هو أيضا من
َْ َ
ََ
َ
ََْ
علم الرتبية ،وإن كان مطابقا للعلم يف نفسه؛ ألنه كان ُيكن أن يسكت عنه ،ومل يفعل .واملقصود منه إزاحة صورة حيىي
التوجه التام إليه؛ وابلتايل لكي يصح هلم االنتفاع منه .وهذه سنة كل رابين
عليه السالم من نظر األتباع ،لكي يصح هلم ُّ
أقر لغريه من املعاصرين والسابقني ابملكانة ،إال أنه ال بد له من إظهار مزيته يف أعني أتباعه (ابهلل ال
مع أتباعه ،فإنه وإن ّ
جربنا هذا
ابلنفس) ،لكي يتمكنوا من ُّ
التوجه إليه؛ خصوصا إن كان األتباع من ضعفاء اهلمة ومن ضعفاء العقول .ولقد ّ
مع أتباعنا ،حيث كنا نتواضع أمامهم لكل األولياء من السابقني ومن الالحقني ،وإن كانوا أحياان دوننا يف املرتبة؛ فكان
تواضعنا سببا يف ضالهلم ،ولو بعد حني .وهذا -وقد كنا خنرب به كثريا من ابب األمانة -هو من مراعاة ما ينفعين عند
هللا؛ وهو من أثر احلال والعلم معا! ...وقد كنا ننبه جمالسينا كثريا إىل أن االنتفاع منا صعب ،ما دمنا ال نظهر متيُّزا عن
املريدين؛ ولو أننا أظهران ذلك لسهل عليهم متييز مرتبة املشيخة فينا؛ كما كان حال الشيوخ يف الغالب ،ومنهم شيخي.
وكنا نرجو أن يعوض اإلخبار حبقيقة املسألة يف العلم ،عما يعطيه الشهود؛ ولكن ذلك مل يفلح مع أغلب الناس ،لغلبة
احلس عليهم كما ذكران .بل لقد وصل األمر يب مع بعض من كانوا يرغبون يف اتباعي إىل تقبيل يدهم عند تقبيلهم يدي،
ّ
حتسب ،فقد صرت أعلم به من يفارقين يف احلال.
فكان ذلك مين آخر العهد هبم .ومبا أن هذا يصدر ّ
مين أحياان من دون ّ
ومن هذا الباب ،صرت أعلم فضل الصحابة الكرام على سائر املؤمنني؛ لكوهنم رضي هللا عنهم مل ينحجبوا بعبودية النيب
صلى هللا عليه وآله وسلم التامة ،عن خصوصيته الكربى .فلله درهم من أصحاب! ...وما أكرمهم من أتباع! ...وهذا
فصلنا .وعلى كل حال ،فإن الشيخ إن أراد انتفاع األتباع ،فال
فصل الكالم فيه كما ّ
ابب من علم الصحبة ،مل نر أحدا ّ
بد له من إثبات مرتبته يف أعينهم ،من دون أن حيجبه ذلك عن عبودية نفسه لربه؛ وهذا مما قد يش ّق على كثري من
الرابنيني .وأما من جيد لذة التشيّخ يف نفسه ،فلسنا خناطبه؛ ألنه غري مؤهل للتشيخ من األصل .وهو مطالب ابلتتلمذ
لرابنيّي زمانه ،إن أدرك واحدا منهم أو عرفه .واألمر هنا خطري جدا ،لكونه يدخل بصاحبه يف منازعة الربوبية من دون
أن يشعر؛ وكل امرئ فقيه نفسه! ...وَنن نرى أن عيسى قد جعل حيىي أقل أصحاب امللكوت شأان ،مع ِعظم مكانته
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يف إسرائيل؛ لعلمه أن أصحابه ما كان ينفع معهم غري ذلك .والطبيب أدرى مبا يصلح ملريضه! ...ولكن القاعدة عند
أئمة الطريق ،هي أن ال يلجأ أحد منهم إىل التنقيص من أخيه إال للضرورة ،وعلى علم .وكل من وجد متسعا ،فليبق على
أصل التعظيم؛ لكون اجلميع مظاهر للظاهر ذاته .واألولياء يعاملون هللا قبل املظاهر! ...وهذه املعاملة تتطلب علما مرّكبا،
مر من األولياء
قلما يتوافر للعلماء بله سواهم من الناس .ومن هذا الباب يف علم الرتبية ،كان تنقيص بعض الكبار فيمن ّ
أمام التالميذ .فكان منهم من يقول :لو أدرَكنا فالن للزم اببنا ،أو هو يشرب من فضلتنا ،أو ما جيري جمرى هذا ...ولو
وسى َحياا
كان لدينا متسع من الوقت ،لبيّنّا معاملة النيب صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلم ما بني قوله ...« :لَ ْو َكا َن م َ
1
اك ِم ْن إِبْ َر ِاه َيم!».2
َح ُّق ِابلش ِّ
ني أَظْه ِرك ْمَ ،ما َح ال لَه إِاال أَ ْن يَتابِ َع ِين!» وقولهَْ :
بَْ َ
«َنن أ َ
ويقول مىتِ " :حينَئِذ اب ت َدأَ ي وبِخ الْمد َن الاِيت صنِع ِ
ِِ
ك اي كورِزين! ويل لَ ِ
ِ
ك
َْ
َْ َ ّ
ت ف َيها أَ ْكثَر ق اواته ألَ اهنَا َملْ تَت ْ
بَ :
«ويْ ٌل لَ َ َ َ ْ ٌ
ِ
اي ب يت صي َدا! ألَناه لَو صنِعت ِيف صور وصي َداء الْق اوات الْمصن ِ
وح والارم ِاد .و ِ
لك ْن أَقول
ْ َْ
َ ْ َ
َ َْ َ َ ْ
وعة فيك َما ،لَتَابَتَا قَدُيًا ِيف الْمس ِ َ َ َ
َ َ َْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وم الْم ْرتَف َعةَ إ َىل ال اس َماء!
صْي َداءَ تَكون َهل َما َحالَةٌ أَ ْكثَر ْ
احت َم ًاال يَ ْوَم ال ّدي ِن مماا لَك َماَ .وأَنْت َاي َك ْفَرَانح َ
لَك ْم :إِ ان ص َور َو َ
ست هب ِطني إِ َىل ا ْهلا ِوي ِة .ألَناه لَو صنِعت ِيف سدوم الْق اوات الْمصنوعة فِ ِ ِ
ِ ِ
ض
يك لَبَقيَ ْ
ْ َْ
َ ْ َ
َ َْ َ
ت إِ َىل الْيَ ْومَ .ولك ْن أَقول لَك ْم :إِ ان أ َْر َ
َ َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
سدوم تَكون َهلا حالَةٌ أَ ْكثَر احتِم ًاال ي وم ال ِّدي ِن مماا لَ ِ
ب
اب يَسوع َوقَ َ
َمحَد َك أَيُّ َها اآلب َر ُّ
ال« :أ ْ
ك»ِ .يف ذل َ
ْ َ َْ َ
َ َ
َج َ
ك الْ َوقْت أ َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص َارت الْ َم َسارة
ت هذه َع ِن ْ
ال اس َماء َواأل َْرض ،ألَن َ
اك أ ْ
َخ َفْي َ
احل َك َماء َوالْف َه َماء َوأ َْعلَْن تَ َها لألَطْ َفال .نَ َع ْم أَيُّ َها اآلب ،ألَ ْن ه َك َذا َ
ك .ك ُّل َشيء قَ ْد دفِ َع إِ َا ِ ِ
اآلب إِالا االبْن َوَم ْن أ ََر َاد االبْن
أ ََم َام َ
َح ٌد يَ ْع ِرف َ
َح ٌد يَ ْع ِرف االبْ َن إِالا اآلبَ ،والَ أ َ
سأَ
ْ
يل م ْن أَيبَ ،ولَْي َ
أَ ْن ي ْعلِ َن لَه .3".يريد املسيح من قوله هذا ،أ ّن من رأى ليس كمن مسع ،ومن مسع ليس كمن مل يسمع .وهللا حياسب
الناس على قدر ما عرفوا من احلق ،وحبسب مواجهتهم (اجملالسة واحلضور) للرابنيني .هلذا بشر عيسى تلك املدن بعذاب
أشد من العذاب الذي عرفته مدن عاصية يف املاضي؛ وقد ذكران سالفا أن العذاب يكون على قدر الرسول .وعيسى كان
أعلى رتبة من كل الرسل السابقني له .وأما ذكره عليه السالم إلعالن احلقيقة لألطفال وإخفائها عن احلكماء ،فهو من
السهل املمتنع ،كما يقال .وذلك -ببساطة -ألن األطفال حديثو عهد برّهبم ،وهم مل يزالوا يف طور ضعف عقوهلم
منوها واقتدارها؛ فأصبحوا رهينة هلا يف قبول
الكسبية؛ بينما احلكماء قد غلبت عليهم عقوهلم الكسبية عند اكتمال ّ
املعارف .وقد مسعت يف األسابيع األخرية أحد متفلسفة األوروبيني ،وهو يتكلم عن ُتربة له مع األطفال؛ وأخرب أبهنم يف
العديد من املرات ،كانوا يتوصلون إىل النُّطق مبقوالت فلسفية عليا ،بكل سهولة؛ وَنن ال نشكك يف هذا البتة ،بل نؤكده.
وخيتم عيسى هذه الفقرة ،أبن حقيقته (حقيقة الرابين) ،ال يعلمها إال ربه ،دوان عن خلقه .والعلم اإلهلي هبذا اخلصوص
علمان :علم من االسم "العليم" وهو نظري العلم اجملرد لدينا؛ وعلم من االسم "اخلبري" ،وهو نظري علم الذوق لدينا .ونعين
من هذا أن هللا ال يعلم عيسى من جهة كونه أحد معلوماته فحسب ،ولكن يعلمه أيضا من جهة كونه هو ذاته؛ وهذا
الرب إال الرابينُّ ،فكذلك ال يعلم الرابينا إال الرب؛ فهي إذاً دائرة علمية
العلم من قبيل علم الشيء بنفسه .وكما ال يعرف ا
مغلقة .ويعلم الرابينا ِمن العباد ،من أراد الرابين (االبن) أن يعلن له عن نفسه؛ أي :أن يعرفه بنفسه .وهذا ،ألن تعريف
الرابين هو تعريف الرب نفسه ،للتالزم الذي ذكرانه سابقا .وَنن هنا نتكلم يف معرفة التفصيل ،ال يف معرفة اإلمجال اليت
املعنيني فرقا كبريا .ويستنتج من هذا الذي ذكره عيسى عليه السالم ،أن الرابين إن مل يرد
تكون لعوام العارفني؛ ألن بني ْ
عرفه ،وإن كانت بينه
عرف أحدا ،فإنه ي ّ
ألحد أن يعرف حقيقته ،فإنه لن يعرفها ،وإن كان من أهل بيته؛ وإن هو أراد أن ي ّ
 . 1أخرجه أمحد وأبو يعلى ،عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما.
 . 2متفق عليه ،عن أيب هريرة رضي هللا عنه.
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وبينه املسافات الطويلة .وهذا ألن األمر متعلّق ابملشيئة ،اليت كنا قد تكلمنا عنها سابقا ،وقلنا عنها إهنا مطلقة .وحكم
املشيئة ،ينال ابلتاعرض ،ملن وفِّق إليه من الناس؛ ال بشيء آخر .ومن هذا الباب شهادة النيب صلى هللا عليه وآله وسلم
لبعض أصحابه ابجلنة ،وتبشري بعض آخر ابملغفرة وإن فعلوا ما فعلوا بعدها ...وهو ابب من العلم جليل ،وكثري النفع؛
على غموضه وخفائه عن العموم .ومن هذا الباب أيضا ،قول الصوفية" :معرفة الشيخ (الرابين) أصعب من معرفة هللا!"؛
وما قصدوا إال أن هللا يعرف من جهة التنزيه الذي هو شطر املعرفة ،جل ّل العقول؛ يف حني أن العبد الرابين تكل ج ّل
العقول عن معرفته ،لكونه يف أقصى التشبيه .وكل هذا الذي نقوله ،نسيب يف العلم ال مطلق؛ فينبغي تبيّنه.
ِِ
ِ
َمح ِال ،وأَ َان أ ِرحيكم .اِ ِْ ِ
ُث يقول مىت" :تَعالَوا إِ َا ِ
َين
محلوا ن ِريي َعلَْيك ْم َوتَ َعلاموا م ِّين ،ألِّ
يع الْمْت َعبِ َ
يل َاي َمج َ
َ ْ
ْ
ني َوالثاقيلي األ ْ َ َ
1
ِ
ِ ِ
ب ،فَتَ ِجدوا راحةً لِن ف ِ
وِديع ومتَ و ِ
اضع الْ َقلْ ِ
يف» . .والنري هو اخلشبة اليت توضع على
ني َومحْلي َخف ٌ
وسك ْم .ألَ ان نِ ِريي َهِّ ٌ
ََ
َ ٌَ َ
العاتق من أجل محل األثقال .وينادي عيسى عليه السالم مجيع امل ثقلني ابهلموم واألمحال النفسيّة ،إليه لريحيهم؛ وليعلّمهم
كيف حيملون عندما يضعون نريه على عاتقهم (والنري أيضا العبودية) .واملقصود من الكالم :ال حتملوا أثقالكم أبنفسكم
فإهنا تنقض ظهوركم؛ ولكن ضعوها على هللا فيحملها عنكم .وهو معىن قول هللا تعاىل لنبيّه املصطفى صلى هللا عليه وآله
ِ
ض ظَ ْهَرَك [ }.الشرح .]3 ،1 :وهذا السر ،هو ما جيعل
ض ْعنَا َعنْ َ
وسلم{ :أََملْ نَ ْشَر ْح لَ َ
ص ْد َرَك َ .وَو َ
ك ِوْزَرَك  .الاذي أَنْ َق َ
ك َ
مروا مبا يهد اجلبال الرواسي من الشدائد .فالرابين وإن محل ما محل ،فإنه ال حيمل شيئا يف
الرابنيني ال يتزلزلون وإن ّ
احلقيقة ،ما دام هللا حيمل عنه .ولو علم الناس هذا الوجه وحده من منافع صحبة الرابنيني ،ملا فارقوهم إال قهرا .وهذا
احلمل الذي نتكلم عنه ،كما هو متحقق يف الدنيا ،هو متحقق يف اآلخرة ،ملن كان مص ّدقا به .وهذا كله أقل ما ينتفع
درك معه!...
به من العبد الرابين؛ فكيف بعد ي ّ
ستدل على أعلى ما ي َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ف ِم ْن هنَ َ
صَر َ
اكَ .وتَبِ َعتْه مجوعٌ
ُث يقول مىت" :فَلَ اما َخَر َج الْ َفِّريسيُّو َن تَ َش َاوروا َعلَْيه ل َك ْي ي ْهلكوه ،فَ َعل َم يَسوع َوانْ َ
َكثِريةٌ فَ َش َفاهم َِ
مج ًيعا .2".لقد بدأ الفريسيون يضيقون ذرعا بعيسى الذي يعمل بروح الشريعة ،عندما حيافظون هم على
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صورهتا ،وخيالفون روحها .ولقد ذكر هللا عنهم ذلك يف قوله َ :ا
ص ّدقًا ل َما َم َعك ْم
اب آمنوا مبَا نَازلْنَا م َ
ين أوتوا الْكتَ َ
{ايأَيُّ َها الذ َ
ِمن قَب ِل أَ ْن نَطْ ِمس وجوها فَنَرادها علَى أ َْداب ِرها أَو نَ ْلعنَ هم َكما لَعناا أَصحاب ال اسب ِ
ت} [النساء .]47 :وأصحاب السبت
َ ً
َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َْ َ ْ
ْ ْ
كانوا حيتالون إلمساك السمك يف شباكهم من يوم اجلمعة إىل األحد ،مع أنه حمرم عليهم الصيد يف يوم السبت .وهكذا
يفعل الفقهاء يف كل عصر ،عندما حيتالون على الشرع ويستبيحون احملرمات كالراب؛ وعندما حيرمون املباحات كاحلرايت
الفردية واجلماعية اليت وهبها هللا للناس .ونعين ابحلريّة هنا ،ما جيعل العباد مستقلّني عن الفقهاء وعن احلكام؛ ال احلرايت
الفريسيّون يتكلمون به ،والذي سيصبح عما قريب قابال
"الفردية" اليت ينادي هبا ّ
الدجاليون يف زماننا .واهلالك الذي صار ّ
للتنفيذ حبسب معلومهم ،هو من حكم الغرية اإلهلية اليت كنا قد ذكرانها يف بعض كالمنا السابق ،عندما أسندان إليها
هالك الرابنيني يف الدنيا؛ وهي هنا من حكم ابطن عيسى على ظاهره .وأشبه أئمتنا بعيسى من هذا الوجه ،احلسني عليه
السالم .ومعىن قولنا هي من حكم ابطن عيسى على ظاهره ،هو أن أجسام الرابنيّني تكون معدودة عندهم من العامل
الذي هو حتت حكمهم؛ خصوصا إن كانوا من أهل اخلالفة اإلهلية الكربى .وحمال أن جيري على أبداهنم شيء ال
يريدونه! ...ومن هذا الباب ،كنا جن ّهل الشيعة امل ظهرين للحزن على احلسني ،بزعم تعظيمه؛ وكنا نقول هلم :هو أعظم
ص
مالحق حيث ذهب ،وأنه مرتبا ٌ
مرتبة من ذلك! ...ومن هذا الوقت -حبسب الظاهر -سيعلم عيسى عليه السالم ،أنه َ
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حل .ورغم أن عيسى قد أوصى الناس أبن ال يظهروه ،إال أن األمر سيخرج عن حتكمهم ،مع كل ما يفعل من
به حيث ّ
معجزات...
ِ ِ
ِ ِ
ت ك ُّل
َخَرس فَ َش َفاهَ ،ح اىت إِ ان األ ْ
َع َمى األ ْ
يقول مىت" :حينَئذ أ ْحضَر إِلَْيه َْجمنو ٌن أ َْع َمى َوأ ْ
صَر .فَب ِه َ
س تَ َكلا َم َوأَبْ َ
َخَر َ
ِ
ِ
ِ
بول َرئِ ِ
يس
اجلم ِ
ْ
ني إِالا بِبَ ْعلََز َ
وع َوقَالوا« :أَلَ َع ال ه َذا ه َو ابْن َداوَد؟» أَاما الْ َفِّريسيُّو َن فَلَ اما َمسعوا قَالوا« :ه َذا الَ خيْرِج الشايَاط َ
الشاي ِ
اط ِ
ني» .فَ َعلِ َم يَسوع أَفْ َك َاره ْمَ ،وقَ َال َهل ْم« :ك ُّل ممَْلَ َكة مْن َق ِس َمة َعلَى ذَ ِاهتَا ختَْربَ ،وك ُّل َم ِدينَة أ َْو بَْيت مْن َق ِسم َعلَى
َ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ول
ف تَثْ بت ممَْلَ َكته؟ َوإِ ْن كْنت أَ َان بِبَ ْعلََزب َ
َذاته الَ يَثْ بت .فَِإ ْن َكا َن الشْايطَان خيْرِج الشْايطَا َن فَ َقد انْ َق َس َم َعلَى َذاته .فَ َكْي َ
لكن إِ ْن كْنت أَ َان بِر ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ني ،فَ َق ْد
ني ،فَأَبْنَاؤك ْم ِمبَ ْن خيْ ِرجو َن؟ لذل َ
ك ه ْم يَكونو َن ق َ
وح هللا أ ْخرِج الشايَاط َ
أ ْخرِج الشايَاط َ
ضاتَك ْم! َو ْ
ِ
ِ
ي أَاوًالَ ،و ِحينَئِذ
ب أ َْمتِ َعتَه ،إِ ْن َملْ يَ ْربِ ِط الْ َق ِو ا
أَقْ بَ َل َعلَْيك ْم َملَكوت هللا! أ َْم َكْي َ
َح ٌد أَ ْن يَ ْدخ َل بَْي َ
ف يَ ْستَطيع أ َ
ت الْ َق ِو ِّ
ي َويَْن َه َ
ِِ
ك أَقول لَك ْم :ك ُّل َخ ِطياة َوَُْت ِديف ي غْ َفر لِلن ِ
ااس،
س َمعِي فَه َو َعلَ ايَ ،وَم ْن الَ َْجي َمع َمعِي فَه َو ي َفِّرق .لذل َ
يَْن َهب بَْي تَه؟ َم ْن لَْي َ
ال َكلِمةً علَى اب ِن ا ِإلنْس ِ
وح فَلَ ْن ي ْغ َفَر لِلن ِ
وح الْقد ِس
الر ِ
الر ِ
ان ي ْغ َفر لَهَ ،وأَاما َم ْن قَ َال َعلَى ُّ
اج ِديف َعلَى ُّ
ااسَ .وَم ْن قَ َ َ َ ْ
َوأَاما الت ْ
َ
فَلَن ي ْغفر لَه ،الَ ِيف ه َذا الْعاَِمل والَ ِيف ِ ِ
اجَرَة َرِدياةً َوَمثََرَها َرِد ااي ،ألَ ْن
اجَرَة َجيِّ َد ًة َوَمثََرَها َجيِّ ًدا ،أَ ِو ْ
اج َعلوا الش َ
اآليت .ا ْج َعلوا الش َ
َ َ
ْ ََ
1
ِ
{و َحا اجه قَ ْومه قَ َال
م َن الث َام ِر ت ْعَرف الش َ
اجَرة . ".وهذا يف جممله ،نظري قول هللا تعاىل عن إبراهيم عليه السالم مع قومهَ :
اج ِوين ِيف اِ
ِ
َخاف َما ت ْش ِركو َن بِِه إِاال أَ ْن يَ َشاءَ َرِّيب َشْي ئًا َو ِس َع َرِّيب ك ال َش ْيء ِعلْ ًما أَفَ َال تَتَ َذ اكرو َن .
أَحتَ ُّ ّ
اَّلل َوقَ ْد َه َدان َوَال أ َ
َي الْ َف ِري َق ْ ِ
َح ُّق ِاب ْأل َْم ِن إِ ْن كْن ت ْم
َخاف َما أَ ْشَرْكت ْم َوَال َختَافو َن أَناك ْم أَ ْشَرْكت ْم ِاب اَّللِ َما َملْ ي نَ ِّزْل بِِه َعلَْيك ْم سلْطَا ًان فَأ ُّ
َوَكْي َ
فأَ
ني أ َ
تَ ْعلَمو َن} [األنعام .]81 ،80 :ونعين أن عيسى صار يكلم الفريسيني ابملنطق وجيادهلم ،لعلّهم يلتزمون؛ وصار يعيدهم
إىل األصول يف املسائل ،ليصلوا إىل احلكم السديد فيها؛ وصار يفرق هلم بني املعصية الداخلة فيما هو بني الناس ،وتلك
التقول عليه فيما يعلّم الناس ،هو من
اليت تكون يف حق الروح؛ ويعين ابلروح حقيقته اليت من وراء بشريته .وأخربهم أن ُّ
اللتني ال اثلث هلما :املغفرة أو العذاب؛ وذلك
حماربة هللا ،اليت لن يغفرها .وح ّذرهم من عاقبة أمرهم ،وذ ّكرهم
ابلغايتني ْ
ْ
حبسب الطريق املسلوكة ،من خري أو شر .ولكن يبدو أن األمور ستزداد حدة مع مرور األايم:
اعي! َكيف تَ ْق ِدرو َن أَ ْن تَت َكلاموا ِابل ا ِ
احل ِ
يقول مىت حكاية عن عيسى" :اي أَوالَد األَفَ ِ
ات َوأَنْت ْم أَ ْشَر ٌار؟ فَِإناه ِم ْن
َ
َْ
َ ْ َ
ص َ
ضلَ ِة الْ َقلْب يَتَ َكلام الْ َفم .2".وهذا معيار لكل من أراد أن يكون مبلِّغا ألحكام هللا ،على مر األزمان .ويفرتض أن الفم
فَ ْ
الذي يدل على اخلري ،يكون ترمجاان عن القلب فحسب؛ ال أن يكون القلب مليئا ابلشر ،والفم ينطق ظاهرا ابلشريعة.
وهذه اآلفة خمصوصة ابلفقهاء من كل ملة ومن كل زمان؛ وقد أشار إليها النيب صلى هللا عليه وآله وسلّم بقوله« :إِ ان
ف ما أَخاف علَى أ ام ِيت ،ك ُّل منَافِق علِي ِم اللِّس ِ
ان!» .3هذا ،وإن ج ّل فقهاء زماننا ال يسلمون من النفاق ،وإن كانوا
أْ
َ
َخ َو َ َ َ َ
َ
ال يشعرون هم بذلك ،بسبب انطماس بصائرهم .ووهللا ما نقول هلم هذا ،إال نصيحة هلم ،لعلهم ينتصحون! ...وحىت
يكون اللسان مطابقا للقلب يف اخلري ،فال بد للعباد من سلوك طريق التزكية على أيدي الرابنيني ،من أنبياء وورثة .وكل
من رام بلوغ ذلك بنفسه ،فإنه يروم ال محال! ...ومبا أن الفريسيني يرفضون اإلقرار لعيسى مبكانته ووظيفته ،فإهنم سيكونون
بذلك قد قطعوا اجلسر الذي يوصلهم إىل بَر النجاة قطعا مربما .وهذا هو ما استخرج منه -عليه السالم -وصفه هلم ب :
"اي أوالد األفاعي!" .فما قاله عليه السالم إال بعد أن أيقن أن ال خري فيهم؛ ال كما يتكلم العامة؛ وحاشاه!...

 . 1مىت.33-22 :12 :
 . 2مىت.34 :12 :
 . 3أخرجه أمحد عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه.
155

صالِ ِح ِيف الْ َقلْب خيْرِج ال ا ِ
احل ِ
الشِّري ِر
صالِح ِم َن الْ َكْن ِز ال ا
ُث يقول عيسى" :اَ ِإلنْ َسان ال ا
الشِّرير ِم َن الْ َكْن ِز ِّ
اتَ ،وا ِإلنْ َسان ِّ
ص َ
خيْرِج الشُّر َور .1".وهذا الكالم يدل على مكانة القلب احملورية ،يف عملية التديّن؛ وجيعل الدين دائرا حول القلب ال حول
دل
البدن .وهذه هي اإلضافة اليت أضافها عيسى إىل التشريع املوسوي ،من جهة التفصيل .ومعىن كالمنا ،هو أن موسى ّ
على حمورية القلب ،لكن من جهة اإلمجال؛ ألن الدين ال يقوم أبدا أبعمال البدن وحدها .وهو نظري ما يكون عليه
الفقهاء وعامة املسلمني من احلال .واملسيحيون من جهة خصوصية الدعوة العيسوية ،يصبحون من أهل مرتبة اإلُيان،
()2
اليت هي املرتبة الثانية من الدين ،واملخصوصة ابلقلب حقيقة.
ُث يواصل عيسى" :و ِ
ف ي ْعطو َن َعْن َها ِح َس ًااب يَ ْوَم ال ِّدي ِن.
لك ْن أَقول لَك ْم :إِ ان ك ال َكلِ َمة بَطاالَة يَتَ َكلام ِهبَا النااس َس ْو َ
َ
3
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا
يب َعتي ٌد} [ق:
ك تَتََربار َوبِ َكالَم َ
اك بِ َكالَِم َ
ألَن َ
ك ت َدان . ".وهذا نظري قول هللا تعاىلَ :
{ما يَلْفظ م ْن قَ ْول إال لَ َديْه َرق ٌ
شريرا .وهذا يعين
 .]18وما قصده عيسى ب "الكنز" سابقا هو االستعداد ،الذي به يقبل العبد اخلري أو به يرفضه ويكون ّ
أن الشر هو انعدام اخلري من النفس وبقاؤها على عدمها األصلي فحسب؛ ال كما يظن العوام من أن الشر له وجود يف
مقابل اخلري؛ وهكذا يكون اخلري والشر نسبيّ ْني يف الداللة .وأما من الناحية الوجودية ،فال وجود للشر حقيقة .ولقد
تكلمنا يف بداية الكتاب عن هذه املسألة ،فال داعي إىل تكرار القول فيها؛ رغم علمنا أبهنا من أعوص املسائل على
العقول احملجوبة.
ِ
يسيِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َجاب َوقَ َال
«اي م َعلّم ،ن ِريد أَ ْن نََرى ِمْن َ
ني قَائل َ
اب قَ ْوٌم م َن الْ َكتَ بَة َوالْ َفِّر ّ َ
ك آيَةً» .فَأ َ
َج َ
نيَ :
يقول مىت" :حينَئذ أ َ
َهلمِ :
احل ِ
ِ
«ج ِ ِ
ِا
ِ
وت ثَالَثَةَ أ اَايم
ايبِ .ألَناه َك َما َكا َن يو َانن ِيف بَطْ ِن ْ
ْ
ٌ
يل شّر ٌير َوفَاس ٌق يَطْلب آيَةًَ ،والَ ت ْعطَى لَه آيَةٌ إال آيَةَ يو َان َن الن ّ
4
ث لَيال ،ه َك َذا يكون ابن ا ِإلنْس ِ
ان ِيف قَ ْلب األ َْر ِ
يرد عيسى على الكتبة والفريسيني
ض ثَالَثَةَ أ اَايم َوثَالَ َ
ث لَيَالّ . ".
ْ
َ
َوثَالَ َ َ
َ
طلبهم لآلية (املعجزة) اهلادية ،ألن اآلية ال تزيد األشرار والفاسقني إال بعدا؛ لذلك جعل آيته شبيهة ِبية "يوانن" (يونس)
َص ِرف
{سأ ْ
عليه السالم ،ليد ّهلم على أهنا لن تنفع من قومه إال األجيال الالحقة .وإىل هذا املعىن يشري قول هللا تعاىلَ :
اِ
الر ْش ِد َال ي ت ِ
ِ ِ ِ
ض بِغَ ِْري ْ ِ ِ
ِ
ين يَتَ َك اربو َن ِيف ْاأل َْر ِ
اخذوه َسبِ ًيال َوإِ ْن
يل ُّ
َ
َع ْن َ
آايِيتَ الذ َ
احلَ ّق َوإ ْن يََرْوا ك ال آيَة َال ي ْؤمنوا هبَا َوإ ْن يََرْوا َسب َ
اِ
ِِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ي روا سبِيل الْغَ ِي ي ت ِ
ت
اخذوه َسبِ ًيال َذل َ
ين َك اذبوا ِِب َايتنَا َول َقاء ْاآلخَرةِ َحبِطَ ْ
ك ِأبَ اهن ْم َك اذبوا ِِب َايتنَا َوَكانوا َعْن َها َغافل َ
ََ ْ َ َ ّ َ
ني َ .والذ َ
ِ
ا
أَ ْع َماهل ْم َه ْل ْجيَزْو َن إال َما َكانوا يَ ْع َملو َن} [األعراف .]147 ،146 :واآلية اليت ذكرها عيسى ،واليت أخرب أنه يكون فيها
شبيها ل "يوانن" عند مكثه يف بطن احلوت ثالاث؛ يشري هبا إىل ما يكون من طرح له يف الغار ،اعتقادا منهم مبوته .وسنرى
حقيقة ذلك يف أوانه إن شاء هللا ،ألهنا مسألة من أعوص املتشاهبات اليت ضل هبا اليهود؛ واليت مل يظفر النصارى واملسلمون
خيص جهة العلم ال اإلُيان!...
منها إال بشطرها؛ على التقابل الذي سنبيّنه إبذن هللا .وكالمنا هنا ّ
اجلِ ِيل َويَ ِدينونَه ،ألَ اهن ْم َاتبوا ِمبنَ َاداةِ يو َان َنَ ،وه َوذَا أ َْعظَم ِم ْن
يقول مىتِ " :ر َجال نِينَ َوى َسيَ قومو َن ِيف ال ِّدي ِن َم َع ه َذا ْ
اصي األَر ِ ِ
يو َان َن ههنَا! ملِ َكة التايم ِن ست قوم ِيف ال ِّدي ِن مع ه َذا ِْ ِ
ِ
ت ِمن أَقَ ِ
ْمةَ سلَْي َما َن،
ْ َ ََ
ْ
اجل ِيل َوتَدينه ،ألَ اهنَا أَتَ ْ ْ
ََ
َ
ض لتَ ْس َم َع حك َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احةً َوالَ َجيد.
َوه َو َذا أ َْعظَم ِم ْن سلَْي َما َن ههنَا! إ َذا َخَر َج ُّ
س ف َيها َماءٌ ،يَطْلب َر َ
الروح الناجس م َن اإلنْ َسان َْجيتَاز يف أ ََماك َن لَْي َ
ِ
ِ
ِ
وسا مَزيانًاُ .ثا يَ ْذ َهب َو َأيْخذ َم َعه َسْب َعةَ أ َْرَواح أ َخَر
ُثا يَقول :أ َْرجع إِ َىل بَْي ِيت الاذي َخَر ْجت مْنه .فَيَأِْيت َوَجيده فَا ِر ًغا َمكْن ً
ِ
ِ ِ
َشار ِمْنه ،فَتَ ْدخل وتَسكن هنَ َ ِ
ك ا ِإلنْس ِ
اجلِ ِيل الشِّ
اري ِر».5.
ضا ِهل َذا ْ
ان أ َ
أَ
َشار ِم ْن أ ََوائِل ِه! ه َك َذا يَكون أَيْ ً
َ ْ
اك ،فَتَصري أ ََواخر ذل َ َ
 . 1مىت.35 :12 :
 . 2انظر كتابنا" :مراتب العقل والدين".
 . 3مىت.37-36 :12 :
 . 4مىت.40-38 :12 :
 . 5مىت.45-41 :12 :
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يريد عيسى من كالمه عن أهل نينوى ،أن اجليل الذي جاء بعد أولئك الذين كفروا ،كانوا مؤمنني قائمني ابلدين؛ ويريد
من كالمه عن اليمن ،أن ملكته قد قامت ابلدين بعد أن رأت سليمان .وهو الذي عند هللا أعظم من يوانن ومن سليمان،
سيجهله قومه .وينذرهم -عليه السالم -ابلضالل الذي سيبقى متواراث فيهم جيال بعد جيل .كل هذا ،ألن العقوبة تكون
على قدر الرسول كما أخربان سابقا؛ وعيسى ال يفضله يف الرسل إال حممد صلى هللا عليه وآله وسلم .ولوال أن هللا فاضل
اَّلل َوَرفَ َع
الرسل فَ ا
ضه ْم َعلَى بَ ْعض ِمْن ه ْم َم ْن َكلا َم ا
ك ُّ
بني رسله ،ما كنا نسمح ألنفسنا بذلك .يقول هللا تعاىل{ :تِلْ َ
ضلْنَا بَ ْع َ
ب عضهم درجات وآتَي نَا ِعيسى ابن مرَمي الْب يِنَ ِ
وح الْقد ِس} [البقرة.]253 :
ات َوأَيا ْد َانه بِر ِ
َ ْ َ ْ ََ َ َ ْ
َ ْ َ َ ْ َ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال لَه َواح ٌد« :ه َو َذا
يما ه َو ي َكلّم ْ
ني أَ ْن ي َكلّموه .فَ َق َ
اجلم َ
وع إِ َذا أ ُّمه َوإِ ْخ َوته قَ ْد َوقَفوا َخا ِر ًجا طَالبِ َ
ويضيف مىتَ " :وف َ
ِ
أ ُّمك وإِخوت ِ
ِ ِ
«م ْن ِه َي أ ِّمي َوَم ْن ه ْم إِ ْخ َوِيت؟» ُثا َم اد يَ َده
ني أَ ْن ي َكلِّم َ
َ َ َْ َ
ك َواقفو َن َخا ِر ًجا طَالبِ َ
َج َ
اب َوقَ َال للْ َقائ ِل لَهَ :
وك» .فَأ َ
ََنو تَالَِم ِ
ِ
ات هو أ ِ
ِ
ِ
اِ ِ
َخي َوأ ْخ ِيت َوأ ِّمي» .1.وهذا
يذهِ َوقَ َ
«ها أ ّمي َوإِ ْخ َويت .ألَ ان َم ْن يَ ْ
الَ :
صنَع َمشيئَةَ أَِيب الذي يف ال اس َم َاو َ
َْ
الكالم من احلال؛ ويقصد منه عيسى أن قرابته إهلية وليست دموية ،يف املرتبة األوىل؛ وهي حال كل رابين يف زمانه .وهذا
{وبَارا بَِوالِ َدِيت َوَملْ َْجي َع ْل ِين َجبا ًارا َش ِقياا} [مرمي]32 :؛
ال يدل على التقليل من قدر والدته عنده ،وهو القائل عليه السالمَ :
يدل على الرتتيب يف األحكام فحسب؛ وهي مسألة معلومة عند أهل هللا ،كما قلنا .فكم من واحد منهم ،قرب
وإمنا ّ
األابعد وأبعد األقارب ،مبعيار التقوى (املكانة من هللا) .ومن هذا الباب كان احلكم لسلمان الفارسي رضي هللا عنه بكونه
من آل البيت النبوي ،وكان احلكم أليب هلب ابإلخراج منه .وال يكون العبد من آل بيت الرابين يف احلكم ،حىت يكون
ذلك الرابين أحب إليه من كل من سواه .يقول النيب صلى هللا عليه وآله وسلم يف هذا املعىنِ َ :
َحدك ْم َح اىت
«ال ي ْؤمن أ َ
َ
اَّلل ورسوله أَح ا ِ
ف (أي حىت يكون أن يقذف) ِيف الناا ِر أَح ا ِ ِ
ود ِيف
ب إِلَْي ِه مماا ِس َوامهَاَ ،و َح اىت ي ْق َذ َ
ب إِلَْيه م ْن أَ ْن يَع َ
َ
َ
يَكو َن ا َ َ
ااس أ ْ ِ
ِ
الْك ْف ِر ب ع َد أَ ْن جنَااه ا ِ
ب إِلَْي ِه ِم ْن َولَ ِدهِ َوَوالِ ِدهِ َوالن ِ
ني .2».ومعىن "ال يؤمن"
َح ا
َمجَع َ
َْ
َحدك ْم َح اىت أَكو َن أ َ
اَّلل منْه؛ َوَال ي ْؤمن أ َ
هنا ،هو كما قال العلماء :ال يكمل إُيانه .ومن هذا الباب يف العلم ،يكون حل مسألة اخلالف بني الشيعة وأهل السنة،
يف نظرهم إىل آل البيت عليهم السالم؛ وإن كنا لن نفصل الكالم فيها هنا ،لضيق هذا الفصل عنها .ولعلنا نعود إليها
ضمن ما سيأيت من الكتاب إن شاء هللا.
ِ
ِ
ت وجلَ ِ
ِ
ِ
اجتَ َم َع إِلَْي ِه مجوعٌ َكثِ َريةٌَ ،ح اىت إِناه َد َخ َل
ويقول مىتِ" :يف ذل َ
س عنْ َد الْبَ ْح ِر ،فَ ْ
ك الْيَ ْوم َخَر َج يَسوع م َن الْبَ ْي َ َ َ
ااطئِ .فَ َكلامهم َكثِريا ِأبَمثال قَائًِال« :هوذَا الازارِع قَ ْد خرج لِي زر ِ
ِ
اجلمع كلُّه وقَف علَى الش ِ
يما ه َو يَ ْزَرع
َ ْ ً َْ
ََ َ َ َْ َ
َ َ َ
سَ .و َْ ْ
عَ ،وف َ
َ
ال اسفينَةَ َو َجلَ َ
ط ب عض علَى الطا ِر ِيق ،فَجاء ِ
آخر َعلَى األ ََماكِ ِن الْم ْح ِجَرةَِ ،حْيث َملْ تَك ْن لَه ت ْربَةٌ َكثِ َريةٌ،
ت الطُّيور َوأَ َكلَْتهَ .و َس َق َ
َس َق َ َ ْ ٌ َ
ط َ
ََ
ِ
ِ
آخر َعلَى
َص ٌل َج ا
فَ .و َس َق َ
اح ََرت َقَ ،وإِ ْذ َملْ يَك ْن لَه أ ْ
فَنَ بَ َ
ط َ
امس ْ
ت َح ًاال إِ ْذ َملْ يَك ْن لَه ع ْمق أ َْرضَ .ولك ْن لَ اما أَ ْشَرقَت الش ْ
ض ْ ِ
ِ
َعطَى َمثَرا ،ب عض ِمئَةً و ِ ِ
آخر َعلَى األ َْر ِ
نيَ .م ْن لَه
الش ْاو ِك ،فَطَلَ َع الش ْاوك َو َخنَ َقهَ .و َس َق َ
اجلَيِّ َدة فَأ ْ
آخر ثَالَث َ
آخر ستّ َ
ني َو َ
ً َْ ٌ َ َ
ط َ
3
ِِ
نفسه وما يعلّمه من خري ،ويعين أن اختالف نتاج اخلري الذي
أذ َانن لل اس ْم ِع ،فَلْيَ ْس َم ْع!»"  .إن هذا املَثَل يريد منه عيسى َ
يقول به يف النفوس ،والذي هو من اختالف استعداداهتا ،ليس هو من اختالف اخلري يف أصله .فمن القلوب من يقبل
التعاليم ويعمل هبا ويثمر إمثارا كثريا .وهؤالء منهم األعلى واألوسط واألدىن .ومن القلوب ،من مل ختاطب ابخلري أصالة،
ولكنه بلغها :فمنها ما استطابته من جهة غيبها ومل خيرج إىل ظاهرها؛ ومنها ما كان صلبا مل ُيسكه إال قليال؛ ومنها ما
كان وسط بيئة شريرة ضيقت عليه ومنعت من إعالنه؛ ومنها ما كان يف املكانة كالزرع املزروع يف احلقل ابلقصد وبعد
 . 1مىت.50-46 :12 :
 . 2أخرجه أمحد ،عن أنس بن مالك رضي هللا عنه.
 . 3مىت.9-1 :13 :
157

التهييء؛ وهذا أفضل األصناف .وهذا املثل نظري املثل الذي ضربه حممد صلى هللا عليه وآله وسلم يف قوله« :إِ ان َمثَ َل َما
ِ
ضا ،فَ َكانَ ِ
ِ
ِ
ب عثَِين ا ِ
ت الْماء فَأَنْب تَ ِ
ِ
ت الْ َك َألَ
اب أ َْر ً
ْ
اَّلل بِه َعاز َو َج ال م َن ا ْهل َدى َوالْعلْ ِمَ ،ك َمثَ ِل َغْيث أ َ
َص َ
ت مْن َها طَائ َفةٌ طَيِّبَةٌ قَبِلَ َ َ َ
ََ َ
ِ
ت الْماء فَنَ َفع ا ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب طَائَِفةً ِمْن َها
ااس ،فَ َش ِربوا مْن َهاَ ،و َس َق ْواَ ،وَر َع ْوا؛ َوأ َ
َص َ
َجادب أ َْم َس َك َ َ َ
ب الْ َكث َري؛ َوَكا َن مْن َها أ َ
َوالْع ْش َ
اَّلل هبَا الن َ
أخرى ،إِامنَا ِهي قِيعا ٌن َال متْ ِسك ماء ،وَال ت نْبِت َك َألً .فَ َذلِك مثل من فَقه ِيف ِدي ِن اِ
ِ ِ
اَّلل بِِه ،فَ َعلِ َمَ ،و َعلا َم؛
ين ا
َ ََ َ ْ َ
َ َ
ًَ َ
َْ
اَّلل َونَ َف َعه مبَا بَ َعثَ َ
ِِ 1
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا
اَّلل الذي أ ْرسلْت به . ».وإن مسألة االستعداد ،مل نر هلا عند علماء الدين
ْسا َوَملْ يَ ْقبَ ْل ه َدى ا
َوَمثَل َم ْن َملْ يَ ْرفَ ْع ب َذل َ
ك َرأ ً
مكانة ،على ما هلا من أمهية كربى .وأما من جهة علم التزكية ،فإهنا تكون أساسه؛ مبا أن امل زكي عليه أن يكون خبريا
بطبائع النفوس ،ومبدى قبوهلا للحق؛ حىت يتمكن من مداواهتا من عللها الباطنية ،ومن الرتقي هبا إىل أعلى املراتب الدينية.
وإن كل من يزعم تربية الناس ،وهو ال ُييّز ما ذكران ،من جهة التفصيل ال اإلمجال وحده ،يكون مدعيا ملرتبة اإلرشاد
والتبليغ الكامل عن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم .وأما شرحنا ملثال عيسى عليه السالم ،فإان قد كتبناه قبل أن نطلع
على شرحه هلا هو بنفسه ،فيما سيأيت من اإلجنيل .ولقد عزمنا على حذفه أداب معه عليه السالم ،وحىت ال نسبقه ابلقول؛
ولكن ارأتينا فيما بعد أن نبقي عليه من ابب األمانة ،وحىت ندل على أن مشكاة استمدادان واحدة.
ِ
ِ
ِ
ال َهل ْم« :ألَناه قَ ْد أ ْع ِط َي لَك ْم أَ ْن تَ ْع ِرفوا
اب َوقَ َ
يقول مىت" :فَتَ َقد َ
َج َ
ام التاالَميذ َوقَالوا لَه« :ل َماذَا ت َكلّمه ْم ِأب َْمثَال؟» فَأ َ
وت ال اسماو ِ
أَسرار ملَك ِ
ك فَلَ ْم ي ْع َ ِ ا
س لَه فَالا ِذي ِعنْ َده َسي ْؤ َخذ ِمنْه.
اتَ ،وأَاما ألولَئِ َ
َْ َ َ
ََ
ط .فَإن َم ْن لَه َسي ْعطَى َوي َزادَ ،وأَاما َم ْن لَْي َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا
ني الَ يَ ْس َمعو َن َوالَ يَ ْف َهمو َن .فَ َق ْد َمتا ْ
ين الَ ي ْبصرو َنَ ،و َسامع َ
م ْن أ ْ
َج ِل ه َذا أ َكلّمه ْم أب َْمثَال ،ألَهن ْم مْبص ِر َ
ت فيه ْم ن ب اوة إ َش ْعيَاءَ
ِ
ِ
ِ
ظَ ،وآ َذ َاهن ْم قَ ْد ثَق َل
اعب قَ ْد َغل َ
ب ه َذا الش ْ
الْ َقائلَة :تَ ْس َمعو َن مسَْ ًعا َوالَ تَ ْف َهمو َنَ ،ومْبص ِر َ
ين ت ْبصرو َن َوالَ تَ ْنظرو َن .ألَ ان قَلْ َ
ِ
ِ
ِِ
ِِ
َمساعها .و َغ امضوا عي َ ِ
ِِ
ِ
ِ
وّب لِعيونِك ْم
وهن ْم ،لئَالا ي ْبصروا بِعيوهن ْمَ ،ويَ ْس َمعوا ِِب َذاهن ْمَ ،ويَ ْف َهموا بِقلوهب ْمَ ،ويَ ْرجعوا فَأَ ْشفيَ ه ْمَ .ولك ْن ط َ
َ َ َ
ألَ اهنَا ت ب ِ
ِ ِ
ِِ
ين ا ْشتَ َه ْوا أَ ْن يََرْوا َما أَنْت ْم تَ َرْو َن َوَملْ يََرْوا،
صرَ ،وآلذَانِك ْم ألَ اهنَا تَ ْس َمع .فَِإِّين ْ
ْ
احلَ اق أَقول لَك ْم :إ ان أَنْبيَاءَ َوأَبْ َر ًارا َكثري َ
2
َوأَ ْن يَ ْس َمعوا َما أَنْت ْم تَ ْس َمعو َن َوَملْ يَ ْس َمعوا . ".وخالصة املعىن أن األمثال خياطب هبا العقالء ،الذين يعلمون دالالهتا
حبسب النوازل؛ وأما العمي الذين ال يبصرون إال ألواان ،والصم الذين ال يسمعون إال أصواات ،فال ينفع معهم ذلك .وقد
وصف عيسى قومه بغلظة القلب ،لذلك هو يكثّف زرعه يف أصحابه ،ليثمروها يف قلوب من سيسمع منهم من الناس
فيما بعد ،من األجيال الالحقة.
امسعوا أَنْتم مثَل الازارِِع :ك ُّل من يسمع َكلِمةَ الْملَك ِ
الشِّرير َوَخيْطَف َما قَ ْد
وت َوالَ يَ ْف َهم ،فَيَأِْيت ِّ
يقول عيسى«" :فَ َْ
َْ ََْ َ َ
ْ َ َ
ِع ِيف قَلْبِ ِه .ه َذا ه َو الْ َم ْزروع َعلَى الطا ِر ِيقَ .والْ َم ْزروع َعلَى األ ََماكِ ِن الْم ْح ِجَرةِ ه َو الا ِذي يَ ْس َمع الْ َكلِ َمةََ ،و َح ًاال يَ ْقبَ ل َها
زر َ
اض ِطه ٌ ِ
ِ
لكن لَيس لَه أَصل ِيف َذاتِِه ،بل هو إِ َىل ِحني .فَِإ َذا ح َد َ ِ
ِ
َج ِل الْ َكلِ َم ِة فَ َح ًاال يَ ْعث رَ .والْ َم ْزروع
ثض ٌ
اد م ْن أ ْ
يق أَ ِو ْ َ
َ
َْ َ
ب َفَرحَ ،و ْ ْ َ ْ ٌ
ان الْ َكلِمةَ فَي ِ
بني الشاو ِك هو الا ِذي يسمع الْ َكلِمةَ ،وه ُّم ه َذا الْعاَِمل وغرور الْغِىن َخيْن َق ِ
صري بِالَ َمثَرَ .وأَاما الْ َم ْزروع َعلَى األ َْر ِ
ض
َ ََ
َ
َ َ
َ َ
ََْ
َْ َ ْ َ
ِ
اجليِ َدةِ فَهو الا ِذي يسمع الْ َكلِمةَ وي ْفهم .وهو الا ِذي أيِْيت بِثَمر ،فَيصنَع ب عض ِمئَةً و ِ ِ
ني».
آخر ثَالَث َ
آخر ستّ َ
ني َو َ
َ َ َ ْ َْ ٌ َ َ
َّْ
ََْ
َ ََ َ َ َ
َ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
ُث يضيف عيسى مثال آخر«" :ي ْشبِه َملَكوت ال اس َم َاوات إِنْ َسا ًان َزَر َ
ع َزْر ًعا َجيّ ًدا ِيف َح ْقلهَ .وف َ
يما النااس نيَ ٌام َجاءَ
ب الْب ي ِ
ت
ع َزَوا ًان ِيف َو ْس ِط ْ
صنَ َع َمثًَراِ ،حينَئِذ ظَ َهَر الازَوان أَيْ ً
احلِْنطَِة َوَم َ
َعد ُّوه َوَزَر َ
ضا .فَ َجاءَ َعبِيد َر ِّ َ ْ
ضى .فَلَ اما طَلَ َع النابَات َو َ
ِ
ِ
ال لَه
ال َهل ْم :إِنْ َسا ٌن َعد ٌّو فَ َع َل ه َذا .فَ َق َ
ك؟ فَ ِم ْن أَيْ َن لَه َزَوا ٌن؟ فَ َق َ
ت ِيف َح ْقل َ
س َزْر ًعا َجيِّ ًدا َزَر ْع َ
َوقَالوا لَهَ :اي َسيّد ،أَلَْي َ
ِ
احلِنْطَةَ مع الازو ِان وأَنْتم َُتْمعونَهَ .دعومها ي نْ ِمي ِ
ِ
ان كِالَمهَا َم ًعا إِ َىل
ب َوَجنْ َم َعه؟ فَ َق َ
َ َ َ
ال :الَ! لئَالا تَ ْقلَعوا ْ َ َ َ َ ْ َ
الْ َعبيد :أَت ِريد أَ ْن نَ ْذ َه َ
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احلص ِاد أَقول لِلْح ا ِ
احل ِ
ِ
وها إِ َىل خمََْزين».1.
اح ِزموه حَزًما لِي ْحَر َقَ ،وأَاما ْ
احلِْنطَةَ فَ ْ
ينْ :
امجَع َ
امجَعوا أَاوًال الازَوا َن َو ْ
صادَ ،وِيف َوقْت َْ َ
َْ َ
َ
صاد َ
وهذا مثل تربوي؛ ويعين فيه عيسى من زرع العدو الزوان (نبات سام ينبت وسط حقول القمح) وسط احلنطة (القمح)،
زرع إبليس أتباعه يف مجاعة املؤمنني .واملريب عندما يريب ،فإن الفريقني ينموان جنبا إىل جنب مبدده على اختالف ّبني يف
اإلمثار  .فإن أراد املريب فصل األشرار عن األخيار من التالميذ ،فإن بعضهم سيؤثر يف بعض ،وسيتشوش األخيار ،لعدم
علمهم حبكمة املريب من ذلك؛ وسينفخ الشيطان يف القلوب ليفرق بينها .وهكذا سيفسد اجلميع يف النهاية ولو على
تفاوت يف الفساد .وأما الفالّح اجليد ،فإنه ينتظر أوان احلصاد ،جلمع الزوان وحده ،من أجل إحراقه ،وجلمع الزرع وحده
من أجل االنتفاع به .وهذا يعين أن املريب يرتك األشرار يف مجاعته (كما كان يفعل النيب صلى هللا عليه وآله وسلم مع
املنافقني) ،لينمو املؤمنون ويصلحوا للجنّة؛ ويرتك جزاء األشرار إىل اآلخرة حيث يلقون يف النار اليت هي املناسبة هلم.
ِ
ِ
َخ َذ َها إِنْ َسا ٌن َوَزَر َع َها ِيف َح ْقلِ ِهَ ،وِه َي
آخَر قَائ ًال« :ي ْشبِه َملَكوت ال اس َم َاوات َحباةَ َخ ْرَدل أ َ
ام َهل ْم َمثَ ًال َ
يقول مىت" :قَد َ
ِ
مجي ِع الْب زوِر .و ِ
ِ ِ
أَصغَر َِ
ِ
لك ْن َم َىت َمنَ ْ ِ
ص ِاهنَا».
ْ
آوى ِيف أَ ْغ َ
ت فَه َي أَ ْك َرب الْب قولَ ،وتَصري َش َجَرًةَ ،ح اىت إ ان طي َور ال اس َماء َأتِْيت َوتَتَ َ
َ
2
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اجلَميع».
اختَ َمَر ْ
قَ َ
َخ َذ ْهتَا ْامَرأَةٌ َو َخباأ َْهتَا ِيف ثَالَثَة أَ ْكيَ ِال َدقيق َح اىت ْ
آخَر« :ي ْشبِه َملَكوت ال اس َم َاوات ََخ َريًة أ َ
ال َهل ْم َمثًَال َ
ُث يضيف مىت بعد أن ذكر أمثاال غري اليت أثبتناَ " :ولَ اما َجاءَ إِ َىل َوطَنِ ِه َكا َن ي َعلِّمه ْم ِيف جمَْ َمعِ ِه ْم َح اىت هبِتوا َوقَالوا:
ِ ِِ
احلِكْمة والْق اوات؟ أَلَيس ه َذا ابن النا اجا ِر؟ أَلَيست أ ُّمه ت ْدعى مرَمي ،وإِخوته ي عقوب وي ِ
ِ
وسي َوِمسْ َعا َن
َْ ْ
َ َْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ
َْ
«م ْن أَيْ َن هل َذا هذه ْ َ َ
ْ َ
مجيعه ان ِعْن َد َان؟ فَ ِمن أَين ِهل َذا ِ
ت أَخواته َِ
يب
هذهِ كلُّ َها؟» فَ َكانوا يَ ْعث رو َن بِِهَ .وأَاما يَسوع فَ َق َ
س نَِ ٌّ
ْ َْ
َويَهوذَا؟ أ ََولَْي َس ْ َ َ
ال َهل ْم« :لَْي َ
ِِ
ِِ
اك ق اوات َكثِ َريًة لِ َع َدِم إُِيَاهنِِ ْم3".؛ وَنن وإن كنّا ال نقصد إىل تفسري اإلجنيل
صنَ ْع هنَ َ
بِالَ َكَر َامة إِالا ِيف َوطَنه َوِيف بَْيته»َ .وَملْ يَ ْ
آية آية ،إال أننا مل نتمكن من ُتاوز الدرر العيسوية إال ببعض التغافل؛ لنفاستها وداللتها على علوم جليلة مكنوزة.
وسنتوقف عند هذا احلد من هذا الفصل حىت ال نطيل .ونشري إشارة إىل أن معىن كالم مىت هنا يف قوله " :فَ َكانوا يَ ْعث رو َن
بِِه " الذي يوافق يف اللفظ ما مرران به سابقا ،هو معىن جزئي ،مما يكون من االَنجاب عن الرابين ببشريته ،ال املعىن
السابق؛ فإنه أخص ،وأليق بسياقه .نقول هذا ،حىت ال يعلق متتبعو األلفاظ فيما ذكر؛ ويكونوا متابعني لنا يف تلونّنا
حبسب املواضع والسياقات.
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الفصل السابع عشر

مواجهة السلطة للرابنية
الربع ،هو من كان يف زمن عيسى ،وهو من قام بقتل حيىي عليه السالم .ومعىن حكمه
إن "هريودوس" حاكم ُّ
للربع ،هو أن ملك اليهود كان فيما قبل اتبعا لإلمرباطورية الرومانية اليت جعلت عليه "هريودوس" األب؛ ولكن بعد موته،
حدث أن "أرخالوس" هو الذي توىل احلكم ،وكان ابن تسع سنني .فلم يقبل الرومان بذلك ،ووزعوا ملكه إىل أربعة
أجزاء ،وولوا على األجزاء الثالثة األخرى ،إخوته الثالثة" :هريودوس" و"فيليبوس" و"لوسانيا" .وكل واحد منهم كان
يدعى "ططرخا" ،أي رئيس الربعُ .ث بعد ذلك انتزع قسم "أرخالوس" وأضافوه إىل جزء أخيه "فيليبوس".
و"هريودوس" حاكم الربع ،قتل حيىي عليه السالم ،عندما تكلم مبا يغيظه ،وحكم حبرمة زواجه من امرأة أخيه
"هريوداي" .وحيىي مل حيكم بذلك ألن الشريعة كانت حتّرم الزواج من امرأة األخ ،ألن العكس هو الصحيح؛ وإمنا حكم به
ألن صلة "هريودوس" بدأت ب "هريوداي" يف حياة أخيه "فيليبوس" .وقد أدى تربّم "هريودوس" من حيىي ،يف البداية إىل
سجنه؛ ولكن يبدو أن احلاكم كان يريد أن ينتهي منه ابلقتل ،عسى أن يصفو له األمر .وانتهز طلب ابنة أخيه "هريوداي"
الشقي على فعلته الشنعاء.
أس حيىي هدية هلا ،حىت تقدمها إىل أمها؛ فأقدم
(على اسم أمها) ر َ
ّ
ِ ِ ِ
ِ
الرب ِع خرب يسوع ،فَ َق َ ِ ِ ِِ
ِ
وحناا الْ َم ْع َم َدان قَ ْد
يقول مىتِ" :يف ذل َ
ك الْ َوقْت َمس َع هريودس َرئيس ُّْ َ ََ َ َ
ال لغلْ َمانه« :ه َذا ه َو ي َ
قَام ِمن األَمو ِ ِ ِ
ك ت ْع َمل بِِه الْق اوات» .1وهذا يعين أن "هريودوس" ،مل يكد يص ّدق خبالصه من حيىي ومن تشغيبه
ات! َولذل َ
َ َ َْ
على ملكه ،حىت ظهر له عيسى؛ وكأنه حيىي قد قام حيّا مرة أخرى .وهذا يعين أن احلاكم عندما يكون من أهل الضالل،
فإنه يستوي عنده كل الدعاة إىل اخلري؛ ألنه يصبو إىل أن ال يتك ّدر عليه ما هو فيه من نعيم الدنيا الزائل .وإن هللا شاء
حبكمته ،أن ال خيلي زمنا من األزمنة من قائم ابحلق؛ أحب احلكام أم كرهوا .وهذا هو سبب الصراع املستمر بني الوحي
(يف صورة النبوة أو الوراثة) وامل لك .والوحي والسلطان ،خطان متوازاين يف أغلب حقب التاريخ؛ وال يلتقيان إال يف أزمنة
اخل الفة اجلامعة ،اليت مل يكن حيىي أو عيسى عليهما السالم ،من أهلها يف ذلك الوقت .وأما عند نزول عيسى يف آخر
الزمان ،فإنه سيحكم وتتم له اخلالفة ابملعىن املذكور ،بعد خالفة املهدي عليه السالم مباشرة .واخلالفتان معا مها خالفتان
خامتتان :إحدامها للخالفة احملمديّة اخلاصة ،واألخرى للخالفة العامة.
وحىت نرفع اللبس الذي يكتنف املسألة من جهة العلم ،فإننا ال بد من أن نتكلم عن األمساء اإلهلية املدبرة لكل
ذلك .ولقد قلنا سابقا إن صاحب املرتبة الذي هو "هللا" يكون يف الزمان إما نبيّا أو واراث .وهذا يعين أن مظهره كان
حيىيُ ،ث سيصري عيسى بعد ذلك .وبعد قتل حيىي ،سريث عيسى ما كان له من جهة الغيب ،وستزداد قوة روحانيته عما
كانت عليه .وإن عودة ما كان ليحىي إىل عيسى ،هو كعودة الصفة إىل املوصوف؛ من كون احلياة صفة للروح ،ومن
كون الروح موصوفا هبا (عيسى هو الروح وحيىي هو احلياة) .وهذا هو سبب وجود حيىي مع عيسى يف السماء الثانية معا،
حبسب ما أخرب نبيّنا صلى هللا عليه وآله وسلم يف حديث العروج .ومن مستوى املرتبة يكون تدبري العامل ملظهر االسم
"هللا" غيبا وشهادة .وأما التشريع والرتبية املباشرة ،فإهنما يكوانن من االسم "الرب" الذي هو حتت حكم االسم "هللا"؛
وهو خمصوص بتدبري امللكوت وعامل األرواح .وأما ال ملك الذي يكون للحكام والسالطني ،فهو من تدبري االسم "امللِك".
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و"امللِك" من جهة عمومه ،له تدبري األجسام واألجرام .ومن كون "الرب" خمصوصا ابألرواح ،و"امللِك" خمصوصا
ابألجسام ،صار هذان االمسان سببا ألول ما يظهر من التنازع من جهة احلكم ،إذا احتد احملل .فتارة تكون الغلبة حلكم
الرب ،ليكون املظهر اإلنساين متشرعا مجاليا؛ واترة يكون احلكم للملك فيكون املظهر متكربا جالليا .وهذا هو األصل
يف االختالف الذي حيدث بني امللوك واألنبياء ،أو بني امللوك والورثة .فأما األنبياء والورثة ،فإهنم يكونون على علم مبا هم
تبني حاهلم .ورغم أن االختالف
فيه من جهة األحكام؛ وأما امللوك ،فإهنم يف الغالب يكونون على غفلة متنعهم من ّ
متباينتني ،إال أن اجلاهلني يظنّون أن املعترب شيء واحد
جهتني
ْ
حاصل بني املظهريْن ،ورغم أن حقيقته سينظر إليها من ْ
مع ذلك  .ونعين من هذا ،أن مظهر النبوة يكون نظره إىل حتكيم الشريعة وإىل العدل يف الرعية؛ وأما مظهر امل لك ،فإن
نظره يكون إىل ما به ينبسط سلطانه وتتحقق له به الغلبة على اخلصوم .ومها أمران خمتلفان ،ال يعطيان التنازع من نفسيهما
إال عند اشرتاكهما يف امل دبار؛ وليس امل دبار هنا ،إال العامل واملظاهر اإلنسانية اجلزئية .وهذا ،هو ما جيعل العامل منقسما
على نفسه ،وجيعل اإلنسان أيضا على احلال ذاته من االنقسام .واالنقسام الذي نعنيه ،ال يكون على صورة واحدة دائما،
بسبب دخول األمساء الفرعية اليت حتت حكم الرب والعليم يف املواجهة .وهذا يعطي صورا مظهرية للشؤون ال تنحصر
من جهة الرتكيب .وهو ما جيعل األحداث التارخيية يف العامل على اخلصوص ،وإن كانت على اختالف فيما بينها ،تعطي
يصح ذلك إال من جهة
وحدة مرجعية جامعة يف عني الناظر .وهذا ما ي ِّ
عرب عنه بعضهم إبعادة التاريخ لنفسه ،وإن مل ّ
املراتب واملقامات وما يتعلّق هبا؛ ال من جهة األشخاص واألماكن واألزمان وما يتعلق هبا .ولوال التشابه ،ملا احتدت النظرة
إىل األحداث من قِبل الناظرين ،وال وجدت معيارية حكمية يف ذلك؛ ولوال اختالف الصور املظهرية لكان العامل جامدا
التغري والتب ّدل يف األحكام تبعا للشؤون غري املستقرة ،لذلك جيري
ال حياة فيه من جهة املعىن .و"هللا" يقتضي حكمه ّ
حكمه على كل األمساء اليت حتته عند التجلي.
وهذا الذي ذكرانه ،هو أصل اخلالف بني حيىي و"هريودوس"؛ وإن كان هذا األخري ال علم له حبقيقة األمر .وأما
"هريودوس" من جهة غيبه وشهادته ،فقد كان حتت حكم حيىي ،من دون أن يعلم .وأما ملَ كان ل "هريودوس" التصرف يف
بدن حيىي إبدخاله السجن ،وفيما بعد بقتله؛ فإن ذلك -كما ذكران -كان من جهة ابطن حيىي وال بد ،مع اعتبار ظاهر
خمتصرا للعامل) يف ذلك الوقت .وهكذا ،يكون حكم حيىي منبسطا على "هريودوس" ظاهرا وابطنا،
حيىي من أجزاء العامل (أو َ
وعلى ظاهره هو معه .ولقد كان احلكم بقتل حيىي ،كما أسلفنا ،متكينا لعيسى عليه السالم .وهو ما سيجعل عيسى يظهر
مبا مل يظهر به يف كل ما سبق من حياته .وملا بلغ خرب معجزات عيسى إىل "هريودوس" الذي كان يتوهم اخلالص من
حيىي ،فإنه أدرك من جهة غيبه الوحدة بينهما ،اليت جعلته يصف عيسى أبنه حيىي القائم من األموات (املبعوث)؛ وكأن
شيئا مل يتغري ،أو كأن األمر سيزداد يف نظره سوءا .هلذا طلب أن يؤتى بعيسى إىل جملسه ،ليعاينه ويتثبت من أمره؛ وهذا
خالف ما يظنه الناس من جهل السالطني واحلكام ابألمور .ونعين أن احلكام يكون هلم سند من االسم "امللِك" الذي
جيعلهم على علم مبا ال يطلع عليه من هذا الوجه غريهم من الناس .وحىت احلكماء من مدنيني وعسكريني ،الذين يكونون
يف العادة من أعوان احلاكم ومستشاريه ،فإهنم ال يبلغون إدراكه لألمور من الوجه اخلاص الذي ذكرانه .وأما حكم الناس
على احلكام من جهة جهلهم يف العادة ،أو من جهة اتباعهم لشهواهتم وحدمها ،فإنه يكون من القصور لديهم .وهكذا،
فإن احل ّكام ُيوتون يف الغالب ،من دون أن تعلم حقيقتهم على ما كانت عليه .وهم من هذا الوجه ،يشبهون الرابنيني
الذين جيهلون يف قومهم ،إال أهنم ليسوا رابنيني يف الغالب .وملا بلغ عيسى طلب "هريودوس" لرؤيته ،فإنه نفر منه وذهب
جل الوجوه .ولنسمع إىل مىت يكمل حكايته:
إىل اخلالء؛ لعلمه أهنما مظهران متقابالن من ّ
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ِ
اجلموع َوتَبِعوه م َشاةً ِم َن
اك ِيف َس ِفينَة إِ َىل َم ْو ِضع َخالَء مْن َف ِرًدا .فَ َس ِم َع ْ
ف ِم ْن هنَ َ
صَر َ
يقول مىت" :فَلَ اما َمس َع يَسوع انْ َ
ِِ
ضاهم .ولَ اما صار الْمساء تَ َقد ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ني:
ام إِلَْيه تَالَميذه قَائل َ
َ
الْمدن .فَلَ اما َخَر َج يَسوع أَبْ َ
صَر مجَْ ًعا َكث ًريا فَتَ َحن َ
ان َعلَْيه ْم َو َش َفى َم ْر َ ْ َ َ َ َ َ
«الْمو ِضع خالَء والْوقْت قَ ْد مضى .اِص ِر ِ
ف ْ
وع لِ َك ْي ُيَْضوا إِ َىل الْقَرى َويَْب تَاعوا َهل ْم طَ َع ًاما» .فَ َق َال َهل ْم يَسوع« :الَ
ََ
اجلم َ
ْ
َْ
َ ٌََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا
س عنْ َد َان ههنَا إال َخَْ َسة أ َْرغ َفة َو َمسَ َكتَان» .فَ َق َال« :ائْتوين هبَا
َح َ
اجةَ َهل ْم أَ ْن ُيَْضوا .أ َْعطوه ْم أَنْت ْم ليَأْكلوا» .فَ َقالوا لَه« :لَْي َ
ِ
اجلموع أَ ْن ي ت ِ
اخلَ ْمسةَ وال اسم َكتَ ْ ِ
اكئوا َعلَى الْع ْش ِ
نيَ ،وَرفَ َع نَظََره ََْن َو ال اس َم ِاء َوَاب َرَك َوَك اسَر
بُ .ثا أ َ
إِ َىل هنَا» .فَأ ََمَر ْ َ َ
َخ َذ األ َْرغ َفةَ ْ َ َ َ
وأَعطَى األَر ِغ َفةَ لِلتاالَِم ِ
ض َل ِم َن الْ ِك َس ِر اثْنَ َ ْيت َع ْشَرَة ق افةً ممَْلوء ًة.
وع .فَأَ َك َل ْ
يذَ ،والتاالَِميذ لِلْجم ِ
َْ
اجلَ ِميع َو َشبِعواُ .ثا َرفَعوا َما فَ َ
ْ
1
ِ
ِ
ِ
ِ
َواآلكلو َن َكانوا ََْن َو َخَْ َسة آالَف َرجلَ ،ما َع َدا النّ َساءَ َواأل َْوالَ َد . ".وقد ذكر هللا قصة اإلطعام العيسوي يف قوله تعاىل:
ِ
ني أَ ْن ِآمنوا ِيب وبِرس ِويل قَالوا َآمناا وا ْش َه ْد ِأبَنانَا مسلِمو َن  .إِ ْذ قَ َال ْ ِ
يسى ابْ َن َم ْرَميَ َه ْل
{وإِ ْذ أ َْو َحْيت إِ َىل ْ
احلََوا ِريِّ َ
ْ
َ
َ
ََ
احلََواريُّو َن َايع َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني  .قَالوا نريد أَ ْن َنْك َل مْن َها َوتَطْ َمئ ان ق لوب نَا
ك أَ ْن ي نَ ّزَل َعلَْي نَا َمائ َدةً م َن ال اس َماء قَ َ
ال اتاقوا ا
يَ ْستَطيع َربُّ َ
اَّللَ إ ْن كْن ت ْم م ْؤمن َ
ِِ
ِ
ِ
يسى ابْن َم ْرَميَ اللاه ام َربانَا أَنْ ِزْل َعلَْي نَا َمائِ َد ًة ِم َن ال اس َم ِاء تَكون
َونَ ْعلَ َم أَ ْن قَ ْد َ
ص َدقْ تَ نَا َونَكو َن َعلَْي َها م َن الشااهد َ
ين  .قَ َال ع َ
ِ
يدا ِألَاولِنَا و ِ
اَّلل إِِّين منَ ِّزهلَا َعلَْيك ْم فَ َم ْن يَكْف ْر بَ ْعد ِمْنك ْم فَِإِّين أ َع ِّذبه
ني  .قَ َال ا
لَنَا ِع ً
آخ ِرَان َوآيَةً ِمْن َ
ت َخ ْري الارا ِزق َ
ك َو ْارزقْ نَا َوأَنْ َ
َ
ع َذااب َال أع ِّذبه أ ِ
ِ
ني [ }.املائدة .]115 - 111 :ولنستخلص ما يف هذه اآلايت من أحكام ومن فوائد،
َح ًدا م َن الْ َعالَم َ
َ ً َ َ
حبسب الوقت:
ِ
جهيت األلوهة والرسالة؛ لعدم استقالل
 .1إن احلواريني قد عرض عليهم اإلُيان بعيسى امتحاان من قبل هللا الظاهر به ،من ْ
الرسالة عن األلوهة كما هو جلي .وإخبار هللا عنهم رضي هللا عنهم بقوهلم{ :قَالوا َآمناا َوا ْش َه ْد ِأبَنانَا م ْسلِمو َن} ،هو من
قول احلال قبل املقال؛ وإن كان اإلقرار اللساينّ هنا ضروراي ،ليشهد عليهم عيسى بذلك .وأما إُياهنم املذكور هنا ،فهو
من صنف اإلُيان اجململ ،الذي يكون ألهل مرتبة اإلسالم؛ ولذلك ختم هللا كالمهم ابستشهاده سبحانه على إسالمهم.
ولو أهنم كانوا على مرتبة اإلُيان ،ما كانوا طلبوا آية اإلطعام.
ِ
ك أَ ْن ي نَ ِّزَل َعلَْي نَا َمائِ َد ًة ِم َن ال اس َم ِاء}؟ هو من
يسى ابْ َن َم ْرَميَ َه ْل يَ ْستَ ِطيع َربُّ َ
 .2إن سؤال احلواريني عيسى بقوهلمَ { :ايع َ
عدم إيقاهنم من غري شك؛ ألهنم من مرتبة اإلسالم العامة ينطقون .وإن إجابة عيسى هلم بقوله عليه السالم{ :اتاقوا ا
اَّللَ
ِِ
ني} ،هي من خوفه عليهم من تبعات طلبهم اليت سنتكلم عنها الحقا إبذن هللا .وأما قوله عليه السالم {إِ ْن
إِ ْن كْن ت ْم م ْؤمن َ
ِِ
ني} ،فهو داللة هلم على أن اإلُيان يف أصله ،والذي ال يتم إال عند ترقي املسلمني إىل مرتبة املؤمنني ،يقتضي
كْن ت ْم م ْؤمن َ
التعرف؛ ألن التعرف هنا له صورة االمتحان ،والعبد ليس له أن ُيتحن
أن ال يسأل العبد ربه ولو من ابب الرغبة يف ّ
(جيرب) ربه.
ِِ
ِ
ِ
ِ
ين} ،هو من
 .3إن قول احلواريني{ :ن ِريد أَ ْن َنْك َل مْن َها َوتَطْ َمئ ان ق لوب نَا َونَ ْعلَ َم أَ ْن قَ ْد َ
ص َدقْ تَ نَا َونَكو َن َعلَْي َها م َن الشااهد َ
جهلهم؛ وإن كان ظاهره يوحي ابهتمامهم لصلتهم برهبم ،وبسعيهم إىل الرتقي يف اإلُيان الذي هو مطلب مشروع يف
أصله .وإن قوهلم { َوتَطْ َمئِ ان ق لوب نَا} ،هو من ابب طلب مثرات اإلُيان .وهذه الثمرات يف املعتاد حتصل ابلرتقي إىل مرتبة
ص َدقْ تَ نَا} ،فهو من عدم يقينهم بصدق عيسى بعد ،وإن كانوا به
اإلُيان ،ال ابلسؤال وحده .وأما قوهلم { َونَ ْعلَ َم أَ ْن قَ ْد َ
ؤمن عاقبته عليهم؛ بل ال بد لصاحبه
يل كما ذكران .ولكن جلهلهم ،سيدخلون يف "ُتريب" هللا ،الذي ال ت َ
على إُيان ّأو ّ
يؤدب عليه .وهذا ،ألن معاملة هللا تقوم يف أساسها على األدب ،ال على العلم وحده .وهذا أمر جيهله كثري من
من أن ّ
ِِ
ِ
ين} ،فهو من ابب استدعاء البالء؛ وهو من اجلهل
أهل الدين ،قدُيا وحديثا .وأما قوهلم { َونَكو َن َعلَْي َها م َن الشااهد َ
أيضا  .وذلك ألن العبد ليس يف مقدوره أن جيزم مبا سيعمله بعد معاينته لآلية ،ألن التوفيق بيد هللا وحده ،ال بيد العبد.
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وهذا يعين أن املرء بعد معاينة اآلية ،قد يعود من أكرب املك ّذبني ،خبالف ما كان يظن هو أو غريه .وأفعال العباد ،ليست
وجه ْي خروجها إىل الوجود .وأما االَنجاب عن القدر يف
ترو وإعمال للمنطق دائما؛ ألن هذا وجه واحد من َ
نتاج ّ
األفعال ،حبجاب األسباب القلبية (النفسية) ،فال جيهل منعه من معرفة الدافع إليها حقيقة .والواقع نفسه ،بسبب
االستثناءات الواقعة يف حيوات الناس ،دال على ما نقول؛ وإن كان الناس يفرون من استكشاف منطقة اجملهول يف
أنفسهم لعدم قدرهتم على ذلك دائما.
ِ
يدا ِألَاولِنَا و ِ
ك
 .4إن استجابة عيسى ألصحابه بقوله{ :اللاه ام َربانَا أَنْ ِزْل َعلَْي نَا َمائِ َد ًة ِم َن ال اس َماء تَكون لَنَا ِع ً
آخ ِرَان َوآيَةً ِمْن َ
َ
ِ
ني} ،هي يف ظاهرها نعمة عليهم؛ ولكنها من جهة الباطن قد حتمل يف طيّاهتا من البالء ،ما
ت َخ ْري الارا ِزق َ
َو ْارزقْ نَا َوأَنْ َ
يعجز الناس عن حتمله .وابطن عيسى هو الذي سينطق به القرآن يف قول هللا بعد ذلك.
 .5وإن قول هللا تعاىل{ :إِِين منَ ِزهلا علَيكم فَمن يكْفر ب عد ِمنْكم فَِإِين أع ِّذبه ع َذااب َال أع ِّذبه أ ِ
ِ
ني} ،هو
ْ ّ َ َ ً َ
َح ًدا م َن الْ َعالَم َ
ّ ّ َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َْ
َ
البالء الذي استدعاه سؤال املائدة .ونتيجته أن من يكفر من أولئك الذين عاينوا اآلية ،يع اذب أبكثر مما يع اذب الكافرون
الذين هم حتت حكم الكفر العام .ويف الغالب هذه القاعدة عاملة يف كل ما يسأل من هللا بداءة ،وإن كان يبدو غري
عظيم .واألسلم يف مثل هذه احلال ،إيكال العلم هلل يف األمور ،والتسليم له فيما يق ّدره لعبده .ولقد نبه النيب صلى هللا
ك
عليه وآله وسلم إىل أصل هذا املعىن بقوله لثعلبة بن حاطب األنصاري ،عندما جاء يسأله الدعاء بزايدة الرزقَ « :وْحيَ َ
ِ
يل ت َؤِّدي شكَْرهَ ،خ ْريٌ ِم ْن َكثِري ال ت ِطيقه!».1
َاي ثَ ْعلَبَة! قَل ٌ
ِ
ِ
ِ ِ
ف
ف ْ
صَر َ
ص ِر َ
اجلم َ
يقول مىتَ " :وللْ َوقْت أَلَْزَم يَسوع تَالَمي َذه أَ ْن يَ ْدخلوا ال اسفينَةَ َويَ ْسبِقوه إِ َىل الْ َع ِْرب َح اىت يَ ْ
وعَ .وبَ ْع َد َما َ
ِ
اجلب ِل مْن َف ِردا لِي ِ
اجلموع ِ
ت ِيف َو ْس ِط
ص َار الْ َم َساء َكا َن هنَ َ
ص َار ْ
اك َو ْح َدهَ .وأَاما ال اسفينَة فَ َكانَ ْ
ت قَ ْد َ
صلّ َيَ .ولَ اما َ
ً َ
ْ َ َ
صع َد إِ َىل ََْ
ضى إِلَي ِهم يسوع م ِ
ِ
الْبَ ْح ِر م َع اذبَةً ِم َن األ َْمو ِاج .ألَ ان ِّ
اشيًا َعلَى الْبَ ْح ِر .فَلَ اما
تم َ
يح َكانَ ْ
ضا ادةًَ .وِيف ا ْهلَِزي ِع الاراب ِع م َن اللاْي ِل َم َ ْ ْ َ َ
الر َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أَبصره التاالَِميذ م ِ
ِ
ِ
ا
ِ
صَرخوا! فَللْ َوقْت َكل َمه ْم يَسوع قائ ًال:
ني« :إناه َخيَ ٌ
ال»َ .وم َن ْ
اشيًا َعلَى الْبَ ْحر ْ
اضطََربوا قَائل َ
اخلَْوف َ
َ
ْ ََ
ِ
ك َعلَى الْ َماء».
ت ه َو ،فَم ْرين أَ ْن ِآيتَ إِلَْي َ
ت أَنْ َ
«اي َسيِّد ،إِ ْن كْن َ
َجابَه بطْرس َوقَ َالَ :
«تَ َش اجعوا! أَ َان ه َو .الَ َختَافوا» .فَأ َ
ال« :تَع َال» .فَنَ زَل بطْرس ِمن ال اس ِفينَ ِة وم َشى علَى الْم ِاء لِيأِْيت إِ َىل يسوع .و ِ
لك ْن لَ اما َرأَى ِّ
افَ .وإِ ِذ
يح َش ِد َيد ًة َخ َ
َ
فَ َق َ َ
الر َ
ََ َ َ َ َ َ َ َ
َ
ِِ
ال لَه« :اي قَلِيل ا ِإلُيَ ِ
ان ،لِ َماذَا
بَِ ،جنِّين!» .فَ ِفي ْ
ك بِِه َوقَ َ
«اي َر ُّ
احلَ ِال َم اد يَسوع يَ َده َوأ َْم َس َ
ابْتَ َدأَ يَغَْرقَ ،
صَر َخ قائ ًالَ :
َ َ
ِ
الريح .والا ِذين ِيف ال اس ِفينَ ِة جاءوا وسجدوا لَه قَائِلِنيِ ِ ِ :
ِ
ت ابْن هللاِ!».2
َ
«اب ْحلَقي َقة أَنْ َ
َش َكك َ
َ َََ
ْت؟» َولَ اما َد َخالَ ال اسفينَةَ َس َكنَت ِّ َ َ
إن هيجان البحر وقت وجود األصحاب يف السفينة ،كان من البالء الذي استنزلوه مبعاملتهم السابقة ،حني طلبوا آية
اإلطعام؛ ولكن عيسى لطف هبم ،وحلق هبم وهو ُيشي على املاء؛ حىت يعود إليهم إُياهنم .ولقد كان "بطرس" منوذجا
لكل من يف السفينة ،عندما أراد آية أخرى تدله على أن عيسى هو هو؛ ولكنه عندما مشى على املاء أبمر عيسى ،مل
يكن على يقني اتم؛ بل كان على إُيان يزيد وينقص .وعندما نقص إُيانه ،برؤية الرايح واألمواج ،بدأ يغرق .ولذلك
ِ ِ
ِ
ْت؟" .أما اعرتاف أصحاب السفينة يف النهاية أبن عيسى
يل ا ِإلُيَان ،ل َما َذا َش َكك َ
خاطبه عيسى عليه السالم بقولهَ " :اي قَل َ
هو ابن هللا ،فهو من جهلهم بداللة اللفظ ،ومن جهلهم حبقيقة نسبة عيسى إىل هللا .وَنن جنزم أن عيسى ما كان ليرتكهم
على جهلهم ،ولو من جهة العبارة؛ لذلك نشكك يف هذه الرواايت املكتوبة بعد قرون ،واملثبِتة للفظ البنوة املمجوج.
وإنكاران هلذه العبارة ليس هو من قبيل إنكار عوام املسلمني من املتكلّمني ،الذين ينزهون هللا بعقوهلم؛ وإمنا هو إنكار من
يعلم ظهور هللا يف الصور العدمية يف عامل اإلمكان .ونعين من هذا ،أن العلم ابإلمكان ،يعطي أن عيسى هو هللا ذاته.
 . 1أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ،عن أيب أمامة الباهلي رضي هللا عنه.
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والسر هنا ،وإن كانت العبارة صادمة هو يف لفظ "اإلمكان"؛ ألن هذا اإلمكان خمالف ملعىن الوجوب الذي ال يدرك
مؤهل للخوض فيما نكتب .وإذا كان األمر
فرق بني املعنني ،فليعلم أنه غري ّ
العامة غريه عند الكالم عن هللا .ومن ال ي ّ
فلم يلجأ إىل نسبة ال بنوة املبعدة عن الغرض؟! ...ولقد تكلمنا عن البنوة يف الباب األول ،فال حاجة إىل العودة
هكذاَ ،
إليها هنا.
ِ ِِ
يسيُّو َن الا ِذ ِ
يقول مىتِ " :حينَئِذ جاء إِ َىل يسوع َكتَ بةٌ وفَ ِر ِ
وخ،
يد الشُّي ِ
ني« :لِ َماذَا يَتَ َعداى تَالَِميذ َك تَ ْقلِ َ
ين م ْن أور َشل َيم قَائل َ
َ
ََ َ َ َ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ضا ،ل َما َذا تَتَ َعد ْاو َن َوصياةَ هللا بِ َسبَب تَ ْقليدك ْم؟
اب َوقَ َ
«وأَنْت ْم أَيْ ً
َج َ
فَِإ اهن ْم الَ يَ ْغسلو َن أَيْديَه ْم حينَ َما َأيْكلو َن خْب ًزا؟» فَأ َ
ال َهل ْمَ :
ِ
ال ألَبِ ِيه أ َْو أ ِّم ِه:
ت َم ْو ًاتَ .وأَاما أَنْت ْم فَتَ قولو َنَ :م ْن قَ َ
صى قَائًِال :أَ ْك ِرْم أ ََاب َك َوأ ام َ
كَ ،وَم ْن يَ ْشت ْم أ ًَاب أ َْو أ اما فَ ْليَم ْ
فَِإ ان هللاَ أ َْو َ
ق راب ٌن هو الا ِذي تَ ْن ت ِفع بِِه ِم ِين .فَالَ ي ْك ِرم أَابه أَو أ امه .فَ َق ْد أَبطَلْتم و ِصياةَ هللاِ بِسبب تَ ْقلِ ِ
يدك ْم! َاي مَراؤو َن! َح َسنًا تَنَ باأَ َعنْك ْم
َ
ّ
ََ
َ ْ
ْ َْ
َْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يداَ .وَابط ًال يَ ْعبدونَين َوه ْم ي َعلّمو َن
اعب ب َفمهَ ،وي ْكرمين ب َش َفتَ ْيهَ ،وأَاما قَلْبه فَمْب تَع ٌد َع ِّين بَع ً
إِ َش ْعيَاء قَائ ًال :يَ ْق َرتب إ َا
يل ه َذا الش ْ
ِ ِ
ص َااي الن ِ
ااس» .1.املسألة هنا ليست مسألة فقهية فرعية ،وإمنا هي إنكار من الفقهاء على رسول من أويل
تَ َعال َيم ه َي َو َ
العزم (كبار الرسل) عليهم السالم ،وهي تنبيه من عيسى على حتريف الفقهاء للشريعة .واألمر عائد هنا إىل أصل التشريع،
الذي ينبغي أن يؤخذ بعلم ،وأن ينازل تنزيال سليما يف كل مرة؛ والذي يكون يف الغالب خمالفا ملا يتوارثه الفقهاء (والناس
ِمن بعدهم) من صورة للتديّن .ومن نظر إىل حقيقة األمر ،فإنه سيجد الناس على شريعة حمّرفة ،من األمم السابقة ومن
سهل أيضا على الناس قبول
أمتنا؛ وإن كانوا مجيعا يزعمون غري ذلك .وحتريف الدين ال يكون إال عن هوى ،واهلوى ي ّ
التحريف ،وإن كان خمالفا ملا يعلمون يقينا من الدين .والشيطان يدخل يف هذه العملية ليكون مسسارا بني الفقهاء الرمسيني
ليسهل عليهم قبول البدع املعلومة .وله يف ذلك تسويغات تنطلي على الفقهاء وعلى العامة ،هي من العلم
وأقوامهمّ ،
املخصوص به من عند هللا .واملصيبة هي أن األمور املستحدثة يف الدين ،ال تلبث أن تصبح هي األصل املتم اسك به
تجنابا .ولقد جربنا هذا مع مقلدة فقهائنا ،الذين عند حتقق علمهم
وامل دافَع عنه؛ يف الوقت الذي يعود األصل منكرا وم َ
أبن ما هم عليه هو من التحريف املخالف لألصل ،يسكتون وال جييبون .ولو أهنم كانوا صادقني يف أقواهلم ،فإنه يكون
عليهم :إما الدفاع عما هم عليه مبا يقيمه من علم ،وإما العودة عما هم عليه مع إعالن ذلك للعموم .واحلال هو أن شيئا
من كل ذلك ال حيدث؛ بل هم يسكتون سكوت األموات .ومن كان متتبعا ألحواهلم عن كثب يف الواقع ،فإنه سيدرك
ما نقول بسهولة .وإن عيسى عليه السالم ،عندما نبههم إىل أن بدعهم ال تبلغ سنن األنبياء يف القيمة من حيث األصل؛
وأن عليهم أن يرتّبوا األمور ترتيبا صحيحا (كرتتيب الفرائض واملستحبات واملباحات لدى املسلمني) حىت يكون عملهم
يقروا أبهنم كانوا على خالف احلق فيه؛ بل متادوا على عادهتم .وهذا ما سيجعل
معتربا ،فإهنم مل يعودوا عن ذلك ومل ّ
يقعد للسامعني قواعد كليّة ،يعملون عليها:
عيسى ّ
س َما يَ ْدخل الْ َف َم ي نَ ِّجس ا ِإلنْ َسا َن ،بَ ْل َما َخيْرج ِم َن الْ َف ِم
يقول مىتُ " :ثا َد َعا ْ
اجلَ ْم َع َوقَ َ
ال َهلمْ :
«امسَعوا َوافْ َهموا .لَْي َ
2
ِ ِ
الفريسيون أهنم ضابطون ألحكامها
ه َذا ي نَ ّجس اإلنْ َسا َن» . .وقد انطلق عيسى عليه السالم من مسألة الطهارة ،اليت زعم ّ
وحريصون عليها ،ليدل على أن الفم يتنجس مما خيرج منه من كالم خمالف للحق ،أكثر مما يتنجس مبا يدخل فيه .وهذا
تنبيه إىل ابطن الشريعة ،ال هدم لظاهرها كما قد يفهم اجلاهلون؛ ألن عيسى عليه السالم مل حي ّل لبين إسرائيل احملرمات
قط .والكالم يفهم دائما حبسب سياقه.
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ِ
ِ
ويضيف مىتِ " :حينَئِذ تَ َقد ِ
ال« :ك ُّل
اب َوقَ َ
ام تَالَميذه َوقَالوا لَه« :أَتَ ْعلَم أَ ان الْ َفِّريسيِّ َ
َ
َج َ
ني لَ اما َمسعوا الْ َق ْو َل نَ َفروا؟» .فَأ َ
ِ
ِ
ي ي ْقلَع .اتْركوه ْم .ه ْم ع ْميَا ٌن قَ َادة ع ْميَانَ .وإِ ْن َكا َن أ َْع َمى يَقود أ َْع َمى يَ ْسقطَان كالَمهَا ِيف
َغ ْرس َملْ يَ ْغ ِر ْسه أَِيب ال اس َما ِو ُّ

1
يتحرون احلق ،كما يزعمون؛ لشكروا عيسى على إعادهتم إىل أصل الشريعة؛ ولكن مبا أهنم
الفريسيّون ّ
ح ْفَرة» . .لو كان ّ
كانوا من طبقة الفقهاء الرمسية املستولية على الدين طلبا لألغراض الدنيوية ،فإهنم قد نفروا من كالمه .فلما أخرب عيسى
شخص داءهم؛ واعتمد يف ذلك يف البداية التأصيل العلمي للمسألة .وعىن هبا ،أن كل ما ال أصل له من الوضع
حباهلمّ ،
اإلهلي مما يعتقد الناس أنه شريعة ،فهو ابطل وجب التخلي عنه يف احلال .وهذا نظري ما يدل عليه قول نبيّنا صلى هللا
ّ
ِ
ِ
س ِمْنه فَه َو َردٌّ!»2؛ أي :مردود ابطل .وقد حدثت يف اإلسالم أمور
ي
ل
ا
م
ا
ذ
ه
ان
ر
َم
أ
يف
ث
د
َح
أ
ن
«م
وسلم:
وآله
عليه
َ ْ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َْ َ
كثرية خمالفة لروح التشريع ،يتمسك هبا فقهاؤان أكثر مما هو اثبت منه .ومع ذلك ،يقابَل منهم فعلهم ابلتسليم ،لشدة
غلبة األهواء على العامةُ .ث يلجأ عيسى بعد التأصيل إىل توصيف احلال ،فيصف الفريسيني ابلعميان ،ويصف أتباعهم
ابلعميان .فهؤالء عميان يف التبليغ عن هللا ،واآلخرون عميان يف األخذ عنهم .لذلك كانت عاقبتهم ،أهنم مجيعا يسقطون
ات َم َوا ِزينه  .فَأ ُّمه َها ِويَةٌ َ .وَما أ َْد َر َاك َما ِهيَ ْه َ .انٌر َح ِاميَةٌ}
{وأَاما َم ْن َخف ْ
يف حفرة .واحلفرة هنا هي النار .يقول هللا عنهاَ :
[القارعة.]11 - 8 :
ِ
ِ ِ
«ارمحَِْينَ ،اي َسيِّدَ ،اي ابْ َن َداوَد! اِبْنَِيت
يقول مىتَ " :وإِذَا ْامَرأَةٌ َكْن َعانِياةٌ َخا ِر َجةٌ ِم ْن تِلْ َ
صَر َخ ْ
ك التُّخوم َ
ت إِلَْيه قَائلَةًْ :
ِ ِِ
َْجمنونَةٌ ِجداا» .فَلَم ِجيب ها بِ َكلِمة .فَتَ َقد ِ
ِ
ام تَالَميذه َوطَلَبوا إِلَْيه قَائل َ
نيْ :
اب َوقَ َالَ « :ملْ
َ
ْ َْ
َج َ
«اص ِرفْ َها ،ألَ اهنَا تَصيح َوَراءَ َان!» فَأ َ
َ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
س َح َسنًا أَ ْن
اب َوقَ َ
ت َو َس َج َد ْ
يل الضاالاة» .فَأَتَ ْ
َج َ
«اي َسيِّد ،أَع ِّين!» فَأ َ
ت لَه قَائلَةًَ :
أ ْر َس ْل إالا إ َىل خَراف بَْيت إ ْسَرائ َ
ال« :لَْي َ
ات الا ِذي يسقط ِمن مائِ َدةِ
ي ْؤخ َذ خب ز الْبنِني ويطْرح لِْل ِكالَب» .فَ َقالَت« :نَعم ،اي سيِد! والْ ِكالَب أَيضا َأتْكل ِمن الْفتَ ِ
ًْ
ْ َ
َ ْ َ َ َ ََ
َْ
َ
ْ َ ْ َ َّ َ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
يدين» .فَش ِفي ِ
ِ
ك
ت ابْنَ ت َها ِم ْن تِلْ َ
َج َ
َ
اب يَسوع َوقَ َال َهلَاَ :
أ َْرَابهبَا!» .حينَئذ أ َ
«اي ْامَرأَةَ ،عظ ٌيم إُيَانك! ليَك ْن لَك َك َما ت ِر َ
اع ِة .3".يف هذا املقطع ،يظهر جليّا -مرة أخرى -أن عيسى مل يرسل إىل الناس كافة؛ وإمنا أرسل إىل بين إسرائيل
ال اس َ
خاصة .ولكن عندما أصرت املرأة على طلبها ،وأقرت مبكانتها (مكانة الكالب ابملقارنة إىل بين إسرائيل املختارين) ،فإنه
تفضل عليها وشفى ابنتها مراعاة إلُياهنا فحسب.
عليه السالم قد ّ
احي قَي ِ ِ ِ
ِ ِِ
ويقول مىت" :ولَ اما جاء يسوع إِ َىل نَو ِ
«م ْن يَقول النااس إِِّين أَ َان ابْن
َْ
س َسأ ََل تَالَمي َذه قائ ًالَ :
َ َََ
َ
صرياة فيلبُّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
«وأَنْت ْمَ ،م ْن
آخرو َن :إ ْرميَا أ َْو َواح ٌد م َن األَنْبيَاء» .قَ َ
آخرو َن :إيليااَ ،و َ
وحناا الْ َم ْع َم َدانَ ،و َ
ا ِإلنْ َسان؟» فَ َقالوا« :قَ ْوٌم :ي َ
ال َهل ْمَ :
ت قولون إِِين أَان؟» فأَج ِ
ك
ت ه َو الْ َم ِسيح ابْن هللاِ ْ
وّب لَ َ
اب مسْ َعان بطْرس َوقَ َال« :أَنْ َ
اب يَسوع َوقَ َال لَه« :ط َ
أج َ
َ َ ّ َ َ َ َ
احلَ ِّي!» .فَ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت بطْرسَ ،و َعلَى
ك ،لك ان أَِيب الاذي ِيف ال اس َم َاواتَ .وأَ َان أَقول لَ َ
َاي مسْ َعان بْ َن يو َان ،إِ ان َحلْ ًما َوَد ًما َملْ ي ْعل ْن لَ َ
ك أَيْ ً
ضا :أَنْ َ
ِِ
وت ال اسماو ِ
ك م َفاتِيح ملَك ِ
ِ
صخرةِ أَبين َكنِيس ِيت ،وأَب واب ْ ِ
ات ،فَك ُّل َما تَ ْربِطه َعلَى
هذه ال ا ْ َ ْ
اجلَحي ِم لَ ْن تَ ْق َوى َعلَْي َهاَ .وأ ْعطي َ َ َ َ
ََ
َ َ َْ
ض يكون مربوطًا ِيف ال اسماو ِ
ِ ِ ِ
اتَ .وك ُّل َما َحتلُّه َعلَى األ َْر ِ
صى تَالَِمي َذه أَ ْن الَ
ض يَكون َْحمل ًوال ِيف ال اس َم َاوات» .حينَئذ أ َْو َ
األ َْر ِ َ َ ْ
ََ
َحد إِناه يَسوع الْ َم ِسيح .4".يريد عيسى أن يذ ّكر بتبشري األنبياء السابقني به ،ليؤسس عليه يف احلاضر؛ وهو
يَقولوا أل َ
سبب سؤاله َمن حوله عمن يشهد مبرتبته .وملا أجاب "بطرس" رضي هللا عنه جوابه الذي يستشكله املتأخرون ،أقره
وبشره أبنه سيكون وارثه؛ وأن كنيسته (أمته) ستبىن على صخرته (انطالقا من معىن امسه) .وَنن نؤكد أن البنوة
عيسى ّ

 . 1مىت.14-12 :15 :
 . 2متفق عليه ،عن عائشة عليها السالم.
 . 3مىت.28-22 :15 :
 . 4مىت.20-13 :16 :
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املذكورة يف قول "بطرس" هي التجلي .فكأنه قال :أنت ُتلي هللا احلي .ولقد أحسن يف هذا التعبري رضي هللا عنه ،ألن
احلضرة حضرة ألوهة ،وألن أبرز الصفات اليت ظهر هبا عيسى هي احلياة؛ وهبا كان حييي ويربئ .ونعين من هذا ،أن اإلبراء
ِ
كي له؛ وهو يؤخر املواجهة
نفسه إحياء ملا كان قد مات جزئيا .وأما إرادة عيسى االستخفاء ،فألنه يعلم منازعة املظهر املَل ّ
أكثر ما ُيكن.
ِ ِ ِ ِِ
ِ
ويقول مىتِ " :من ذلِ َ ِ
وخ
ب إِ َىل أور َشلِ َيم َويَتَأَاملَ َكثِ ًريا ِم َن الشُّي ِ
ْ
ك الْ َوقْت ابْتَ َدأَ يَسوع يظْهر لتَالَميذه أَناه يَْن بَغي أَ ْن يَ ْذ َه َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب! الَ يَكون
اش َ
اك َاي َر ُّ
«ح َ
وم .فَأ َ
َورَؤ َساء الْ َك َهنَة َوالْ َكتَ بَةَ ،وي ْقتَ َلَ ،وِيف الْيَ ْوم الثاالث يَق َ
َخ َذه بطْرس إِلَْيه َوابْتَ َدأَ يَْن تَ ِهره قَائ ًالَ :
1
سهل إدراك ما سيقع فيما بعد .وملا أخرب عيسى عن مقتله ،فإنه أراد الصورة؛ وأما "بطرس"
لَ َ
ك ه َذا!»  .هذا املقطع ،ي ّ
فإنه أراد احلقيقة اليت صار يعلمها .وهو يعين بكالمه املتسق مع علمه ،أن عيسى ال ُيكن أن يقتل .وهذا القول منه نظري
إنكار عمر رضي هللا عنه ،ملوت النيب صلى هللا عليه وآله وسلم عندما أبلِغ به .ولكننا سنرجئ الكالم عن هذه املسألة
إىل وقتها ،حبسب اإلجنيل؛ فإهنا دقيقة وعويصة .وسنذكر فيها -إبذن هللا -ما مل نسبق إليه حبمده تعاىل.
ِ ِ ِِ
ِ
وخيتم مىت األصحاح السادس عشر بقوله نقال عن عيسىِ " :حينَئِذ قَ َ
ال يَسوع لتَالَميذه« :إِ ْن أ ََر َاد أ َ
َح ٌد أَ ْن َأيْيتَ
ِ
ِ
ِ
ورائِي فَلْي نْ ِكر نَ ْفسه وَحي ِمل ِ
ِ
ِ
َجلِي َِجيد َها.
ص نَ ْف َسه ي ْهلك َهاَ ،وَم ْن ي ْهلك نَ ْف َسه م ْن أ ْ
ْ َ َْ ْ َ
صليبَه َويَْت بَ ْع ِين ،فَإ ان َم ْن أ ََر َاد أَ ْن خيَلّ َ
ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا
ف
بح الْ َعا َملَكله َو َخسَر نَ ْف َسه؟ أ َْو َماذَا ي ْعطي اإلنْ َسان ف َداءً َع ْن نَ ْفسه؟ فَإ ان ابْ َن اإلنْ َسان َس ْو َ
ألَناه َماذَا يَْن تَفع اإلنْ َسان لَ ْو َر َ
ِ
ِ ِ ِ ِِ
ِ ِِ ِ ِ ِ
ب َع َملِ ِه .اَ ْحلَ اق أَقول لَك ْم :إِ ان ِم َن الْ ِقيَ ِام ههنَا قَ ْوًما الَ يَذوقو َن
َأيْيت يف َْجمد أَبيه َم َع َمالَئ َكتهَ ،وحينَئذ جيَازي ك ال َواحد َح َس َ
الْموت ح اىت ي روا ابن ا ِإلنْس ِ
ان آتِيًا ِيف َملَكوتِِه» .2.يف ظاهر األمر ،إن عيسى خيرب بعودته قبل أن حيل املوت ببعض
َ ْ َ َ ََ ْ َ َ
احلاضرين معه .وأما املوت الذي يقصده عيسى عليه السالم يف بداية كالمه ،عند اشرتاطه على من يريد اتباعه ،هو ما
احلس والشهادة ،فإننا نقول له:
تسميه الصوفية عندان "املوت املعنوي" .فإن أشكلت على القارئ األلفاظ احمليلة على ّ
حسا؛ بل إن املوت املعنوي
للويل منّا ،فإنه يكون يف حكم امليّت ّ
ذلك ألن املوت هو املوت .واملوت املعنوي عندما حيصل ّ
احلسي من جهة انكشاف احلجب .ونعين من هذا ،أن من ُيوت طبيعيا ،ينكشف له الربزخ مبوته؛ ولكن ال
أكرب من
ّ
تنكشف له احلقائق على ما هي عليه ،وإمنا حبسب حاله :فإن كان مؤمنا ،انكشفت له حبسب ما يوافق إُيانه؛ وإن كان
كافرا انكشفت له مبا ينقض كفره فحسب .وأما الويل عندما ُيوت معنواي (وهو املوت الذي يدل عليه عيسى) ،فإنه
يعرف ربه وترتفع يف حقه حجب الظلمة وحجب النور .ولو أن إخواننا من أمة عيسى تفطنوا إىل أن كالم عيسى كان
معهم ابملعاين واألمثال دائما ،لعلموا أن املوت الذي يتكلم عنه غري املوت املعلوم هلم .وإن إنكار عيسى على "بطرس"
احلسي ،كان يف حمله؛ ألنه أراد منه أن يعلم حقيقة املوت املعنوي املتحقق له منذ والدته.
عندما أراد أن ي ّنزهه عن املوت ّ
اك الَ َهتْتَ ُّم ِمبَا هللِ ِ
لك ْن ِمبَا لِلن ِ
ااس»3.؛
ت َم ْعثَ َرةٌ ِيل ،ألَن َ
ب َع ِّين َاي َشْيطَان! أَنْ َ
وعبارته عليه السالم فيما قبل ل "بطرس"«" :ا ْذ َه ْ
إمنا كان يقصد منها :أنت بعيد عن احلقيقة (ألن الشطن البعد) ،ألنك هتتم أبحكام صوريت "الناسوتية" ،وهتمل حقيقيت
"الالهوتية" .وهذا كان تعليما منه عليه السالم ل "بطرس" ،وجلميع من سيبلغه الكالم فيما بعد.
وحىت خنتم الفصل مبا هو مناسب له ،فإننا ننبه إىل أن عيسى (أو أحدا من األنبياء عليهم السالم) مل أيت معارضا
للحاكم ،وال طالبا ألن حيكم بدله بزعم أن يسوس الناس ابلشريعة كما فعلت طوائف ضالة من بين إسرائيل ومن بين
إمساعيل مجيعا؛ وإمنا جاء داال على هللا من جهة الشهود ،وداال على الطريق املشروع مبا يعيد الروح إىل الشريعة املوسوية
 . 1مىت.22-21 :16 :
 . 2مىت.28-24 :16 :
 . 3مىت.23 :16 :
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اليت حنّطها الفريسيون .ومع هذا الذي نقوله ،فإن ملوك الزمان ،لن يتمكنوا من إدراك فحوى الدعوة العيسوية ،وال دعوة
أحد من الرابنيني ،وسيبطشون يف أحيان كثرية أبولياء هللا إن إذن هللا هلم بذلك من جهة الغيب؛ ألهنم يروهنم منافسني
هلم ومؤلّبني للعامة عليهم .واألمر بعيد متاما عما ذهبت إليه العقول القاصرة من الفريقني :فريق امللوك ،وأتباع الرابنيني؛
كما سيَبني للقارئ معنا ،كلما تق ّدمنا يف الكتاب...
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الفصل الثامن عشر
التجلي والعرب

ِ
ِِ
َخاه و َ ِ ِِ ِ
ت
ينَ .وتَغَاَري ْ
يقول مىتَ " :وبَ ْع َد ستاة أ اَايم أ َ
س َويَ ْعق َ
وب َوي َ
صع َد هب ْم إ َىل َجبَل َعال مْن َف ِرد َ
وحناا أ َ َ
َخ َذ يَسوع بطْر َ
ام ِ
ضاءَ َكالنُّوِر .1".مبا أن الظاهر مبظهر عيسى هو احلق ،فإن
ت ثِيَابه بَْي َ
ص َار ْ
اامه ْمَ ،وأ َ
سَ ،و َ
َضاءَ َو ْجهه َكالش ْ
َهْي ئَ ته قد َ
التجلي يقع منه وفيه .وهذا حيدث من كل رابين ،ال منه وحده؛ كما يعتقد ذلك اجلهلة من النصارى ومن يشبههم من
املسلمني( .)2ولقد صار معنا َنن مثل هذا ،مرات ال َنصر عددها .ويف الغالب مل يكن أصحابنا يتمكنون من اإلخبار
مبا شاهدوا ،إال بعد أن يعودوا إىل بلداهنم ؛ بسبب اندهاشهم ودخول اهليبة عليهم ،كما دخلت على الثالثة املذكورين
من أتباع عيسى عليه السالم .ومرادان مما نذكر هنا ،هو إفهام الناس أن ما يرويه مىت عن عيسى خبصوص هذه املسألة،
ليس أمرا مقصورا عليه وحده؛ ولكن هو مما يورث عنه أو عن غريه ،وهو معلوم ألهل هللا من مجيع األزمنة.
ِ
ِ
ِ
بَ ،جيِّ ٌد أَ ْن نَكو َن
«اي َر ُّ
وسى َوإِيلياا قَ ْد ظَ َهَرا َهل ْم يَتَ َكلا َمان َم َعه .فَ َج َع َل بطْرس يَقول ليَس َ
وعَ :
يقول مىتَ " :وإِذَا م َ
اح َدةٌ ،و ِإليلِياا و ِ
اح َدةٌ ،ولِموسى و ِ
كوِ
ِ
صنَ ْع هنَا ثَالَ َ ا
اح َدةٌ» .3.وهذا أيضا مما وقع لنا ،إما
ت نَ ْ
ههنَا! فَِإ ْن شْئ َ
َ
َ
َ َ َ
ث َمظَال :لَ َ َ
حبضور النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،أو حبضور مجاعة أو واحد من غريه من األنبياء عليهم السالم؛ أو حبضور أحد
كل مرة ،كنّا خنرب املشاهدين
األئمة من أهل البيت ،حلكمة يتعلّق هبا الوقت؛ أو حبضور شيوخنا عليهم السالم أمجعني .ويف ّ
حبقيقة ما جيري وحبقيقة ما يقال ّإابن ذلك ،حبسب املستطاع .وأما عيسى فقد حضر معه هنا موسى وإيليّا (إلياس)،
خلصيصة هلما وهي من جهة موسى :كونه األقرب إليه وشريكه يف التشريع؛ ومن جهة إيليّا :كونه نبيّا حيا عليه السالم
بعد رفعه من زمنه إىل وقت فناء الدنيا .فهو شبيه لعيسى يف مسألة الرفع ويف استمرار احلياة الطبيعية لديه .ونعين ابحلياة
الضيفني،
الرسولني
الطبيعية ،احلياة اليت تكون عليها األجسام يف الدنيا ،ال احلياة الروحانية الربزخية وحدها .وهذا يعين أن
ْ
ْ
كان الواحد منهما كالقوس األول لآلية العيسوية ،وكان اآلخر كالقوس الثاين هلا .وهذا يدخل ضمن علم املناسبة الذي
احلس عليه ،ونقص
دل عليه أبو حامد الغزايل يف مجلة من ّ
دل عليه من أهل هللا .وأما كالم بطرس هنا ،فهو من غلبة ّ
استعداده يف ذلك الوقت .ألنه لو مل يغلب احلس عليه ،ما عرض أن يصنع مظلة لروح متشخص كموسى عليه السالم.
وهو معذور يف هذا ،ألنه مل يكن له عهد مبثل هذه األمور من قبل.
ِ
احلَبِيب الا ِذي بِِه
ت ِم َن ال اس َحابَِة قَائًِال« :ه َذا ه َو ابْين ْ
ص ْو ٌ
يما ه َو يَتَ َكلام إِ َذا َس َحابَةٌ نََِّريةٌ ظَلالَْت ه ْمَ ،و َ
ويقول مىتَ " :وف َ
امسَعوا» .4.وهذا يعين أن هذه التجليّات تقع لألتباع ليعلموا منها خصوصية إمامهم .والكالم الذي يسمعونه
س ِرْرت .لَه ْ
أثناء املشاهدة (وهي صنف خاص منها) يدل على ما يريد هللا أن ينفعهم به يف الوقت .والفائدة هنا كانت الداللة على
مظهرية عيسى ورابنيته ،من غري تقيّد بلفظ البنوة ،كما نقول دائما .وسبب قول قاصري العقول ببنوة عيسى ،هو دخول
قياسات عقوهلم على ظنّهم .ونعين أهنم عندما رأوا من عيسى ،ما ال يصح أن يصدر إال عن هللا ،من صفات ومن أفعال،
 . 1مىت.2-1 :17 :
 . 2سيأيت الكالم ابلتفصيل عن أشباه النصارى من املسلمني الحقا ويف أوانه.
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علموا أبنه هو؛ ولكنهم عندما يعودون إىل صورته اآلدمية ،يعلمون يقينا أنه ليس هو .وهم ابلرتدد بني "الهوته" و"انسوته"،
مل جيدوا من خمرج عقلي ،إال أن يقولوا ابلبنوة؛ ألهنا يف زعمهم واسطة بني الربوبية والعبودية ،كما هو االبن واسطة بني
أبيه وابنه (ابن االبن) .ونعين من هذا ،أنه عندهم ،عبد ورب يف اآلن ذاته؛ أو هو اترة رب واترة عبد حبسب شهود
عقوهلم .وهذا كله تكلف منهم ،غلبتهم فيه عقوهلم .ولو أهنم اكتفوا ابملشاهدة من دون تفسري ،لكان أكمل يف ح ّقهم؛
ولكن هذا عزيز يف الناس قدُيا وحديثا .واحلال املناسب هلذا الكمال ،هو حال األطفال الذين ال يعرتضون على شيء
مما يرون ،أو يفسرون .ولعل هذا ،هو ما سيدعو عيسى عليه السالم ،إىل اإلشادة ابألطفال فيما سيأيت من كالمه.
ُث يقول مىت" :ولَ اما َِمسع التاالَِميذ س َقطوا علَى وج ِ
وه ِه ْم َو َخافوا ِجداا .فَ َجاءَ يَسوع َولَ َم َسه ْم َوقَ َال« :قومواَ ،والَ
َ
َ
َ
َ
1
ِ
ا
وع َو ْح َده . ".وهذا يؤكد أن األمر كان مشاهدة ،وإن مل يعلم التالميذ
َح ًدا إال يَس َ
َختَافوا» .فَ َرفَعوا أ َْعي نَ ه ْم َوَملْ يََرْوا أ َ
حبقيقتها .ولوال أن عيسى كان حاضرا معهم ،ألبقينا على أصل الشك خبصوصها ،بسبب عدم عصمتهم يف أنفسهم؛
ولكن معية عيسى ُتعلهم يف مأمن من مكائد الشيطان .ونقصد من هذا ،أن للشيطان ُتليات شبيهة مبا ذكر ،يظهر
هبا ألهل الضالل من أتباعه  ،فيظن املساكني أهنم قد حصلوا هبا شيئا .ولقد لقينا من هذا الصنف مناذج ،ما كان ينفع
معها التحذير منا ،وال التبيني.
ِ
ِ
اجلب ِل أَوصاهم يسوع قَائًِال« :الَ ت علِموا أَح ًدا ِمبَا رأَي تم ح اىت ي قوم ابن ا ِإلنْس ِ
ان
ْ
َْ ْ َ َ َ ْ
َ
يما ه ْم َان ِزلو َن م َن ََْ ْ َ ْ َ
ُث يقول مىتَ " :وف َ
َ
ِمن األَمو ِ
ات» .2.وعلى مثل هذا القول يبين النصارى عقائدهم ،يف مسألة قيامة املسيح عليه السالم .وَنن ال نراها منهم،
َ َْ
إال تفسريا ملا كانوا يرون ويسمعون؛ من أجل إقناع العقول وإجياد منطق انظم لكل ذلك؛ رغم أن الناس ال يتمكنون من
اخلروج بشيء من أحوال الرابين ،إال إن هم تلقوها ابلتسليم وحده؛ وهو األليق هبم على كل حال .ولكن أىن هلم الصرب
على ما جيدون من حرقة احلرية ومساءلة العقول! والسبب من وراء هذا الفعل منهم ،هو أهنم (العقول) ال يهدأون إال إن
هم تناولوا خمتلف املعلومات (اليت من ضمنها عيسى) مبا يشبه اإلحاطة منهم .وهي ربوبية كامنة يف العقول ،ال يتفطن
إليها الناس .واإلحاطة بعيسى ،وإن كانت منهم أمرا بعيد املنال ،إال أهنم أينسون مع تومهها ،مبا يرونه اقرتااب منه أبي قدر
تومها حمضا منهم فحسب .ولو أن الناس يتنبهون إىل إمالءات عقوهلم
من األقدار؛ وإن كان ذلك ال يعدو أن يكون ّ
دركاهتم ،وابلتايل يف أحواهلم
عليهم يف مجيع املسائل ،لتعجبوا من كثرهتا ومن إحلاحها؛ ولتعجبوا أكثر من نتائجها يف م َ
ومصائرهم.
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
اب يَسوع َوقَ َال
ُث يقول مىتَ " :و َسأَلَه تَالَميذه قَائل َ
َج َ
ني« :فَل َما َذا يَقول الْ َكتَ بَة :إِ ان إِيلياا يَْن بَغي أَ ْن َأيِْيتَ أَاوًال؟» فَأ َ
ِ
ِ
َهلم« :إِ ان إِيلِياا أيِْيت أَاوًال وي رُّد ك ال َشيء .و ِ
ك
لك ِّين أَقول لَك ْم :إِ ان إِيلياا قَ ْد َجاءَ َوَملْ يَ ْع ِرفوه ،بَ ْل َع ِملوا بِِه ك ال َما أ ََرادواَ .كذل َ
ََ
َ
ْ
ْ َ
3
ِ
ِ
ِ
ا
ف يَتَأَمل مْن ه ْم» . .والكالم يعين أن أهل الكتاب كانوا على علم مبا يتعلق ب "إيليّا" ،وأبنه سيبعث
ضا َس ْو َ
ابْن اإلنْ َسان أَيْ ً
مر ْتني؛ لذلك هم ينتظرون مقدمه .ولقد ضل اليهود يف "إيليّا" كما ضلوا يف "املسيح" ،ألن كلْيهما قد جاء ،وهم منكرون
له .فأما "إيليا" ،فهو إدريس عليه السالم؛ رفعه هللاُ ،ث بعثة مرة أخرى إىل بين إسرائيل عند عبادهتم "بعال" (البعل يف
اللغة يعين الرب )؛ ولكن القوم عصوه وأبوا اتباعه .فرفعه هللا إىل السماء مرة أخرى ،وأطال حياته كما أطال حياة غريه
ِ ِ
اس لَ ِم َن
من بعض خلقه .فهو يف األنبياء عليهم السالم ،كاخلضر يف األولياء .يقول البخاري يف اببَ {" :وإ ان إلْيَ َ

 . 1مىت.8-6 :17 :
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ِ
ني}" :يذ َكر عن ابن مسعود وابن عباس ،أن إلياس هو إدريس( .)1وإدريس هو جد نوح أو جد أبيه؛ وأما إلياس
الْم ْر َسل َ
فهو من ذرية هارون أخي موسى عليهما السالم .ورد ذكره يف التناخ ،يف سفر امللوك الثاين ،يف عهد امللك آخاب.
وإخبار عيسى مبقدم إيليا ،مع عدم معرفة بين إسرائيل به ،هو من العلم احملقق ،الذي كان ينبغي اعتباره .وإن تشبيه
عيسى حلاله -عليه السالم -مع قومه ،إبلياس ،هلو من معجزاته العلمية؛ ألهنم كما جهلوا "إيليا" سيجهلونه هو أيضا
(املسيح) .وهم من ضالهلم ،ما يزالون يف انتظارمها إىل اآلن معا ،مع حتقق مقدمهما معا .فما أعجب أمر بين إسرائيل
مع أنبيائهم!...
ِ
ِ
اجلم ِع تَ َقد ِ
يدا،
صَرع َويَتَأَامل َش ِد ً
«اي َسيِّدْ ،ار َح ِم ابْين فَِإناه ي ْ
َ
ام إِلَْيه َرج ٌل َجاثيًا لَه َوقَائ ًالَ :
يقول مىتَ " :ولَ اما َجاءوا إِ َىل َْ ْ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
اجلِيل َغ ْري
اب يَسوع َوقَ َال« :أَيُّ َها ْ
َح َ
َويَ َقع َكث ًريا ِيف الناا ِر َوَكث ًريا ِيف الْ َماءَ .وأ ْ
َج َ
ض ْرته إِ َىل تَالَميذ َك فَلَ ْم يَ ْقدروا أَ ْن يَ ْشفوه» .فَأ َ
ِ
يل ههنَا!» فَانْتَ َهَره يَسوع ،فَ َخَر َج ِمنْه الشْايطَان.
َحتَ ِملك ْم؟ قَ ِّدموه إِ َا
الْم ْؤم ِن ،الْملْتَ ِوي ،إِ َىل َم َىت أَكون َم َعك ْم؟ إِ َىل َم َىت أ ْ
ِ
ِ
ك ال اس ِ
ال
وع َعلَى انِْفَراد َوقَالوا« :لِ َما َذا َملْ نَ ْق ِد ْر ََْنن أَ ْن خنْ ِر َجه؟» فَ َق َ
فَشف َي الْغالَم ِم ْن تِلْ َ
ام التاالَميذ إِ َىل يَس َ
َ
اعةُ" .ثا تَ َقد َ
اجلَبَ ِل :انْتَ ِق ْل ِم ْن هنَا
احلَ اق أَقول لَك ْم :لَ ْو َكا َن لَك ْم إُِيَا ٌن ِمثْل َحبا ِة َخ ْرَدل لَكْن ت ْم تَقولو َن ِهل َذا ْ
َهل ْم يَسوع« :لِ َع َدِم إُِيَانِك ْم .فَ ْ
ص ْوِم» .2.ينبه عيسى عليه
اك فَيَ ْن تَ ِقلَ ،والَ يَكون َش ْيءٌ َغ ْ َري ممْ ِكن لَ َديْك ْمَ .وأَاما ه َذا ْ
صالَةِ َوال ا
اجلِنْس فَالَ َخيْرج إِالا ِابل ا
إِ َىل هنَ َ
قواي .ومعىن "قواي" هنا هو اليقني؛
السالم أتباعه هنا ،إىل أهنم ابستطاعتهم شفاء املرضى ،ولكن بشرط أن يكون إُياهنم ّ
أخربان بعض تالميذان بفعل الكرامات عند "التوجه" إلينا
ومعىن اليقني هو اجلزم؛ وهذا جار مع كل رابين وتالميذه .ولقد َ
يف امل لمات ،مبا ال يكاد حيصر عددا .حىت لقد كان بعضهم يطلع على بعض املغيبات ،فيخرب هبا أو يعمل مبا رآه فيها،
فيجد ذلك يف الواقع كما رآه .وقع هذا يف املغرب ويف مصر ويف سورية ويف أمريكا ،وكان بني أصحابنا متواترا .وكالم
صح منه اإلُيان ،صحيح مبدئيا؛ وإن كان مشروطا من جهة ظاهره
عيسى أبنه ال شيء يكون غري ممكن للتلميذ إن ّ
أي من ذلك .واإلُيان (اليقني) هو
وابطنه بشروط .ولوال أن إرادة املتبوع تصري إرادة التابع عينها ،ما كان يتم للتالميذ ٌّ
ما يوحد اإلرادتني يف املظهريْن :مظهر اإلمام ومظهر التابع .وهذا علم ،مل نر أحدا دل عليه كعيسى؛ وإن كان مذكورا يف
كتب التصوف كثريا ،منسواب إىل الشيوخ ال إىل التالميذ .وَنن منيّز ما يكون منه للشيوخ وما يكون للتالميذ من جهة
احلال ؛ ألن أحوال التالميذ تكون أدل على مرتبة الشيخ من أحوال نفسه ،بعكس ما يتبادر إىل األذهان .والسبب هو
أن أحوال الرابين ذاهتا تكون جمهولة ،وداخلة ضمن ما ال يتعلق به علم العلماء؛ خبالف التالميذ الذين يكونون يف جل
أمورهم من العوام .وعلى كل حال ،فهذا علم خاص جدير أبن يتناول من جديد ،بعد مرور قرون عجاف على أمتنا فيه.
ِ
اجللِ ِيل قَ َال َهلم يسوع« :ابن ا ِإلنْس ِ
ف ي َسلام إِ َىل أَيْ ِدي الن ِ
ااس فَيَ ْقت لونَه،
ان َس ْو َ
ْ
َْ
يما ه ْم يَََرتاددو َن ِيف َْ
ويقول مىتَ " :وف َ
َ
وِيف الْي وِم الثاالِ ِ
ث يَقوم» .فَ َح ِزنوا ِجداا .3".يبدو من ظاهر الكالم ،أن عيسى خيرب عما سيحدث له؛ وهو يعين ب "ابن
َ َْ
اإلنسان" نفسه ،كما هي عادته عليه السالم .وخالصة اخلرب هي أن عيسى سيسلم إىل املخلوقني ليتصرفوا مبا شاء هللا
يف بدنه بتعذيب أو بقتل؛ وأخرب أيضا أبنه يقوم يف اليوم الثالث من بعد موته .ورغم أن ظاهر الكالم هنا خمالف ملا يدل
عليه إخبار هللا يف القرآن أبنه مل يصلب ومل يقتل؛ والذي سيجعل عقائد النصارى تنفصل عن عقائد املسلمني انفصاال
سنقرب املعىن يف حينه ،إىل الفريقني ،حىت جيدوا أرضية مشرتكة يلتقون عليها إن شاء هللا ،مبا أن الوحي من
كلّيّا؛ فإننا ّ
اجلهتني إن صحت نسبته إىل هللا ،ال بد أن يكون متحد املعىن والداللة .يقول هللا تعاىل{ :أَفَ َال يَتَ َدبارو َن الْق ْرآ َن َولَ ْو َكا َن
ْ
 . 1صحيح البخاري.
 . 2مىت.21-14 :17 :
 . 3مىت.23-22 :17 :
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ِمن ِعْن ِد َغ ِري اِ
ِِ
اختِ َالفًا َكثِ ًريا} [النساء .]82 :وأما أحوال األتباع وتصوراهتم بعد اإلخبار ،فال يعتمد عليها؛
اَّلل لََو َجدوا فيه ْ
ْ
ْ
ألهنم ال يَبلغون العلم الصحيح فيما خي َربون به دائما .ولقد سبق هلم أن نزلوا أبمثلة عيسى إىل حمسوس داللتها ،ونبههم
هو إىل خطأ ذلك الفعل منهم .بل لقد حرص -عليه السالم -على أن يكونوا واعني لكالمه من جهة املعىن دائما ،وأن
سنبني كيف تؤثر مرتبة املرء اإلُيانية ،على
يرتكوا ظاهره؛ ألنه يف الغالب مل يكن مقصودا لذاته .وعلى كل حال ،فنحن ّ
املعاين املتناولة لديه ،عندما حيني احلني إبذن هللا.
ال« :اَ ْحل اق أَقول لَكم :إِ ْن َمل تَرِجعوا وتَ ِ
صريوا ِمثْ َل األ َْوالَ ِد
ُث يقول مىت" :فَ َد َعا يَسوع إِلَْي ِه َولَ ًدا َوأَقَ َامه ِيف َو ْس ِط ِه ْم َوقَ َ
َ
ْ
ْ ْ َ
ِ
وت ال اسماو ِ
َعظَم ِيف ملَك ِ
ِ
اتَ .وَم ْن قَبِ َل َولَ ًدا
ض َع نَ ْف َسه ِمثْ َل ه َذا الْ َولَد فَه َو األ ْ
وت ال اس َم َاوات .فَ َم ْن َو َ
فَلَ ْن تَ ْدخلوا َملَك َ
َ
ََ
وِ
اح ًدا ِمثْ َل ه َذا ِاب ِْمسي فَ َق ْد قَبِلَِين .1".إن هذا تنبيه جديد يربز فيه عيسى ما لألوالد من قيمة ،ويهيب ابلكبار أن يتشبهوا
َ
ِ
ك
هبم .واملقصود من هذا الكالم -كما أشران سابقا -هو اإلشادة ابلفطرة اآلدمية يف الناس .يقول هللا تعاىل{ :فَأَق ْم َو ْج َه َ
اَّللِ الاِيت فَطَر النااس علَي ها َال تَب ِديل ِخللْ ِق اِ ِ
ِِ ِ ِ
ك ال ِّدين الْ َقيِّم َولَ ِك ان أَ ْكثَ َر الن ِ
ااس َال يَ ْعلَمو َن} [الروم:
ت ا
اَّلل َذل َ
َ َ َ َْ ْ َ َ
لل ّدي ِن َحني ًفا فطَْر َ
وسنبني بعض ما يف طي هذه الكلمات اإلهلية:
ّ .]30
 .1الدين احلنيف ،والذي هو الدين األصلي الذي مل يتعرض للتحريف ،هو املوافق للفطرة اليت فطر هللا الناس عليها.
 .2حكم الفطرة يظهر على األطفال ،من كوهنم قرييب عهد هبا؛ ويظهر من الرابنيني من كوهنم عادوا ابلتزكية إليها .وهذا
السبب هو ما جيعل الرابنيني يف "ردود أفعاهلم" كاألطفال! ...وكلما كان الويل أعلى يف املرتبة ،كان أقرب يف أحواله إىل
الطفولة؛ وهذا معلوم عند أهله ،ال حيتاج كثرة أتكيد.
 .3إن اخللق ال يقع عليهم التبديل ،بذهاب حكم فطرهتم ذهااب كلّيا؛ ألن ذلك ال يقع .وهذه بشارة إىل مجيع الناس،
ليعلموا أن أصل اخلري ابق فيهم ،وإن كان قد انطمس لديهم بفعل الرتبية السيئة ،أو بسبب إخطاء الطريق يف أعمارهم.
 .4يؤكد هللا مرة أخرى أن الفطرة هي الدين القيّم ،وإن كان أكثر الناس جيهلونه .واجلهل هنا سببه البحث عن الكمال
خارج الذات ،وعند ظنه متعلقا ابألغراض البدنية يف الغالب .وهذا يبعد اإلنسان عن الفطرة ،وابلتايل عن الدين؛ وإن
رام ابلتديّن املصطنع إيهام نفسه وإيهام غريه أبنه على احلق.
وداللة عيسى عليه السالم على األطفال ،وعلى البقاء على حال الطفولة ،هو داللة على الطهارة القلبية من طريق
قصري؛ ألن األطفال طهارهتم ال حتتاج إىل دليل .ويريد عيسى أن حي ّذر بكالمه ،من جهة املفهوم ،من حال أولئك
املتعاملني الذين يظنّون أن التديّن حيصل جبمع الكثرة من املعلومات الدينية ،ويظنون أن العقل احلق ،هو ما اكتسبه املرء
يف حياته من ُتاربه العملية؛ وهذان بعكس املظنون ،قد يكوانن سبب ابتعاد العبد عن آدميته ،والدخول يف طور شيطنته.
يقني :فإما أن ينمي فطرته
وذلك ألن اإلنسان ابلنظر إىل حال انطالق سلوكه إىل ربه (السلوك العام القهري) ،هو أمام طر ْ
حبيث تكون مسايرة جلميع أطوار عمره ،ليبقى مع تقدمه يف السن طفال يف احلكم؛ وإما أن يتباعد عن أصله مبا يكتسبه
خارجيا ،فيصري شيطاان من الشياطني (معىن البعد) .وال عربة هنا للصورة اآلدمية الطينية ،اليت تكون ابقية له يف مجيع
أحواله .والرابنيون الذين يكون عيسى من أكرب رؤسائهمُ ،ييّزون ذلك من الناس مبجرد النظر إليهم .وهلذا السبب ،فمن
رأى أحد الرابنيني يقرب أحدا من الناس ويراتح إىل صحبته ،فليعلم أنه على طهارة ابطنية ُتعله يف حكم األطفال؛ ومن
رآه يتجنب شخصا أو يصمت عند حضوره ،فليعلم أن الشخص املذكور قد دخل يف طور الشيطنة ،وإن مل يكن يعلم
هو ذلك من نفسه ،أو يعلمه معارفه منه .وكل هذا الذي نقوله هنا ،له تفاصيل ُتعل تنزيالته متعددة من جهة مطابقة
الواقع؛ فال ينبغي أن أيخذ املرء األمور بعمومياهتا ويروم بلوغ الغاايت العلمية بسهولة مع ذلك .وعلى كل حال ،فإن
 . 1مىت.5-2 :18 :
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عرض املستخلصات على الشيوخ الك ّمل هو أنفع وأجدى ملن كان حريصا على إصابة احلق .وأما كالم عيسى الذي
يفهم منه أن من يقبل األطفال يكون قابال له هو نفسه؛ فهو يعين أن احلق املتجلّي يف صورة عيسى ،ال يقبله إال من
كان على طهارة ابطنية أصلية كطهارة األطفال .وهو يدل على أن الشخص إما أن يبقى على أصله الطفويل ،برتبية
رابنية أو بعناية رابنية؛ وإما أن يعمل على تزكية نفسه على يد رابينّ كعيسى أو كأحد الرابنيني من الورثة .غري هذا ،أيخذ
الناس يف سبل البعد اليت يدعو إليها الشياطني ،كما ذكران.
ِِ
ِ ِ
ني ِيب فَ َخ ْريٌ لَه أَ ْن ي َعلا َق ِيف عن ِق ِه َح َجر الار َحى َوي ْغَر َق ِيف جلاِة
الصغَا ِر الْم ْؤمن َ
َح َد هؤالَء ّ
ويقول مىتَ " :وَم ْن أ َْعثَ َر أ َ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِِ
ك ا ِإلنْس ِ
ِ
ِ
ان الا ِذي بِِه َأتِْيت الْ َعثْ َرة!" .1اإلعثار هو
الْبَ ْحرَ .ويْ ٌل ل ْل َعا َمل م َن الْ َعثَ َرات! فَالَ ب اد أَ ْن َأتْيتَ الْ َعثَ َراتَ ،ولك ْن َويْ ٌل لذل َ َ
احلجب؛ وال يكون إال ببديل ومهي عن احلق ،يتخذه العبد صورة يف عينه .ويعين عيسى من كالمه ،أن من حيرف فطرة
ْ
األطفال ،ليبعد هم بعد ذلك عن احلق ،فإنه يكون من أكرب اجملرمني املستحقني لعذاب الدنيا واآلخرة .ويقرر عيسى أن
العامل (الناس) سي ْؤتَى من جهة حتريف الفطرة ،ومن هناك يكون هالكه .وهذا املعىن هو الذي يربزه قول النيب صلى هللا
صرانِِه ،أَو ُيَ ِجسانِِه َكما ت ْن تَج الْب ِه ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يمةً
عليه وآله وسلمَ :
يمة َهب َ
َ َ
«ما م ْن َم ْولود إاال يولَد َعلَى الْفطَْرة ،فَأَبَ َواه ي َه ِّوَدانه أ َْو ي نَ ّ َ ْ ّ َ َ
اَّللِ الاِيت فَطَر النااس علَي ها ال تَب ِديل ِخللْ ِق اِ ِ
ك ال ِّدين الْ َقيِّم}!».2
مجَْ َعاءََ ،ه ْل ِحت ُّسو َن فِ َيها ِم ْن َج ْد َعاءَ؟ ُثا يَقول{ :فِطَْرةَ ا
اَّلل ذَل َ
َ َ َ َْ ْ َ َ
ولنستخرج من هذا احلديث فوائده:
 .1إن كل مولود يولد على الفطرة ،فال عذر ألحد يف زعم أن الشر متأصل فيه ،وإن كان الشيطان نفسه.
 .2ال يقع االَنراف عن الفطرة اليت هي َخرية اإلسالم األوىل ،واليت ينبغي أن تنمو ابإلُيان (التصديق) وابلعمل الشرعي
املوافق لشريعة الزمان؛ إال ابلرتبية امل ِّ
حرفة ،واليت تكون يف جمملها هتويدا أو تنصريا أو متجيسا ،يف زماننا .وهذا ال يعين أن
هذه الصور التحريفية هي وحدها املوجودة يف العامل على وجه احلصر ،وإمنا يعين أهنا أهم الرتبيات ِّ
احملرفة اآلن ،وأكثرها
شيوعا فحسب .ومن هنا يظهر أن الرتبية ال تكون صفتها هلا ذاتية ،حبيث ال تتغري؛ ألن كون الرتبية موافقة للحق ،قد
يتغري بدخول أحد العوامل املؤثرة يف حكمها؛ ومن ذلك الزمن ،والرسول املتبوع ،ونوع الشريعة املتبوعة .وهذه املتغريات
ّ
هي اليت جعلت اليهود منحرفني ،عند بقائهم على شريعة متجاوزة يف الزمان ،وعلى اتباع رسول مل تكن له اخلتمية املغنية
عن اتباع غريه بعده .ولقد وقع يف االَنراف ذاته النصارى ،عندما بقوا على شريعة متجاوزة ومع رسول ال يعم حكمه
الزمان بعد رفعه .وَنن هنا ال نناقش منطلقات األقوام ،الذين يرون أن ترك شريعتهم يكون كفرا هبا ،ويرون أن اتباع رسول
جديد هو من عدم الوفاء للرسول األول؛ فهذا مما هو معترب لدى العقول القاصرة ،اليت تلجأ يف قياس تديّنها على األمور
ألمن شّرهم؛ بل نريد أن ندل على احلق يف
املعاشية املعتادة .ولسنا جنامل قوما إبقرارهم على الباطل ،لكسب مودهتم أو ْ
هذه املسألة صرحيا وواضحا ،حىت ال تبقى ألحد حجة بعد التبيني .ومبا أن ختم النبوة (مجعها) مل يكن ألحد من األنبياء
إال حملمد صلى هللا عليه وآله وسلم ،الستلزام التوحيد العام ذلك ،فإننا نؤكد على أن كل شريعة غري شريعته ،هي ابطلة
اآلن؛ وأن كل داللة (تعريف) غري داللته هي معثرة غري انفعة .وسندل هنا على حكم افرتاضي به يدرك القارئ ما نرمي
تصوران أن واحدا من الناس ،يف األزمنة املاضية اليت سبقت البعثة احملمدية ،كان على علم من هللا مبحمد
إليه ،وهو :إذا ّ
وبشريعته كما هم الناس يف زمان بعثته صلى هللا عليه وآله وسلم ،وعمل على ذلك يف أزمنة الرسل السابقني؛ فإنه يكون
على احلق ،وإن كان خمالفا يف الصورة لتديّن أهل زمانه ،الذين يكونون على احلق هم أيضا يف تديّنهم ابتباعهم لرسل تلك
األزمنة .فمن أدرك ما نقول هنا ،فإنه سيعلم ما نقصده بعد مضي األزمنة األوىل وصور التديّن فيها .وعلى كل حال،
 . 1مىت.7-6 :18 :
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فإنه يوجد رائز للتديّن ال خيطئ؛ إن عاد إليه املرء بصدق ،فإنه يعلم مدى إصابته للطريق ومدى إخطائه له؛ وليس إال
مثرات الدين ،اليت دلت عليها الكتب املنزلة من عند هللا .ونعين على اخلصوص ،التحقق مبعىن "اإلسالم" املشرتك بني
الشرائع كلها ،وحتقيق الرتقي إىل مرتبة اإلُيان اخلاصة مع بلوغ مثراهتا كلها ،والعلم ابهلل علما كشفيا وشهوداي ،ترتفع معه
احلجب اليت كانت مرافقة للعبد طول طريقه .فمن حصل هذا ،فليعلم أنه على الدين احلق حقا؛ ومن مل حيصل ،فليعلم
أنه غاش لنفسه وإن كان موافقا لقومه .وَنن هنا َن ّذر من الثمار اليت يوهم هبا الشيطان أتباعه ،ليجعلهم جيزمون أهنم
على احلق بذلك .ولن نقبل هنا ابلتسوية العقلية اليت يلجأ إليها املخادعون ،لنجعل الدين احلق نظريا لسواه من أداين
الباطل ،هكذا ومن دون متحيص؛ بل ال بد من مواجهة هذا الصنف ألجل ذلك مواجهة علمية ،هبا ينجلي األمر جلميع
الناظ رين وجلميع املتناظرين .وإن األمر من جهة املعارف عندان ال حيتاج حىت إىل مواجهة ،لكون هللا ال أيذن مبعرفته
سبحانه إال من طريق احلق .ومن هذه احليثية كنا خناطب َنن أهل الكتاب ،وندخل يف تفاصيل من تديّنهم ومن عقائدهم،
قد ال حيسنون هم أنفسهم اخلوض فيها .ولسنا هنا نستثين إخواننا املسلمني ،ممن اَنرف هبم الطريق ،مع بقاء احلكم
لشريعتهم ساراي؛ بل َنن نؤاخذهم أبشد مما نؤاخذ الكتابيني ،ألهنم يكادون ُيوتون ظمأ ،وهم على مقربة من منبع املاء،
وال يعلمون.
غري ألصلها.
 .3يضرب النيب صلى هللا عليه وآله وسلم مثال ابلبهيمة اليت تولد مجعاءُ ،ث تصري جدعاء بفعل طارئ م ّ
وهو صلى هللا عليه وآله وسلم يعين أن كل إنسان هو خملوق على صورة الكمال ابلقوة ،وأن الرتبية السليمة (التزكية
رّب تربية جاهلة ،فإن كماالته تنقمع ،فال يظهر يف صورته الوجودية
الشرعية) خترج كماالته من القوة إىل الفعل .وأما من ي ّ
مما يقابلها ،إال أعدامها (مجع عدم) .وهكذا تعطي تربية السوء من الصفات اجلهل (عدم العلم) ،وتعطي البخل (عدم
الكرم) ،وتعطي اجلِب (عدم اإلقدام) ،وتعطي الكفر (عدم اإلُيان) ،وتعطي املعصية (عدم الطاعة) ،وهكذا ...وهذا،
ليتبني أن الرتبية يف احلقيقة ،هي إخراج الصفات الوجودية اليت هي ابألصالة للحق ،يف الصورة العدمية اليت للعبد .فمن
ّ
بلغ هذه الغاية فإنه يصري وجودا كله ،وهذا هو معىن الرابنية عندان؛ ومن نقص عن ذلك فإنه إما يكون على وجود (نور)
التعني العيين .وهو أقصى ما
جزئي يرجى له إكماله يف إحدى مراحل حياته ،وإما يكون على وجود ال يتجاوز معىن ّ
يكون من الظلمة لكبار شياطني اجلن واإلنس.
وينبغي علينا أن نذ ّكر هنا مببدأ أساس ،نرى أن أهل الكتاب جيهلونه ،وأن كثريا من املسلمني إما جيهلونه هم أيضا،
وإما هم ال يتبيّنونه ،وابلتايل ال حيسنون التعبري عنه؛ وليس إال حتقق اتباع الرسل السابقني ،ابتباع خامت النبيني صلى هللا
عليه وآله وسلم .ونعين من هذا ،أن الكتايب إن كان خياف أن ينقطع عن موسى أو عن عيسى ،فإنه لن ينقطع إن هو
اتبع حممدا صلى هللا عليه وآله وسلم اليوم؛ وإمنا ينقطع إن بقي على ما هو عليه يف زعمه .وهذا من أصعب األمور تعقُّال
لدى العقول الضعيفة ،لكوهنا تراه نقيض احلق يف نظرها .والعبد إن فعل ما دللناه عليه ،فإنه سيواصل استمداده من
لكن من حممد صلى هللا عليه
رسوله األول ،كما كان ذلك له إابن زمن الرسالة األوىل (على افرتاض عيشه يف الزمنني)؛ ْ
وآله وسلم ،ال على اهليئة األوىل .وهذا هو الوجه الوحيد الذي ُيكن للعبد االستمرار به على ما كان عليه؛ بل هو وسيلته
إىل حتقيق الزايدة املناسبة له ،مبا حيصله يف طاعته على مدى عمره .وقد ذكر هللا ما يتعلق هبذا املعىن يف قوله سبحانه:
اِ
اَّللَ و ِآمنوا بِرسولِِه ي ْؤتِكم كِ ْفلَ ْ ِ
ور َرِح ٌيم
ني ِم ْن َر ْمحَتِ ِه َوَْجي َع ْل لَك ْم ن ًورا متَْشو َن بِِه َويَغْ ِف ْر لَك ْم َو ا
اَّلل َغف ٌ
َ
ْ
ين َآمنوا اتاقوا ا َ
{ايأَيُّ َها الذ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض ِل الْ َعظي ِم}
اَّلل ي ْؤتيه َم ْن يَ َشاء َو ا
ض َل بيَد ا
ض ِل ا
اَّلل ذو الْ َف ْ
اَّلل َوأَ ان الْ َف ْ
 .لِئَ اال يَ ْعلَ َم أ َْهل الْكتَاب أاَال يَ ْقدرو َن َعلَى َش ْيء م ْن فَ ْ
[احلديد .]29 ،28 :ومعىن الكفلني من الرمحة ،هو ما يناله الكتايب من فضل ابتباعه السابق لرسوله األول ،وما يناله
ابتباع حممد صلى هللا عليه وآله وسلم .ولقد جعله هللا فضال مزدوجا ،ألن املظهر اإلهلي املتو اجه إليه صار اثنني يف عني
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تغري املظاهر
الناظر؛ وإن كان الظاهر واحدا ،كما نقول دائما .ولو أن الناس يكونون مع الظاهر ،ما تغري عليهم شيء عند ّ
من األصل .ولكن هذا الثبات ،ال يكون إال لكبار أهل هللا من الواصلني؛ واحلال أن األتباع يف غالبيتهم هم من عوام
املؤمنني .والشاهد عندان على كل ما ذكران ،هو حتقق مرياث األولياء منا ،لألنبياء السابقني ،من حممد صلى هللا عليه وآله
وسلم؛ فتجد منا اإلبراهيمي والنوحي واملوسوي والعيسوي ،يف األحوال والعلوم؛ وينسبون إىل موروثيهم من أولئك األنبياء،
ليقع التفريق بني الوارثني احملمديني اجلامعني من هذه األمة ،وغريهم ممن ذكران .وهو أمر عجيب ختتص به هذه األمة
وحدها؛ وهو دال على ختمية حممد صلى هللا عليه وآله وسلم أبوضح دليل وأجلى برهان؛ لو كان الناس يعلمون!...
ومن هذه الوراثة اخلاصة اليت تكون من حممد صلى هللا عليه وآله وسلم ،تعلم بواطن األنبياء السابقني وتعلم أذواقهم
املختصة هبم .وهذا هو ما جيعل إخبار األولياء من هذه األمة عن األنبياء السابقني ،إخبارا يعجز عنه أتباعهم ابعتبار
االنتماء القومي وحده .ومن هذا الباب كان حيق لنبيّنا صلى هللا عليه وآله وسلم قولهَ« :نن أحق بفالن من األنبياء ،أو
َنن أوىل بفالن من الرسل .».ولكن علماء املسلمني -مع هذا -حيتاجون إىل إعادة تعريف ابإلسالم وبنبيّه ،حىت يكونوا
على بيّنة يف أمورهم ،وحىت يكونوا قادرين على تبليغ اإلسالم يف صورته الكاملة ،ال الصورة الشائهة الناشئة عن نقص
تصوراهتم.
ِ
احلَيَاةَ أ َْعَر َج أ َْو أَقْطَ َع ِم ْن أَ ْن
ك أَ ْن تَ ْدخ َل ْ
كَ .خ ْريٌ لَ َ
ك فَاقْطَ ْع َها َوأَلْق َها َعنْ َ
ك يَد َك أ َْو ِر ْجل َ
ُث يقول مىت" :فَِإ ْن أ َْعثَ َرتْ َ
ِ
ِ
احلَيَا َة أ َْع َوَر ِم ْن
ك أَ ْن تَ ْدخ َل ْ
كَ .خ ْريٌ لَ َ
ك فَاقْ لَ ْع َها َوأَلْق َها َعْن َ
ك َعْي ن َ
ك يَ َد ِان أ َْو ِر ْجالَ ِنَ .وإِ ْن أ َْعثَ َرتْ َ
ت لْ َقى ِيف الناا ِر األَبَدياِة َولَ َ
ك عي نَ ِ
ان .1".كالم عيسى هنا تشريعي ،وهو يدل على تسبب جوارح اإلنسان وأعضائه ،يف
أَ ْن ت لْ َقى ِيف َج َهناِم الناا ِر َولَ َ َْ
"إعثاره" ،إن هو استعملها يف املعاصي بدل الطاعات .وهو جيعل برتها وإفساد صورهتا ،أهون على اإلنسان من أن يرتكها
تتسبب يف دخوله النار على كمال اعتداهلا الطبيعي .وهذه املقارنة انفعة جدا ،يف إدراك النفع الذي حيصل بطاعة هللا
الطاعة املشروعة .وهذا ،ألن عيسى يريد بكالمه الداللة على العمل النافع وعلى النور الناتج عنه؛ ال على ما يعطيه
ظاهر اللفظ .ونعين من هذا ،أن ما ينبغي أن يلتفت إليه من كالم عيسى ،هو املفهوم ال املنطوق؛ حبسب اصطالح
بتغري الشريعة ،أو حصره يف املعىن املعقول
املتغري ّ
األصوليني عندان .وال ينبغي يف املقابل ،حصر الطاعة يف املعىن الشرعي ّ
للرب العام ،كما يريد املتفلسفة أن يفعلوا؛ ولكن ينبغي متحيص ذلك ابلنظر إىل الزمان املخصوص ،وإىل الرسول املعترب فيه
والشريعة املناسبة .وهذا يعين أن العامل بشريعة منسوخة ،وبتعاليم رسل انقطع مددهم على الوجه املعلوم ألقوامهم يف
أزمنتهم ،أو حبسب ما يدل عليه العقل -زعما -من إكرام لإلنسان ولسائر املخلوقات ،ومن السعي يف منافعها (حبسب
املكمل لنفسه؛ والذي هو الغاية من
امل د ِرك)؛ يكون عامال يف غري معمل ،انئال للتعب واملشقة ،من دون أن يظفر ابلنور ّ
وراء األعمال املشروعة كلها .وأما إن كان أحد يستهجن منا القول إبحباط األعمال (إعدام النتيجة وكأن األعمال مل
ِ اِ
ين
تكن) ،فإننا نذ ّكره أبن هللا قد أخرب عن ذلك يف مواضع من كالمه؛ منها -على سبيل املثال -قوله تعاىل{ :إ ان الذ َ
ااس فَب ِّشرهم بِع َذاب أَلِيم  .أولَئِ ا ِ
اِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
اَّللِ ويَ ْقت لو َن النابِيِّ َ ِ ِ
ين
َ
ين َأيْمرو َن ِابلْق ْسط م َن الن ِ َ ْ ْ َ
ك الذ َ
ني بغَ ْري َح ّق َويَ ْقت لو َن الذ َ
يَكْفرو َن ِب َايت ا َ
ِ ِ
ِِ
ين} [آل عمران .]22 ،21 :ومعىن اإلحباط ،هو عدم اجلزاء على
َحبِطَ ْ
ت أ َْع َماهل ْم ِيف الدُّنْيَا َو ْاآلخَرة َوَما َهل ْم م ْن َانص ِر َ
املناسبني له .وأما عدم اعتباره على التمام ،فإنه ال تصح نسبته إىل العليم احلكيم تعاىل امل حصي لكل
العمل ابألجر والنور
ْ
شيء .وهذا يعين أن العمل الصاحل غري الشرعي ،سيكون معتربا يف جهنم ،ليخفف به هللا العذاب عن أهله؛ حىت ال
يستوي العامل (صورة) بغري العامل.
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ِ ِ
ِ
يقول مىت" :ماذَا تَظنُّو َن؟ إِ ْن َكا َن ِإلنْسان ِمئَة خروف ،و َ ِ ِ
اجلِبَ ِال
ني َعلَى ْ
ض ال َواح ٌد مْن َها ،أَفَالَ يَْرتك التّ ْس َعةَ َوالتّ ْسع َ
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ويَ ْذ َهب يَطْلب الض ا
ني الاِيت َملْ تَض ال .ه َك َذا
اال؟ َوإِن اتا َف َق أَ ْن َِجي َده ،فَ ْ
احلَ اق أَقول لَك ْم :إِناه يَ ْفَرح بِه أَ ْكثَ َر م َن التّ ْس َعة َوالتّ ْسع َ
َ
ِ ِ ِ 1
ِ
ِ
لَيست م ِشيئَةً أَمام أَبِيكم الاذي ِيف ال اسماو ِ
الصغَار. ".وهذا نظري إخبار هللا عن نبيّنا حممد صلى
ات أَ ْن يَ ْهل َ
َحد هؤالَء ّ
ََ
كأَ
َْ ْ َ
ََ
ِِ
ول ِمن أَنْف ِسكم ع ِزيز علَي ِه م ِ
وف َرِح ٌيم}
ني َرء ٌ
ْ َ ٌ َْ َ َ
يص َعلَْيك ْم ِابلْم ْؤمن َ
اعنت ُّْم َح ِر ٌ
هللا عليه وآله وسلم بقوله{ :لَ َق ْد َجاءَك ْم َرس ٌ ْ
[التوبة .]128 :وهو يعين أيضا ،أن املريب كلما علت مرتبته ،كان أحرص على أتباعه فردا فردا .وهذا ،ألنه من جهة
حقيقته هو جمموع حقائقهم ،ال غري؛ ومن هذا الباب كان اإلمام مواجها للجماعة وكفئا هلا .وقد يستشكل قوم هذه
القاعدة العامة ،عند رؤيتهم إعراض اإلمام ،نبيا كان أم واراث ،عن بعض األفراد؛ مما جيعله يف ظاهر األمر خمالفا للحرص
املذكور ،فنقول :إن األمر يف مسألة االتباع ليس منوطا ابملريب وحده ،الذي ضرب له مثال عيسى ابلراعي الباحث عن
اخلروف الضال ،من أجل إعادته إىل احلظرية؛ بل هو متعلّق ابلتابع أيضا .وذلك ألن اخلروف (التابع فردا أو مجاعة) قد
يبعد يف املسافة ،وقد يواصل فراره من الراعي إن هو حمله يف كل مرة ،بصورة ُتعل االنشغال به وحده ،إمهاال لبقية القطيع؛
فيضطر الراعي إىل تركه ،إما إىل وقت آخر لعله يظفر به ،إن كتب له ذلك؛ وإما ليعود من نفسه أدراجه إن حصلت له
ِ ا
ِ
يب
من هللا اهلداية .وهذا الصنف من األتباع ،هم من أشار هللا إليهم بقوله ،بعد اآلية السابقة مباشرة{ :فَإ ْن تَ َول ْوا فَق ْل َح ْس َ
ب الْ َع ْر ِش الْ َع ِظي ِم} [التوبة]129 :؛ أي فإن كان نفورهم مانعا هلم عن اتباعك ،فعد
ا
اَّلل َال إِلَهَ إِاال ه َو َعلَْي ِه تَ َواكلْت َوه َو َر ُّ
علم وحكمة خمصوصان يف ذلك؛ وتوكل عليه يف أمر اتبعك كما تتوكل عليه يف أمر
يف أمرك وأمرهم إىل هللا الذي له ٌ
مرب
نفسك .ولقد جاء سبحانه يف ختام اآلية ابالسم "رب العرش العظيم" ليبشر النيب صلى هللا عليه وآله وسلم (وكل ّ
رابين) أبن من انفصلوا عنه (املريب) ،ما زالوا حتت رعاية رب العرش العظيم ،الذي ال يشذ شيء عن رعايته سبحانه ،مبا
يناسب العلم والرمحة السابق ْني فيه .وهذا علم جليل ،ال يعلمه إال أهل الباطن خصوصا؛ لكونه غري متحصل من جهة
الصور الظاهرة يف الغالب .وحىت نكمل املثل العيسوي من جهة التفصيل ،فال بد من اإلشارة إىل من بقي من األتباع يف
حالة البعد إىل أن وقع فريسة لذئب املؤمنني الذي هو الشيطان؛ فإنه ينقطع مع الشيطان عن إمامه وعن إخوانه من
األتباع ،ليستقل بطريق خمالف وإبمام مغاير ،هو إبليس كما ذكران .ومن تكن هذه حاله ،يصعب على إمامه ختليصه؛
إال إن عاد معه إىل حكم املشيئة األول .وهذه العودة هي أيضا من حكم املشيئة؛ ونعين أهنا ُيكن أن حتصل من اإلمام،
وُيكن أن ال حتصل .وعلى كل حال ،فإن ما ذكرانه هنا يدخل يف تفاصيل علم الرتبية الرابنية ،وهي ال تكاد تنحصر من
جهة الصور واألحكام املركبة واجلزئية .وهذا يعين أننا نعمل َنن هنا ،على إبراز قواعدها الكربى فحسب ،اقتداء بعيسى
عليه السالم يف كالمه ،الذي سنواصل النظر فيه يف الفصول الالحقة إبذن هللا...
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الفصل التاسع عشر
خطبة عيسى

يسيُّو َن وتَشاوروا لِ َكي يصطَادوه بِ َكلِمة .فَأَرسلوا إِلَي ِه تَالَِمي َذهم مع ا ْهلِريود ِسيِ ِِ
يقول مىتِ " :حينَئِذ ذَهب الْ َف ِر ِ
ني:
ني قَائل َ
َّ
َْْ
َ َْ ْ
ْ ََ
َ ََ
َ َ ّ
ِ
ِ
«اي معلِّم ،نَعلَم أَناك ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اك الَ تَ ْنظر إ َىل وجوه الن ِ
ااس .فَق ْل لَنَاَ :ماذَا تَظ ُّن؟
َحد ،ألَن َ
صاد ٌق َوت َعلّم طَ ِر َ
َ َ ْ َ َ
يق هللا اب ْحلَ ِّقَ ،والَ ت بَ ِايل أب َ
1
ِ
ِ
صَر أ َْم الَ؟»"  .عندما ييأس اخلبثاء من الرابنيني ،فإهنم يعملون على جعلهم يعلقون بشؤون
أ ََجيوز أَ ْن ت ْعطَى ج ْزيَةٌ ل َقْي َ
السياسة وما يتعلق ابحلكم؛ ليقوم هلم امللوك والسالطني ،فيكفوهم مؤنتهم؛ وهذا من فطنتهم إىل أن الربوبية تكون يف
مقابل امل لك من جهة األمساء .فهم يسألون عيسى هنا ليورطوه ،ال ليتعلموا منه حكم هللا يف املسألة كما يزعمون .وقد
بدأوا سؤاهلم إبطرائه على عادة احملتالني وسيّئي الطوية ،ليصرفوا نظره عن حقيقة حاهلم؛ وهيهات! ...فالرابين يرى بواطن
الناس ،حني ال يرون هم إال الظواهر؛ ويعلم النوااي ،حني ال يعلمون هم إال العبارات .والسؤال منهم عن جواز إعطاء
اجلزية لقيصر ،كانوا أيملون منه أن جييب عيسى عنه ابلنفي؛ لينقلوا اإلجابة بسرعة إىل "هريودوس"؛ حىت يصري األمر بينه
وبينه عندئذ ،ال بينه وبينهم كما هو الشأن إىل اآلن.
ال
ال« :لِ َماذَا ُتَِّربونَِين َاي مَراؤو َن؟ أَر ِوين م َع َاملَةَ ْ
اجلِْزيَِة» .فَ َقداموا لَه ِدينَ ًارا .فَ َق َ
ويقول مىت " :فَ َعلِ َم يَسوع خْب ثَه ْم َوقَ َ
ال َهلم« :أَعطوا إِ ًذا ما لَِقي ِ
ِ
َهلم« :لِمن ِ
ِ
صَر َوَما هللِ هللِ» .2".فتخلّص
هذهِ ُّ
صَر» .فَ َق َ ْ ْ
صَر ل َقْي َ
َ َْ
الص َورة َوالْكتَابَة؟» قَالوا لَه« :ل َقْي َ
ْ َْ
ردا .ورغم شيوع كلمة عيسى هذه بني الناس ،واستدالهلم هبا عند إرادة
منهم عيسى عليه السالم ،مبا مل يستطيعوا له ّ
تصور .وذلك
الفصل بني ما هو ديين وما هو وضعي ،كما هو احلال مع العلمانيني يف مقوالهتم؛ فإن املسألة ليست كما ت ّ
ألن التفريق بني ما هو هلل وما هو لقيصر هنا  ،هو من التفريق بني األمساء ال غري؛ ومعاين األمساء جمهولة لدى العامة.
ونعين أهنم عندما يعيدون مقولة عيسى ،جيعلون قيصر (احلاكم) يف مقابل هللا ،وهللا ال مقابل له إال يف ومههم .وأما من
جهة األمساء فاملقصود ب "هللا" يف عبارة عيسى هو "الرب" حقيقة ال "هللا"؛ واملقصود بقيصر االسم "امللِك" ال غري؛ ومها
متقابالن حقيقة .وأما "هللا" فهو فوق "الرب" وفوق "امللِك" ،بال مقابل؛ وهذا هو معىن التوحيد الشرعي املعترب .وِمن
تقابل "الرب" و"امللك" ،تكون املزامحة بني الشريعة والقانون الوضعي ،يف كل زمان .وأما من آاته هللا العلم واحلكمة ،فإنه
خيضع القانون للشريعة ،برد األحكام إىل أصوهلا ،فيكون موافقا لالمسني ،فائزا برضى هللا .وأما من ال علم له ،فإن كان
ومن
من أهل الشريعة ،فإنه يعادي القوانني الوضعية مجلة ،فيخسر شطرا من الشريعة من دون أن يعلم ،ويدخل نفسه َ
ي تبعه يف العنت واملشقة .وأما إن كان من أهل القانون الوضعي من احلكام أو من الفالسفة ،فإنه خيرج عن الشريعة مجلة،
وخيسر آخرته وإن ظهر له أحياان أنه كسب دنياه .واملسألة أعوص مما يتصوره العامة من فقهاء وغريهم ،وأجلى من أن
يسلك فيها مسلك تغييب شطر منها ،كما يفعل القاصرون .ومض امن جواب عيسى لسؤال اهلريودوسيني (املوالني
للسلطة) ،هو أن يعطى قيصر اجلزية اليت سنها ملستعمراته؛ وأن يعطى هللا القلوب من عباده ،اليت ُتعلهم يعملون بشريعته
يتصور
يف أنفسهم ويف شؤوهنم االجتماعية واالقتصادية األخرى .وهذا ،على كل حال ،ال يكون من الشرك أبدا؛ كما قد ّ
من ال علم له من متسلّفتنا على اخلصوص .بل لقد كان جيدر بفقهاء املسلمني االستفادة من كلمة عيسى ،عند تشريعهم
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ملا يناسب األزمنة املختلفة ،مبا جيعل الناس يف اآلن ذاته ال خيرجون عن الشريعة وال يصادمون القوانني املعمول هبا من
قِبل احلكام؛ خصوصا يف زمن كزماننا ،حيث خيضع احلكام أنفسهم هليمنة النظام العاملي .وما ندعو إليه هنا ،من التوفيق
بني األمرين على نور وعلى بيّنة ،هو يشبه طريقة ختلُّص عيسى يف جوابه ،من دون أن خيسر دينه (وحاشاه) أو خيسر
دنياه بتعريض نفسه لألذى .وهذه هي احلكمة بعينها ،ملن كان ذا متييز!...
اجلموع وتَالَِمي َذه قَائًِال« :علَى كرِس ِي موسى جلَس الْ َكتَ بة والْ َف ِر ِ
ِ ِ
يسيُّو َن!»".1
ب يَسوع ْ َ َ
َ ْ ّ َ َ َ َ َ ّ
ُث يقول مىت" :حينَئذ َخاطَ َ
هذه اخلطبة للعموم ،ي ْع لم فيها عيسى الناس مبكانة الفريسيني (الفقهاء) ،اليت شبهها عليه السالم ابجللوس على كرسي
موسى .وهو يعين أن الفقهاء نواب عن صاحب الشريعة ،وأهنم شارعون ابلوكالة .وهذا يتطلب منهم أمانة بعد العلم،
حىت ال أيخذوا الناس يف غري الطريق املستقيم .ولكن هذه الصفة على أمهيتها ،ستكون اندرة يف فقهاء الدين من كل أمة،
ومن مجيع األزمان .وسنتتبع ذلك يف كالم عيسى نفسه ،والذي سيأيت مفصال حبمد هللا.
ِ
ب
ويواصل ّ
مىت حكاية عن عيسى عليه السالم" :فَك ُّل َما قَالوا لَك ْم أَ ْن َْحت َفظوه فَ ْ
اح َفظوه َوافْ َعلوهَ ،ولك ْن َح َس َ
أ َْع َماهلِِ ْم الَ تَ ْع َملوا ،ألَ اهن ْم يَقولو َن َوالَ يَ ْف َعلو َن .2".يوصي عيسى هنا ابلعمل أبقوال الفقهاء ،ألهنم ينطقون أبحكام الشريعة؛
وحي ّذر من العمل طبقا ملا يعملون ،ألن أفعاهلم ختالف أقواهلم .وهذا املعىن هو ما جاء عاما يف حق مجيع املؤمنني ،يف قول
اِ
اَّللِ أَ ْن تَقولوا َما َال تَ ْف َعلو َن} [الصف.]3 ،2 :
ين َآمنوا ِملَ تَقولو َن َما َال تَ ْف َعلو َن َ .ك َرب َم ْقتًا ِعنْ َد ا
هللا تعاىلَ :
{ايأَيُّ َها الذ َ
وأما الفقهاء ،فإهنم ينقسمون يف احلقيقة ،وابلنظر إىل ذلك ،إىل ثالثة أقسام:
 . 1العلماء العاملون :وهم من فقهوا الشريعة ،وبلغوها على وجهها ،وعملوا هبا يف أنفسهم .وهذا الصنف اندر ،ويف
يغشوا.
تناقص مع الزمان .وهذه كانت صفة أئمة الفقه عند املسلمني ،الذين احتملوا التعذيب والسجن ،ومل يبدلوا أو ّ
االمسني "الرب" و"امللِك" فيما قبل.
وال بد هنا أن نذكر أن أكرب امتحان للفقهاء ،هم احلكام ،حبسب ما ذكران من شأن ْ
واحلكام ،يريدون -جلّهم -أن جيعلوا الدين خادما ألهوائهم ،ويرومون توحيد وجهة اآلخرة بوجهة الدنيا يف طريقة
فني ،صف اإلُيان وصف الكفر أو العصيان؛ ألن ذلك الصراع ينغص
الص ْ
حكمهم ،من أجل التقليل من الصراع بني ّ
عليهم تنعمهم بدنياهم مع الالهني والالعبني .وَنن قد أخربان سابقا ،أبن هذا الصراع ال ينتفي وال ينتهي يف الدنيا؛ ألنه
تنازع بني األمساء اإلهلية قبل أن يكون تناحرا بني مظاهرها .وال هناية هلذا الصراع إال بفناء الدنيا ،واستقالل األمساء
مبظاهرها يف اآلخرة .لذلك ،فمن رام من الفقهاء التوفيق بني الشريعة وأهواء احلكام ،فإنه يروم احملال .يقول النيب صلى
ِ
ِ
ِ
اب.3».
هللا عليه وآله وسلم يف هذا املعىن...« :أََال َوإِ ان ُّ
اب َسيَ ْف َِرتقَان ،فَ َال ت َفا ِرقوا الْكتَ َ
السلْطَا َن َوالْكتَ َ
 .2العلماء املبلغون غري العاملني :وهذا الصنف هو من يقصده عيسى بكالمه هنا .وهم على خري من جهة عدم خيانتهم
ألمانة التبليغ ،وإن كانوا مقصرين يف حق أنفسهم؛ وعدد هؤالء كبري يف األمم كلها .وأما يف أمتنا ،ويف األزمنة املتأخرة؛
فهم أقل عددا ،بسبب نقص العلم من جهة ،وبسبب قلة األمانة يف التبليغ من جهة أخرى؛ ألسباب عديدة ،أمهها
الشرك القليب .وهذا يفضي بنا إىل الصنف الثالث مباشرة.
شرهم مجيعا .وهم يف احلقيقة شياطني متسرتون مبظهر علماء
 .3العلماء احملرفون ألحكام الشريعة :وهذا الصنف هو ّ
الدين؛ وعدد هؤالء كبري يف األزمنة املتأخرة ألمتنا .وهم يفتون الناس واحلكام مبا يرضيهم ،ومبا يفتح جيوهبم هلم؛ وال
يبالون بسخط هللا وغضبه ،وكأهنم ال يؤمنون به سبحانه وابليوم اآلخر .وهذا الفقه احملارف ،هو من أشد املصائب اليت
 . 1مىت.2-1 :23 :
 . 2مىت.3 :23 :
 . 3أخرجه ابن حجر يف "املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية" ،عن معاذ بن جبل رضي هللا عنه.
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تتبني طريقها ،يف ظروف هي من أحلك ظروفها .وال
نزلت ابألمة يف األزمنة املتأخرة؛ ألنه جيعلها ال تدرك وجهتها ،وال ّ
ِ
َع َم ِال فِتَ نًا َك ِقطَ ِع اللاْي ِل
نرى ما يصور احلال بصدق ،مع ما ذكران ،إال قول النيب صلى هللا عليه وآله وسلمَ « :ابدروا ِابأل ْ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
صبِح َكافًِرا؛ يَبِيع ِدينَه بِ َعَرض ِم َن الدُّنْيَا.1».
صبِح الارجل م ْؤمنًاَ ،وُيْسي َكافًرا؛ أ َْو ُيْسي م ْؤمنًاَ ،وي ْ
الْمظْل ِم ،ي ْ
ومبا أن فقهاء زماننا ،هم من الصنف األخري ،فإن العمل بنصيحة عيسى سيكون ضارا غري انفع ،ولو جزئيا؛
واألصوب هو مقاطعة كالم الفقهاء وعملهم .وذلك ألهنم بكالمهم ما عادوا يدلون على األحكام الشرعية ،وصاروا
حيّرفوهنا حتريف بيّنا ،خيدمون به كل من يدفع هلم ،من ذوي السلطة يف الداخل ويف اخلارج .ورغم أن كالمنا هذا قد يبدو
شديدا على من ألِف التقليد ،واعتاد رمي أمحاله على سواه ،إال أنه املخرج األوحد اليوم ،ملن كان يبحث عن خمرج.
ِِ
ِ
وهنَا لِ َكي تَنْظرهم النااس :فَي ع ِرضو َن ع ِ
اب ثِيَاهبِِ ْمَ ،و ِحيبُّو َن
ََ
صائبَ ه ْم َوي َعظّمو َن أ َْه َد َ
َّ
ُث يقول مىتَ " :وك ال أ َْع َماهل ْم يَ ْع َمل َ ْ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
َس َو ِاقَ ،وأَ ْن يَ ْدع َوهم النااسَ :سيِّ ِدي َسيِّ ِدي!".2
س األ َ
وىل ِيف الْ َم َجام ِعَ ،والتاحياات ِيف األ ْ
الْمتا َكأَ األَاو َل يف الْ َوالَئمَ ،والْ َم َجال َ
ويبني عليه السالم متعلّقها
يشري عيسى يف هذه الفقرة إىل صفة الرايء ،اليت هي اآلفة الكربى املتسببة يف هالك الفقهاءّ .
من ظاهرهم ومن ابطنهم .وقد بدأ عليه السالم ابلظاهر ،ألنه أقرب إىل إدراك الناس؛ وذكر فعال ال يسلم منه أحبار
اليهود وال رهبان النصارى وال فقهاء املسلمني؛ وهو التميُّز عن الناس يف امللبس .ورغم أن غطاء الرأس هو من الشريعة
لدى الكتابيني مجيعا ،فإن تعريض العصائب والعمامات ،واملبالغة يف العناية بلفها على طرائق خمصوصة؛ أو اختاذ األلوان
املخصوصة للعباءات والقلنسوات؛ هو من الرايء بال شك .ومعىن الرايء هنا ،هو إخبار اهليئة مبا هو من جهة اللفظ
مساواي ل " :انظروا إيل ،فأان أقربكم إىل هللا وأعلمكم به؛ فإن رمتم السؤال عن ربكم أو عن دينه ،فإايكم وجماوزيت؛ ألنكم
عندئذ ِ
ستضلون!" .وأما حب اجللوس يف صدر املكان يف الوالئم ،وأن يبدأوا ابلتحية يف األماكن العامة ،وأن يكلاموا
أبلفاظ التعظيم ك "اي سيدي" ،فهو من حب الظهور مبظاهر العظمة؛ وهو حال خمالف حلال التواضع الذي يالزم املؤمنني
ب ك ال خمْتَال فَخور}
الصادقني .بل هو من الكرب الذي ال يَدخل صاحبه اجلنة وهو عليه .يقول هللا تعاىل{ :إِ ان ا
اَّللَ َال ِحي ُّ
ِ
اَّلل َعلَى ك ِل قَلْ ِ
ب متَ َكِّرب َجباار} [غافر .]35 :ولقد رأينا كثريا من
ك يَطْبَع ا
[لقمان]18 :؛ ويقول سبحانهَ { :ك َذل َ
ّ
الناس ،يتومهون أن مظاهر الكرب تكون خمصوصة ابمللوك واألمراء وذوي السلطان وحدهم ،وهو غلط منهم ّبني؛ ألن
الفقهاء لدى بعضهم من الكرب ،ما ال يبلغه أولئك .وإن إضالل الشيطان ليس خمصوصا بقوم بعينهم وال بفئة بعينها؛ بل
هو يضل كل قوم مبا يناسبهم .ورغم كل ما ُيكن أن يعتذر به عن الفقهاء (رجال الدين) ،فإن كربهم سيبقى أسوأ من
كرب احلكام ،ألنه مناف ملا يفرتض أن يكونوا عليه .وقد َحيجب عن صفة الكرب املستقرة يف القلب ،ما يتصنّعه العبد من
تواضع ،ورمبا يظن أن ذلك ينفعه؛ وهذا رأيناه كثريا عند رهبان النصارى .واحلقيقة أن الكرب ال ينتفي إبظهار التودد للناس،
أو ابالَنناء هلم ،وإمنا ينتفي ابإلذعان للحق عند ظهوره؛ ألن هذه هي أخص صفة ملن كان متواضعا هلل .وقد ذكر نبيّنا
ب
«ال يَ ْدخل ْ
هذا يف قوله صلى هللا عليه وآله وسلمَ :
اجلَناةَ َم ْن َكا َن ِيف قَلْبِ ِه ِمثْ َقال ذَ ارة ِم ْن كِ ْرب! قَ َال َرج ٌل :إِ ان الارج َلِ ،حي ُّ
أَ ْن يكو َن ثَوبه حسنًا ،ونَعله حسنَةً؟ قَ َال :إِ ان ا ِ
احلَِّقَ ،و َغ ْمط الن ِ
ااس .».وصفة "التكرب"
ال! الْ ِك ْرب بَطَر ْ
ب ْ
اجلَ َم َ
يل ِحي ُّ
َ
اَّللَ َمج ٌ
ْ ََ َْ ََ
ِ
ِ
ِ
هي صفة إهلية ،ال يقبل هللا من أحد أن يتصف هبا .وقد جاء يف احلديث القدسي قول هللا تعاىل« :الْك ِْربَايء ِرَدائي،
والْعظَمة إَِزا ِري! فَمن َان َزع ِين و ِ
اح ًدا ِمْن ه َما ،قَ َذفْ ته ِيف الناارِ!» .3وإن املنازعة املذكورة ،تكون عند الظهور ابلصفة؛ وهي
َْ َ َ
َ َ َ
تستجلب اهلالك الدنيوي قبل األخروي ،بسبب مطالبة األمساء اإلهلية للظاهر هبا .ومن كان متأمال لواقع الناس ،من
 . 1أخرجه مسلم ،عن أيب هريرة رضي هللا عنه.
 . 2مىت.7-5 :23 :
 . 3أخرجه أبو داود وابن ماجة عن أيب هريرة رضي هللا عنه ،عن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم.
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الذاكرين على اخلصوص ،فإنه سريى العجب فيما يعود إىل هذه املسألة بعينها؛ وسيستغرب غفلة الناس عما يكون من
جزائهم ،وهم ال يشعرون .وأما الرايء ،فهو من الشرك املستقر يف القلوب .ونعين هبذا ،أن املعاملة تظهر يف الظاهر حبسب
احلال؛ فمن كان معامال هلل ،وال يرى الوجود إال له ،فإن عمله خيرج ذا وجهة واحدة ،هي اإلخالص .وهذه الصفة هي
اك الَ تَنْظر إِ َىل وجوهِ الن ِ
ااس" .وأما من كان يرى الوجود منقسما بني هللا من
اليت أثىن هبا قوم عيسى عليه بقوهلم" :ألَن َ
جهة اإلُيان ،والناس من جهة العيان ،فإن عمله خيرج ذا وجهتني .والناس سيعلمون منه مراعاة نظرهم ،وسيزدادون
استعبادا له ،وإن منحوه بعض جزائه املرغوب لديهم؛ من جماملة ومن تغافل عن بعض مساوئه يف املقابل .والعمل على
الشرك مردود على صاحبه ،ألن هللا ال يقبل إال ما كان خالصا له .يقول هللا تعاىل يف احلديث القدسي« :أَ َان أَ ْغ َىن الشَُّرَك ِاء
الش ْرِكَ ،م ْن َع ِم َل َع َم ًال أَ ْشَرَك فِ ِيه َمعِي َغ ِْريي تَ َرْكته َو ِشْرَكه!» .1وعلى كل حال فالفقهاء يف غالبيتهم ،هالكون،
َع ِن ِّ
ِ
ِ
ِ
ك لِ َم ْن يَ َشاء}
بسبب وقوعهم فيما ال عفو يرجى منه .يقول هللا تعاىل{ :إِ ان ا
اَّللَ َال يَغْفر أَ ْن ي ْشَرَك بِِه َويَغْفر َما دو َن ذَل َ
[النساء .]48 :ولو علم الفقهاء املرتمسون ،ما عليهم من متابعة ،بسبب مظهرهم ومعامالهتم ،لفضلوا أن يكونوا من عوام
العوام الذين ال يؤبه هلم .ولو أهنم بقوا على حاهلم يف األزمنة املاضية من استقالل فيما بينهم ،لكانوا على بعض خري؛
يتجمعون يف هيئات "علمية" مشبوهة من جهة وظائفها؛ فيأُث مجيعهم ،وإن مل يكونوا كلهم عاملني
ولكنهم يف هذا الزمان ّ
ابملنكر .وهذا مما غاب عن أعينهم الناقدة لألحكام ولألقوال! ...وال بد هنا من أن نشري إىل التفاوت الكبري بني أعمال
األبدان وأعمال القلوب ،لكيال يستهني العبد مبا قد يكون من أسباب النجاة أو مبا قد يكون من أسباب اهلالك .ولقد
نسب إىل غري واحد من أهل هللا ،رضي هللا عنهم ،قوهلم" :الذرة من أعمال القلوب تعدل اجلبال من أعمال اجلوارح!".
ونعين من هذا أن صاحب الدين ،عليه أن يبدأ مبراعاة قلبه وما يتو اجه إليه ،قبل أن يعتين ابألعمال املشروعة؛ حىت يكون
قل .وقليل النفع يف امليزان كثري! ...وأما الفقهاء ،بسبب اعوجاج حاهلم ،فإهنم ال يدلون أبدا
عمله عائدا عليه ابلنفع وإن ّ
غريهم على أعمال القلوب ،مكتفني ابلداللة على صور األعمال إن سلِمت؛ لذلك فإن من يتبعهم من الناس ،يكون
على صفتهم ،وإن مل يبلغ درجتهم من السوء فيها.
ُث يواصل مىت حكايته لقول عيسى عليه السالم" :وأَاما أَنْتم فَالَ ت ْدعوا سيِ ِدي ،ألَ ان معلِّمكم و ِ
اح ٌد الْ َم ِسيحَ ،وأَنْت ْم
َ ْ َّ
ْ
ََ َْ
َ
َِ
مج ًيعا إِ ْخ َوةٌ .2".يعين عيسى هنا أتباعه ،وما ينبغي أن يكونوا عليه من الصفات .وداللته -عليه السالم -على األخوة
اجلامعة ،هي داللة على العبودية؛ ألن األخوة ال تتحقق إال هبا؛ خبالف الربوبية ،فإن االتصاف هبا ِمن أكثر من واحد،
يدعو إىل التنازع املفضي إىل التباغض .ومن أراد أن ينظر إىل مصداق ما نقول ،فلينظر إىل السياسيني ،وكيف ال يكاد
يسلم منهم واحد من أذى صاحبه؛ بسبب شدة املنافسة على الربوبية (الرائسة) .وهنا لطيفة ،تتعلّق مبناط األخوة اليت
تكون لبعض اآلدميني مع الشياطني ،كما أخرب هللا عن ذلك بقوله{ :إِ ان الْمب ِّذ ِرين َكانوا إِخوا َن الشاي ِ
اط ِ
ني} [اإلسراء:
َ
َ َ
َْ
]27؛ فهذه األخوة هنا ،تدل على االشرتاك معهم يف الصفة فحسب؛ ألن هذا االشرتاك يف اللغة يسمى أخوة .وأما
األ خوة اليت تكون للشياطني فيما بينهم ،فهي من اجتماعهم على عبادة إبليس؛ وليست على سبيل االشرتاك السابق
ذكره وحده .وهذا أيضا من مضاهاة طريق الشيطان لطريق الرمحن يف التفاصيل ،كما سبق أن أخربان غري مرة .ومتييز
املعاين يف مثل هذه األمور ضروري ،من أجل اخلروج بزبدة للكالم انفعة.
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اح ٌد الا ِذي ِيف ال اسماو ِ
ض ،ألَ ان أَابكم و ِ
ويواصل عيسى ،حبسب مىتَ " :والَ تَ ْدعوا لَك ْم أ ًَاب َعلَى األ َْر ِ
ات1".؛ األب
ََ
َ َْ
هنا مبعىن الرب .وهذا يعين أن عيسى هنى أتباعه عن عبادة أحد من البشر ،عند تفريقه بني األرض والسماء .وهذا املعىن
اَّللِ
{اختَذوا أَحبارهم ورْهب َاهنم أَراباب ِمن د ِ
يدخل ضمنه قول هللا تعاىل يف حق اليهود والنصارى (واملسلمني فيما بعد) :ا
ون ا
َْ َ ْ َ َ ْ َْ ً ْ
والْم ِسيح ابن مرَمي وما أ ِمروا إِاال لِي عبدوا إِ َهلا و ِ
اح ًدا َال إِلَهَ إِاال ه َو سْب َحانَه َع اما ي ْش ِركو َن} [التوبة .]31 :وسيأيت الكالم
َْ
َ َ َ ْ َ َْ َ َ َ
ً َ
عن وجه الشرك بعيسى عليه السالم ،عند الكالم يف العقائد كما وعدان سابقا؛ وأما اآلن ،فنحن ندور مع اإلجنيل حيث
دار ،من غري أن نكثر من التفصيل .ولنعد إىل املسألة اليت كنا بصددها ،لنقول إهنا ليست متعلقة هنا بتحييز الذات،
كما يسقط يف ذلك اجلاهلون من النصارى ومن املسلمني؛ وإمنا هي متعلقة بعموم احلكم (اهليمنة) من فوق السماوات.
وهذا املعىن هو ما يشري إليه القرآن ،يف قوله تعاىل{ :الار ْمحن علَى الْعر ِش استَ وى  .لَه ما ِيف ال اسماو ِ
ات َوَما ِيف ْاألَْر ِ
ض َوَما
َ
ََ
َ َ َْ ْ َ
ت الث َارى} [طه ]6 ،5 :؛ والعرش هو الفلك األطلس احمليط ابلسماوات السبع .وهذا يعين أن "هللا"
بَْي نَ ه َما َوَما َْحت َ
و"الرمحن" هلما احلكم من هناك على مجيع ما دون العرش يف السماوات من أرواح وأجرام؛ وعلى مجيع ما يف األرض من
خملوقات من إنس وجان؛ وعلى مجيع ما بينهما من مالئكة التسخري؛ وعلى مجيع ما حتت الثرى ،مما هو خمصوص ابجلن
وخمتلف دواب األرض .ولقد جهلت اجملسمة من املسلمني ،الذين على رأسهم ابن تيمية ،ما نتكلم عنه ،وتومهوا -قياسا
على اخللق -أن هللا متحيّز بذاته على العرش؛ مع أن القرآن نسب االستواء مرة إىل "هللا" ومرة أخرى إىل "الرمحن" ،رفعا
لكل التباس ،وليدل على أن األمر متعلق ابألمساء ال ابلذات .ولو أن الناس كانوا يعقلون ،ألبقوا معىن الذات بعيدا عن
كل كالمهم؛ ولكنهم لشدة قصورهم ،ال يتصورون معاين األمساء منفصلة من حيث الداللة عن ذات متخيّلة .واحلقيقة
هي أن الذات حميطة بكل التعينات احلسيّة واملعنوية ،إحاطة ال يعلمها إال من كان علمه ابهلل ال بنفسه (عقله) .وعلى
كل حال ،فإن السكوت عن هذه األمور ،أفضل للعامة من الفقهاء ومن غريهم...
ُث يقول عيسى" :والَ ت ْدعوا معلِّ ِمني ،ألَ ان معلِّمكم و ِ
اح ٌد الْ َم ِسيح .2".ومعىن الكالم هو أن ال أتخذوا علمكم
َ َْ َ َ
ََ َْ
ابحلقيقة عن عقولكم ،وال عن أمثالكم من الناس ،الذين يكون الفريسيون والفقهاء منهم؛ بل خذوه من املسيح وحده يف
زمانه ،ومن حممد صلى هللا عليه وآله وسلم اجلامع حلقائق األنبياء يف كل األزمنة؛ من ابب داللة الفرع على األصل .نقول
هذا ،ألن علم املسيح نفسه ،وعلم مجيع األنبياء هو من حممد صلى هللا عليه وآله وسلم ،من كونه الواسطة العظمى بني
احلق واخللق .وعيسى عندما ذكر تعليمه ،فإنه كان حيصره يف املدة اليت بني بعثته والبعثة احملمدية .غري هذا ال يكون!...
ومع أن الرسل عليهم السالم أمجعني ،مل يدخروا وسعا يف النصيحة ألقوامهم ،فإننا جند هؤالء األقوام -مباشرة عقب
انتقاهلم عن الدنيا ابملوت أو ابلرفع -يعودون إىل عقوهلم ،يؤسسون هبا خمتلف العقائد؛ وجندهم يعودون إىل األحبار
والرهبان والفقهاء (رجال الدين املرتمسني) ليأخذوا عنهم دينا حمرفا خيدم األهواء ويهلكهم يف أودية الدنيا؛ ُث يزعمون بعد
بتعصب مريب ،أهنم متبعون لرسلهم ،وال يبغون عنهم ِح َوال .وكل ذلك كذب منهم ،يتومهون أنه سينفعهم عند لقاء
ذلك ّ
ونبني تصوير هللا هبا على
لنبني أثر العقول القاصرة عليهاّ ،
رهبم .وسنعود -إن شاء هللا -إىل عقائد امللل الثالث ابلتفصيل ّ
صور تلك العقول ذاهتا .وهذا العلم على أمهيته ،ال نكاد جند له طالبا يف زماننا!...
ُث يواصل عيسى" :وأَ ْكربكم يكون خ ِادما لَكم .فَمن ي رفَع نَ ْفسه ي ت ِ
ض ْع نَ ْف َسه يَ ْرتَِف ْع3".؛ وهذا القول
اض ْعَ ،وَم ْن يَ َ
َ ً ْ َ ْ َْ ْ َ َ
َ َ َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اَّلل َد َر َجةً،
اَّلل به َد َر َجةً؛ َوَم ْن يَتَ َك ارب َعلَى ا
اضع اَّلل سْب َحانَه َد َر َجةً ،يَ ْرفَعه ا
«م ْن يَتَ َو َ
نظري قول نبينا صلى هللا عليه وآله وسلمَ :
 . 1مىت.9 :23 :
 . 2مىت.10 :23 :
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ِِ
ضعه ا ِ
ني .1».واإلتيان ابالسم "هللا" عند ذكر التواضع والتكرب ،هو للداللة على
يَ َ
َس َف ِل ال اسافل َ
اَّلل بِه َد َر َجةً؛ َح اىت َْجي َعلَه ِيف أ ْ
مجيع األمساء التفصيلية ،اليت ال يتحقق التواضع هلل ،إال ابعتبار مظاهرها كلها .وهذا الشمول ،هو ما يعطي الدرجات يف
التكرب؛ ألن األمساء هي على تراتب فيما بينها ،وعلى تفاوت يف املرتبة .ومن الناس من يتواضع هلل يف بعضها
التواضع و ّ
دون بعض ،إما جلهل وإما لغفلة .وهذا التواضع ،متعلق ابلباطن أوال؛ ألنه من جهة الظاهر قد متنع منه الشريعة لسبب
من األسباب .واعتبار علم الظاهر إىل جانب علم الباطن ال بد منه ،ملن كان يبغي الوقوع على األحكام كما هي عند
هللا .وهذا عزيز يف العلماء ،قبل غريهم! ...ومقصود عيسى عليه السالم من هذا التوجيه ،هو أ ان أرفع أتباعه مقاما،
وأقرهبم إليه منزلة ،ينبغي أن يكون خادما للكنيسة ،ال خمدوما هلا .ورغم أن أحبار النصارى جيهدون يف أن يبقوا على
الصورة قائمة من جهة ظاهرها ،إال أهنم من جهة احلقيقة يكونون مبايِنني هلا كثريا ،بسبب الغفلة واحلجاب .ومل نسمع
عن أحد من متأخري النصارى ،ممن حافظوا على العمل هبذا التوجيه من جهة الظاهر ،مثل ما مسعنا عن "فرنسيس
األسيزي" من القرن الثالث عشر ،أو عن "ترييزا" من القرن العشرين .ونعين بقولنا "حافظا على التوجيه من جهة الظاهر"
لعراهبا من الرهبان،
أهنما مل يكوان على علم به من جهة الباطن؛ بل إننا عند اطالعنا على بعض "اعرتافات" "ترييزا" ّ
وجدانها فارغة من معاين اإلُيان ،على عكس ما ينسب إليها .ورغم أهنا كانت تقول أبهنا كانت تعامل املسيح يف كل
تصورا.
فقري ،إال أن ذلك مل يكن هلا معاينة كما ينبغي أن يكون ملن هو على احلق؛ وإمنا كانت تتكلف ذلك وتتصوره ُّ
وهذه مرتبة من العمل تكون موجودة يف الزمان ،إىل جنب املرتبة األصلية اليت تكون عن يقني ومعاينة .وهذا يعين -كما
نقول مرارا -أن صورة العمل ال تكون دائما ذات روح مناسب ملرتبة ذلك العمل املخصوص .وهذا العلم ،يعطي مطابقة
التشريعات للمعارف اإلهلية؛ وهو علم ال يكون إال لألفراد من الناس .ولقد كنا نود ،من منطلق حمبة اخلري إلخواننا ،لو
لنبني له اخللل الذي عنده؛ ولكن هذا األمر متعلّق
أن أحد الرهبان -ممن جيدون عسرا يف "معامالهتم اإلُيانية" -يتصل بنا ّ
ابملشيئة! ...وَنن نسلِّم للمشيئة!...
ِ
ِ
ِ
ِ
اام الن ِ
ااس،
ُث يواصل عيسى" :لك ْن َويْ ٌل لَك ْم أَيُّ َها الْ َكتَ بَة َوالْ َفِّريسيُّو َن الْمَراؤو َن! ألَناك ْم ت ْغلقو َن َملَك َ
وت ال اس َم َاوات قد َ
ااخلِني ي ْدخلو َن .2".وهذا نظري قول هللا تعاىل{ :ومن أَظْلَم ِمما ِن افْرتى علَى اِ ِ
ِ
ك
اَّلل َكذ ًاب أولَئِ َ
ََ َ
ََ ْ
فَالَ تَ ْدخلو َن أَنْت ْم َوالَ تَ َدعو َن الد َ َ
اِ
ي عرضو َن علَى رّهبِِم وي قول ْاألَ ْشهاد هؤَال ِء الا ِذين َك َذبوا علَى رّهبِِم أََال لَعنَة اِ
ِِ
ين يَصدُّو َن َع ْن َسبِ ِيل
اَّلل َعلَى الظاالم َ
َ َ ْ ْ
َ َ
َ َ ْ ََ
ني  .الذ َ
َ
َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وهنَا ع َو ًجا َوه ْم اب ْآلخَرة ه ْم َكافرو َن} [هود .]19 ،18 :والص ّد عن سبيل هللا ،هو صرف الناس عنها؛ إما
اَّللِ َويَْب غ َ
ا
ابملقال ،وإما ابحلال ،وإما هبما معا .وهو ال يكون دائما تنفريا مباشرا ،كما يظن جل الناس؛ وإمنا قد يكون بكيفية غري
مباشرة ،عند حتريف األحكام واملعاين الدينية ،بكيفية تغيب عن إدراك العامة من الناس .وعيسى عندما أخرب عن أحبار
اليهود أبهنم ال يدخلون امللكوت ،وال يرتكون أحدا يدخل ،فإمنا يعين أهنم ال يعملون مبا علموا ،وال يدلون الناس على
العمل .وهم هبذه الصفة وهبذا الفعل ،يكونون قد انقطعوا عن اتباع األنبياء ،واخنرطوا ضمن أتباع الشيطان .وال فرق هنا
بني أن يعلموا حبقيقة حاهلم ،وأن ال يعلموا .ولقد وقع يف هذه اآلفة أحبار النصارى فيما بعد ،كما وقع أيضا فقهاء
نبني معىن الكفر
املسلمني؛ خصوصا من املتأخرين ،الذين مات الدين يف أيديهم وصار أثرا بعد عني .وال بد هنا من أن ّ
ابآلخرة ،حىت ال يسبق اجلاهلون بنفي ذلك عن أنفسهم؛ فنقول :إن اإلُيان ابآلخرة ،ليس هو قول ذلك ابللسان؛ وإمنا
هو ما يشهد عليه عمل العبد بصحيح الدين ،من غري حتريف وال ابتداع .وأما قول اللسان ،فلو أخذان به ،فإننا سنجد
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أكثر الناس مؤمنني؛ واحلال هي أن املؤمنني قلة من مجيع األمم ومن مجيع األجيال .وهذه حقيقة ال يكابر فيها إال مغرض
أو صاحب هوى!...
ِ ِِ ِ
ِ
صلَ َواتِك ْم.
ُث يقول عيسىَ " :ويْ ٌل لَك ْم أَيُّ َها الْ َكتَ بَة َوالْ َفِّريسيُّو َن الْمَراؤو َن! ألَناك ْم َأتْكلو َن ب ي َ
وت األ ََرام ِل ،ولعلاة تطيلو َن َ
ِِ
ك َأتْخذو َن َديْنونَةً أ َْعظَ َم .1".وهو يعين هنا أن "رجال الدين" يسطون على األموال ،وحيتالون لذلك ابلشريعة .ومبا
لذل َ
أن أموال اليتامى هي يف الغالب من دون محاية معتربة ،لكوهنا يف عهدة أرامل مهيضات اجلناح ،فإهنم أيكلوهنا من دون
تورع ،لشدة ظلمة قلوهبم .ونقول هذا ،ألن كثريا من اللصوص ،يتورعون عن سرقة األيتام؛ خبالف الفقهاء! ...وأما إطالة
ّ
الصالة ،فهي رايء منهم؛ يتظاهرون هبا أمام أعني الناظرين ،لينالوا عندهم احلظوة ،وليَبعدوا قدر املستطاع يف نظر الناس
عن الشبهات اليت هم متلبسون هبا .وقد ذكر عيسى آفة أكل أموال اليتامى إىل جنب آفة الرايء ،للتالزم احلاصل بينهما
لدى الفريسيني والفقهاء ،وعودهتما إىل أصل الظلمة املكتنفة للقلب .وأما فيما خيص فقهاء املسلمني ،فإن إطالة الصالة
قد تكون إىل جنب قراءة القرآن والتنافس على ُتويده ،مع ما يرافق ذلك من جهة املظهر كإطالة اللحى وتقصري الثياب
ِ اِ
ين َأيْكلو َن أ َْم َو َال الْيَ تَ َامى ظ ْل ًما إِامنَا
وغري ذلك ...وقد ح ّذر هللا يف القرآن من أكل أموال اليتامى بقوله سبحانه{ :إ ان الذ َ
ِِ
صلَ ْو َن َسعِ ًريا} [النساء .]10 :وهذه هي الدينونة العظمى ،اليت أنذر منها عيسى يف ختام
َأيْكلو َن ِيف بطوهن ْم َان ًرا َو َسيَ ْ
كالمه ،لو كان الناس يسمعون!...
يسيُّو َن الْمراؤو َن! ألَناكم تَطوفو َن الْبحر والْربا لِتَكْسبوا د ِخ ًيال و ِ
ُث يقول عيسى" :ويل لَكم أَيُّها الْ َكتَ بة والْ َف ِر ِ
اح ًدا،
َ َ
َ َْ َ َ
َْ ٌ ْ َ
ْ
َ
َ َ ّ
َ
2
ِ
اع ًفا . ".ويعين عليه السالم ،من هذا الكالم ،أن "رجال الدين" يدعون
صنَ عونَه ابْنًا ِجلَ َهنا َم أَ ْكثَ َر مْنك ْم م َ
ضَ
ص َل تَ ْ
َوَم َىت َح َ
إىل "الدين" كثريا ،ويسافرون من أجل ذلك بني البلدان املختلفة .وهم حيرصون يف ذلك على كسب الفرد الواحد إليهم
يظن الظا ّن أهنم مشفقون على الناس ،حريصون على هدايتهم؛ ويف احلقيقة هم يسلكون ابلداخل
حرصا شديدا؛ حىت لَ ّ
اجلديد يف طريق جهنم ال يف الطريق املشروع .وهم يف النهاية -من غري شك -سيبوؤون أبوزارهم وأوزار من يضلّوهنم من
الناس ،جزاء على سوء فعلهم .ولقد رأينا يف املسلمني من مجاعات الدعوة ،من جيوبون العامل ويتحملون يف سبيل ذلك
املشاق ،ويعملون على َخ ْرط الناس فيما هم فيه ،وجيدون لذلك لذة ال تعدهلا لذة .ولو تفطن املساكني ،لعلموا أن اللذة
واخلفة اليت جيدون ،هي من عدم اعرتاض إبليس لسبيلهم؛ وأن عدم اعرتاض إبليس ،هو من موافقة عملهم غرضه .ولوال
ذلك ،لكان يقف هلم يف كل طريق وكل منعطف؛ يثبّطهم ويثنيهم عما يعزمون عليه .ولقد جرب معنا تالميذان العمل مع
يقرون أهنم يثقل عليهم إىل احلد الذي يكادون يصرخون معه ،وإىل احلد الذي يكادون يرتكونه تركا،
اإلخالص ،فكانوا ّ
مع علمهم بوجوبه؛ وهم من كانوا يف سابق عهدهم يتفننون يف التنقل بني األعمال ،وكأهنم من كبار العبّاد .ومن مل جيرب
نفسه مع أمثالنا ،فال ينبغي له أن يصدقها يف شيء مما تدعيه؛ ألن األصل معها الكذب وسهولة الدعوى .وإن "رجال
الدين" عموما ،هبذا الفعل منهم ،ال يكونون قط من أتباع الرسل؛ وإمنا يكونون من أعوان الشيطان .وليحذر إخواننا على
أنفسهم ،فإن شأن العبادة والعبودية ،ليس ابلسهولة اليت يظنون .ولسنا هنا نريد التنزيالت التفصيلية ،ألهنا ال تنحصر؛
نبني له.
ولكن نريد التنبيه فحسب .وأما من يعرض علينا حاله ،فإننا إبذن هللا ّ
ِ
ُث يواصل عيسىَ " :ويْ ٌل لَك ْم أَيُّ َها الْ َق َادة الْع ْميَان! الْ َقائِلو َنَ :م ْن َحلَ َ ِ ِ
ف
س بِ َش ْيءَ ،ولك ْن َم ْن َحلَ َ
ف اب ْهلَْي َكل فَلَْي َ
ِ
اِ
ِ
ف ِابلْ َم ْذبَ ِح
بِ َذ َهب ا ْهلَْي َك ِل يَلْتَ ِزم .أَيُّ َها ْ
ب؟ َوَم ْن َحلَ َ
اجل اهال َوالْع ْميَان! أَُُّيَا أ َْعظَم :أَل اذ َهب أَم ا ْهلَْي َكل الذي ي َق ّدس ال اذ َه َ
ِ
اجل اهال َوالْع ْميَان! أَُُّيَا أ َْعظَم :أَلْق ْرَابن أَِم الْ َم ْذبَح الا ِذي
ف ِابلْق ْرَاب ِن الا ِذي َعلَْي ِه يَلْتَ ِزم .أَيُّ َها ْ
س بِ َش ْيءَ ،ولك ْن َم ْن َحلَ َ
فَلَْي َ
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ِ
ي َق ِّدس الْقراب َن؟ فَِإ ان من حلَف ِابلْم ْذب ِح فَ َق ْد حلَ ِ
ف بِِه َوِابل اساكِ ِن فِ ِيه،
ف ِاب ْهلَْي َك ِل فَ َق ْد َحلَ َ
ف بِه َوبِك ِّل َما َعلَْيه! َوَم ْن َحلَ َ
َ َ
َْ َ َ َ َ
َْ
ِ 1
ِ
ِ
ِ
ف بِ َع ْر ِش هللا َوِاب ْجلَال ِ
س َعلَْيه . ".يصف عيسى األحبار ابلعميان ،ألهنم ال يعلمون أين
ف ِابل اس َماء فَ َق ْد َحلَ َ
َوَم ْن َحلَ َ
يقصدون .فهم على الرغم من كوهنم يص درون عن الشريعة فيما يبدو للناس ،إال أهنم على خالفها يف احلقيقة؛ وابلتايل
املغرب الذي يريد الشرق.
فإن الغاية منها ال يصلون إليها إال إن اتب هللا عليهم .فحاهلم
كاملشرق الذي يريد الغرب ،أو ك ّ
ّ
ومن عماهم الباطين ،فإهنم ما عادوا ُييّزون األسباب من الغاايت ،وال األصول من الفروع ،كما دلت عليه األمثلة املذكورة
من قِبل عيسى .وأما معىن "يلتزم" يف خالل الكالم ،فهو من إلزام القسم لصاحبه ،من كونه قسما معتربا يف الشريعة؛
ولكن الفريسيني -على عادهتم -حرفوا املعىن األصلي ،ليكون مناسبا جلهلهم .وعلى اإلمجال ،فإن العميان من األحبار
والفقهاء ُتدهم يتمسكون ابملستحبّات ويفرطون يف الفرائض؛ وُتدهم يعظمون املظاهر ويفرطون يف املخابر؛ وُتدهم
الرتسم ابلدين والكالم ابمسه ،ومع الزعم كذاب
حيرصون على مرضاة الناس ال على مرضاة الرب .وكل هذا يقعون فيه ،مع ُّ
أبهنم ورثة النبوة .وال ندري أبَ ْعد هذا العمى عمى أشد؟! ...وإذا كان القادة على هذه الشاكلة ،فما الظن ابملَقود!...
وإالم يقاد ،إال إن كان إىل جهنم؟! ...وال يستغرب أحد ما نقول ،مع إبصار هؤالء القوم أبعينهم الرتابية ،ومع إحساهنم
َ
للنظر يف أمور معاشهم من جهة حيوانيتهم؛ فإن امل عطال منهم ،هو صفات اآلدميني اليت يدل عليها األنبياء عليهم السالم.
ِ
ب
َضاءَ ْ
استَ ْوقَ َد َان ًرا فَلَ اما أ َ
{مثَله ْم َك َمثَ ِل الاذي ْ
وهذا هو ما يشري هللا إليه يف كالمه ،عند قوله سبحانهَ :
ت َما َح ْولَه ذَ َه َ
ِ
ا ِ ِ
ِ
{ولََق ْد
اَّلل بنوِره ْم َوتََرَكه ْم ِيف ظل َمات َال ي ْبصرو َن  .ص ٌّم بك ٌ
ْم ع ْم ٌي فَه ْم َال يَ ْرجعو َن} [البقرة]18 ،17 :؛ ويف قوله أيضاَ :
ِ
ِ ِ
ني َال ي ب ِ
ِ
اجلِ ِّن و ِْ
اإلنْ ِ
ك
صرو َن ِهبَا َوَهل ْم آ َذا ٌن َال يَ ْس َمعو َن ِهبَا أولَئِ َ
س َهل ْم ق ل ٌ
وب َال يَ ْف َقهو َن هبَا َوَهل ْم أ َْع ٌ ْ
َذ َرأْ َان جلَ َهن َام َكث ًريا م َن ْ َ
ِ
صار َولَ ِك ْن تَ ْع َمى
َض ُّل أولَئِ َ
َك ْاألَنْ َع ِام بَ ْل ه ْم أ َ
ك هم الْغَافلو َن} [األعراف]179 :؛ ويف قوله أيضا{ :فَِإ اهنَا َال تَ ْع َمى ْاألَبْ َ
الصدوِر} [احلج .]46 :وقد يظن بعض اجلهلة ممن ال خربة هلم مبعاين الوحي ،أن هذا من املبالغة يف
الْقلوب الاِيت ِيف ُّ
احلسيّني؛ واحلقيقة هي أهنم عميان حقيقة ال
القرآن ومن اجملاز؛ عندما يرون أنفسهم يسمعون ويبصرون السمع والبصر ّ
جمازا .يعلم هذا من كان منهمُ ،ث ُي ّن هللا عليه ابخلروج من الغفلة؛ أما غريه فال يعلمه .لكن املؤمنني ،ينبغي عليهم أن
يص ّدقوا رهبم فيما أخرب به ،وإال فإهنم سيخرجون عن صفة اإلُيان .نقول هذا ،ألن كثريا ممن يظنون أنفسهم مؤمنني ،هم
غري مؤمنني؛ فليعد املرء إىل نفسه يراجعها وُي ّحص أحواهلا ،فإنه ال ينفع يف ذلك إال ما ذكران .ومن األدلة من الواقع على
ما نقول ،مساعنا ألحد مفكرينا املعاصرين ،ممن هلم توجه إسالمي غري خاف ،وهو يقول انصحا لألمة كلها :ينبغي على
الناس أن يبنوا إُياهنم برهانيّا ،لئال يقعوا يف اخلرافة ،وليتمكنوا من مواجهة التحدايت؛ أو ما هو يف هذا املعىن .وعجبنا
كيف يكون اإلُيان مبنيا على الربهان ،وهو من طريق غري طريقه! ...ولكننا علمنا أبن صاحبنا ،مفارق لطريق اإلُيان
وهو حيسب أنه عليه .وهذا اخللط ،من أكثر املهلكات اليت يقع فيها اجليل الذي رضع ألبان الثقافة الغربية عند دراسته
ملختلف العلوم وفق املناهج الكفرية ،من دون أن يشعر .وعلى مقدار هول األمر ،وعلى شدة حرصنا على التنبيه إليه،
فنحن نعلم أن عقول جل إخواننا قد ضرب عليها سور مانع ملوجات النور من اخرتاقه ،إال أن يشاء هللا!...
ُث يقول عيسى" :ويل لَكم أَيُّها الْ َكتَ بة والْ َف ِر ِ
ث َوالْ َك ُّمو َنَ ،وتََرْكت ْم
الشبِ ا
يسيُّو َن الْمَراؤو َن! ألَناك ْم ت َع ِّشرو َن الن ْاعنَ َع َو ِّ
َْ ٌ ْ َ
َ َ ّ
2
ِ
أَثْ َقل الناام ِ
ك . ".ومعىن تعشري النعنع والشبث والكمون،
وسْ :
احلَ اق َوالار ْمحَةَ َوا ِإلُيَا َنَ .كا َن يَْن بَغِي أَ ْن تَ ْع َملوا هذهِ َوالَ تَْرتكوا تِْل َ
َ
هو إخراج العشر زكاة هلل ،من هذه النبااتت اليت تنبت بكميات قليلة يف حدائق البيوت؛ وهذا من التدقيق يف األحكام
ومن اتباع أيسرها على النفس .ويف املقابلُ ،تد الفريسيني وأتباعهم ،ال يهتمون ملا هو أعظم وأجل يف الشريعة؛ من قيام
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ابحلق والعدل يف القول والفعل ،ومن رمحة للضعفاء واملساكني .وهذا الذي يقع فيه "رجال الدين" من أهل امللل الثالث،
هو من تلبيس إبليس عليهم؛ ألن اللعني ال يريد أن يشعرهم أبهنم ال دين هلم ،فيلهيهم أبحكام جزئية حيرصون عليها كأهنا
هي األصل ،ويغفلهم عن أصل الدين الذي هو أساسه وأركانه .وهذا يشبه عندان من ال يرتك املسبحة من يده ،على قلة
ذكره ،مع هتاونه يف الصالة اليت هي واجبة؛ أو كمن يصوم النافلة وحيرص عليها ،فإذا جاء رمضان مل يتورع عما يفسد
الصيام فيه من غيبة وهلو وغري ذلك ...وعلى كل حال ،فإن استقصاء تالعب إبليس يف األحكام ،وإلباس ذلك على
من ال نور هلم ،هو مما خيرج عن احلصر؛ ويكفي فيه ما ذكران على سبيل املثال .وهذا الصنف من الفريسيني على سوئه،
ال يبلغ صنفا آخر موجودا لدينا؛ وهم أولئك الذي خيرجون عن الشريعة يف األصول ،ويتبعوهنا يف الفروع .كأولئك الذين
جيمعون ماهلم من احلرام ،ويتصدقون ابل قليل منه ،ليشعروا أهنم قد أدوا ما عليهم من حق هللا؛ أو كأولئك الذين يؤذون
الناس ابلقتل وأنواع التعذيب ،وال يرتكون االعتمار بني الفينة واألخرى .وإن كل هذا ،هلو مما ينبغي أن يعاد ترتيبه
ومتحيصه ،ليبدأ العبد من البداية ،ويرتقى بعد ذلك شيئا فشيئا يف مراتب الدين ودرجاته .وهذا مما يعسر على اإلنسان
بلوغه من نفسه لوحده ،وحيتاج فيه على الغالب إىل شيخ رابين يزيل الغشاوة عن األعني إبذن من هللا .وإن التجديد
الديين الذي نسمع عنه كثريا يف اآلونة األخرية ،إن مل يبدأ مما ذكر ،فإنه سيكون إعادة إنتاج للتحريفات األوىل فحسب.
نقول هذا ،لرييح فقهاؤان أنفسهم ،أو ليشمروا حقيقة عن سواعدهم ،إن توافرت فيهم األهلية؛ وهي قليلة جدا حبسب
ما رأينا ومسعنا منهم.
اِ
اجلَ َم َل .1".وهؤالء كمن يتورعون عن
وض ِة َويَْب لَعو َن ْ
صفُّو َن َع ِن الْبَ ع َ
ين ي َ
ُث يقول عيسى" :أَيُّ َها الْ َق َادة الْع ْميَان! الذ َ
املكروهات ،وال يبالون إن هم وقعوا يف احلرام؛ وهو أيضا من تالعب الشيطان أبتباعه .ولقد رأينا يف زماننا آفة تكاد
تطغى على اجلميع ،وهي استهانة الناس أبمر الكذب مع كونه ينفي اإلُيان عن صاحبه ،ويبالغون يف العبارات الدينية
اليت تراد منها جماملة الناس ،وادعاء التديّن ،من غري قصد ملعناها ...وهذا يدخل يف استهانة العبد بنظر هللا؛ اليت قد
ُتلب عليه املقت من ربه .كل هذا ،والفقهاء راضون عن أحوال الناس ،مبشرون هلم ابجلنة وغفران الذنوب ،ما داموا
يصيبون من أمواهلم ما ُيأل جيوهبم وإن مل ُيأل عيوهنم .ولقد أجاد عيسى عليه السالم حينما وصفهم ابلعميان ،أتباعا
ومتبوعني؛ ألنه إن مل يكن هؤالء عمياان ،فما بقي على وجه األرض أعمى!...
ِ
ص ْح َف ِةَ ،ومهَا ِم ْن
ِج الْ َكأْ ِس َوال ا
ُث يقول عليه السالمَ " :ويْ ٌل لَك ْم أَيُّ َها الْ َكتَ بَة َوالْ َفِّريسيُّو َن الْمَراؤو َن! ألَناك ْم ت نَ قُّو َن َخار َ
اخل الْ َكأْ ِس وال ا ِ
ِ
وآن اختِطَافًا ودعارًة .أَيُّها الْ َف ِر ِ
ِ
ِ
ضا نَِقياا.
يس ُّي األ ْ
ص ْح َف ِة ل َك ْي يَكو َن َخا ِرجه َما أَيْ ً
َداخل ممَْل ِ ْ
َ
ََ َ َ َ ّ
َع َمى! نَ ّق أَاوًال َد َ
مجيلَةً ،وِهي ِمن د ِ
ِ
ويل لَكم أَيُّها الْ َكتَ بة والْ َف ِر ِ
ِ
اخل ممَْلوءَةٌ
يسيُّو َن الْمَراؤو َن! ألَناك ْم ت ْشبِهو َن ق ب ًورا مبَ يا َ
ضةً تَظْ َهر م ْن َخارِج َ َ َ ْ َ
َْ ٌ ْ َ
َ َ ّ
2
لكناكم ِمن د ِ
ِ
ِ
ضاِ :م ْن َخارِج تَظْ َهرو َن لِلن ِ
اخل َم ْشحونو َن ِرَايءً َوإِْمثًا. ".
اسة .ه َك َذا أَنْت ْم أَيْ ً
ااس أَبْ َر ًاراَ ،و ْ ْ َ
عظَ َام أ َْم َوات َوك ال َجنَ َ
املثلني املضروبني لظواهر العباد وبواطنهم .ونبه عليه السالم إىل أن عملية التنقية والتطهري ،تبدأ
فسر عيسى بنفسهْ ،
ولقد ّ
من الداخل لتشمل فيما بعد اخلارج ،ال العكس .ولكن الرايء إذا متكن من العبد ،فإنه جيعله يزيّن ظاهره للناس ،ويبقي
خبث ابطنه كما هو أو يزيد عليه .وال يعلم أنه سيقابل ربه بصفحة قلبه ،ال بظاهره .يقول هللا تعاىل عن يوم احلساب:
اَّللَ بَِق ْلب َسلِيم} [الشعراء .]89 ،88 :وإذا سلم الباطن ،فالقليل من عمل
{يَ ْوَم َال يَْن َفع َم ٌ
ال َوَال بَنو َن  .إِاال َم ْن أَتَى ا
الظاهر ينفع معه؛ أما إن فسد الباطن ،فإن كثري العمل ال ينفع معه.
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ُث يقول عليه السالم" :ويل لَكم أَيُّها الْ َكتَ بة والْ َف ِر ِ
يسيُّو َن الْمَراؤو َن! ألَناك ْم تَ ْب نو َن ق ب َور األَنْبِيَ ِاء َوت َزيِّنو َن َم َدافِ َن
َْ ٌ ْ َ
َ َ ّ
الص ِّد ِيقني ،وتَقولو َن :لَو كناا ِيف أ اَايِم آابئِنَا لَما َشارْكنَاهم ِيف دِم األَنْبِي ِاء .فَأَنْتم تَ ْشهدو َن علَى أَنْف ِسكم أَناكم أَب نَاء قَتَ لَةِ
ِ
َ َ َ ْ َ
َ
ْ ْ ْ
ْ َ
َ
ْ
ّ َ َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ك َها أَ َان أ ْرِسل إِلَْيك ْم
آابئِك ْم .أَيُّ َها ْ
ف َهتْربو َن ِم ْن َديْنونَِة َج َهن َام؟ لذل َ
احلَياات أ َْوالَ َد األَفَاعي! َكْي َ
األَنْبِيَاء .فَ ْامألوا أَنْت ْم مكْيَ َال َ
ِ ِ ِ ِ ِ
أَنْبِياء وح َكماء وَكت بةً ،فَ ِمْن هم تَ ْقت لو َن وتَ ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ِ
َ ْ
َ َ َ َ َ َ ََ
ْ
صلبو َنَ ،ومْن ه ْم َُتْلدو َن يف َجمَامعك ْمَ ،وتَطْردو َن م ْن َمدينَة إ َىل َمدينَة ،ل َك ْي َأيْيتَ
ِ ِ
ضِ ،من دِم هابِيل ِ ِ
ِ
ني ا ْهلَْي َك ِل َوالْ َم ْذبَ ِح.
َعلَْيك ْم ك ُّل َدم زكِ ّي سف َ
الص ّد ِيق إِ َىل َدِم َزَك ِرااي بْ ِن بََرخياا الاذي قَتَ لْتموه بَْ َ
ك َعلَى األ َْر ِ ْ َ َ َ ّ
اجلِ ِيل!" .1ينبه عيسى هنا إىل سهولة تربُّؤ األجيال احلديثة مما ارتكبته أجيال
اَ ْحلَ اق أَقول لَك ْم :إِ ان ه َذا كلاه َأيِْيت َعلَى ه َذا ْ
األسالف من جرائم ،وظنهم أهنم على خري؛ مع أهنم لو عاشوا يف ذلك الزمان لفعلوا مثل أفعال آابئهم .وكون املرء مل
ُيتحن ،ال يعين أنه يفوز إن هو امت ِحن! ...وأما عيسى فقد أثبت لألبناء ما قام به اآلابء ،ألنه يعلم أهنم على شاكلتهم،
{وَال تَ ِزر َوا ِزَرةٌ
وإن مل يظهر منهم ما هو فيهم ابلقوة إىل الفعل .وقد يلتبس هذا ،مع ما هو معلوم يف شريعتنا من اببَ :
ِوْزَر أ ْخَرى} [األنعام]164 :؛ فنقول :إن عيسى خياطب جيال خمصوصا ،يعلم منه من جهة االستعداد ما هو مماثل ملا

كان عليه آابؤهم من قتل األنبياء .ونعين من هذا أن حكمه ليس تطبيقا لقاعدة عامة ،وإمنا هو تنزيل على بيّنة ونور.
وهذا يشبه عندان ،من يلحق ابلقوم بنيته ال بعمله؛ سواء أتعلقت النية خبري أم تعلّقت بشر .وعلى هذا ،فمن نوى أنه لو
ظفر بفالن فإنه يقتله ،ومل يظفر به؛ فإنه يكون عند هللا كأنه قتله .وهذا يدخل ضمن علم النيات ،الذي هو من أوسع
العلوم ومن أجلّها .وال يؤتيه هللا إال احلكماء من عباده ،الذين ينالون من كل خري مع ّد للعاملني ،مبجرد مشاركتهم هلم يف
النية .ومع كل السوء الذي نسبه عيسى إىل الفريسيني والكتبة من اجليل املعاصر له ،إال أهنم يبنون قبور األنبياء والصاحلني،
وكأهنم يريدون التغطية على حقيقة أنفسهم مبظاهر تعظيم الصاحلني ،وكأن آابءهم مل يقتلوا أولئك املعظمني من قِبلهم!...
وهذا تناقض منهم صارخ! ...وهذا يشبه عندان العامة املعظمني ألضرحة األولياء األموات ،والذين ال يتورعون عن إيذاء
األولياء األحياء ،أبصناف األقوال واألفعال؛ وكأهنم يريدون بذلك خمادعة هللا وهو خادعهم سبحانه! ...يقول هللا تعاىل:
ِِ
اَّللَ إِاال قَلِ ًيال .
ااس َوَال يَذْكرو َن ا
ني خيَ ِادعو َن ا
ص َالةِ قَاموا ك َس َ
اَّللَ َوه َو َخ ِادعه ْم َوإِ َذا قَاموا إِ َىل ال ا
{إِ ان الْمنَافق َ
اىل ي َراءو َن الن َ
ِ
ِ
م َذب َذبِني ب ِ
اَّلل فَلَ ْن َُِت َد لَه َسبِ ًيال} [النساء.]143 ،142 :
ضلِ ِل ا
ك َال إِ َىل َهؤَالء َوَال إِ َىل َهؤَالء َوَم ْن ي ْ
ني َذل َ
ْ َ َْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َمجَ َع
ني إِلَْي َهاَ ،ك ْم َمارة أ ََرْدت أَ ْن أ ْ
«اي أور َشليمَ ،اي أور َشليم! َاي قَاتلَةَ األَنْبِيَاء َوَرامجَةَ الْم ْر َسل َ
ُث يقول عليه السالمَ " :
أَوالَد ِك َكما َُتمع الداج ِ
َين أَقول لَك ْم :إِناك ْم الَ
احْي َهاَ ،وَملْ ت ِريدوا! ه َوذَا بَْي تك ْم ي ْ َرتك لَك ْم َخَر ًااب .ألِّ
اخ َها َْحت َ
اجة فَر َ
ت َجنَ َ
َ َ
ْ َ َ َْ
2
ِ
تَرْونَين ِم َن اآل َن َح اىت تَقولوا :مبَ َارٌك ِ
ب!» . ".وهذه نذارة من عيسى ألورشليم ابخلراب الذي سيلحقها،
اآليت ِاب ْس ِم الار ّ
َ
جزاء تصاممها عن دعوته ودعوات األنبياء السابقني .وهو خيرب عليه السالم هنا برفعه إىل ربه ،فال يراه الناس إال بعد عودته
يف آخر الزمان .وَنن اليوم ،وبعد مرور ِحقب على خراب معبد أورشليم ،وبعد حتقُّق ما أخرب به عليه السالم من أمور
صحح للناس تديُّنهم،
حتدث لذلك اجليل ولألجيال اليت بعده ،ننبه إىل أننا اآلن ،لسنا بعيدين كثريا عن أوان نزوله ،لي ّ
بعد ختليصه من حتريف األحبار والرهبان (ألن الفقهاء سيتكفل بتصحيح اعوجاجهم املهدي)  ...وسنتناول بعض
يتيسر...
تفاصيل ما يتعلق برفعه وعودته ،عليه السالم ،يف الفصول القادمة إبذن هللا ،حبسب ما ّ
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الفصل العشرون

القبض على عيسى

يقول مىتُ" :ثا خرج يسوع وم َ ِ
ام تَالَِميذه لِ َك ْي ي روه أَبْنِيَةَ ا ْهلَْي َك ِل .فَ َق َال َهل ْم يَسوع« :أ ََما
ّ
ضى م َن ا ْهلَْي َك ِل ،فَتَ َقد َ
ََ َ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
س َعلَى َجبَ ِل الازيْتون،
تَ ْنظرو َن َمج َ
يع هذه؟ اَ ْحلَ اق أَقول لَك ْم :إناه الَ ي ْ َرتك ههنَا َح َجٌر َعلَى َح َجر الَ ي ْن َقض!»َ .وف َ
يما ه َو َجال ٌ
تَ َقدام إِلَي ِه التاالَِميذ علَى انْ ِفراد قَائِلِني« :قل لَنا مىت يكون ه َذا؟ وما ِهي عالَمة َِجميئِك وانْ ِق ِ
اب يَسوع
َ َ َ
ضاء الد ْ
َ
َ ْ
َج َ
اه ِر؟» فَأ َ
ََ َ َ َ
َ ْ َ ََ َ
َ
1
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ
ا
ين . ".وما أخرب
َوقَ َ
ين َسيَأْتو َن اب ْمسي قَائل َ
ال َهل ْم« :انْظروا! الَ يضلك ْم أ َ
ني :أَ َان ه َو الْ َمسيح! َويضلو َن َكثري َ
َح ٌد .فَإ ان َكثري َ
به عيسى عليه السالم ،من خراب للهيكل ،وقع على يد الرومان يف العام السبعني للميالد .واخلراب يعين فساد النظام،
وفساد النظام يف الظاهر ،ال يكون إال عن فساد القلوب؛ والقلوب ال تفسد إال إن هي أعرضت عن رهبا .وهذا هو حال
بين إسرائيل مع "الرب" املتجلّي يف عيسى ،والذي مل يقبلوه ومل يراعوا أدىن األدب معه .وكما أخرب عليه السالم ،فإن
كثريين ادعوا أهنم املسيح (من اليهود خصوصا) مبا أهنم مل يعرفوا حقيقته .وليس غريبا منهم أن يعرفوا مرتبته ويتطلعوا إىل
ول ِمبَا َال َهتَْوى
نيلها ،وجيهلوه هو .وليس يف االستعدادات ما هو أسوأ من هذا! ...يقول هللا عنهم{ :أَفَكلا َما َجاءَك ْم َرس ٌ
اَّلل بِك ْف ِرِه ْم فَ َقلِ ًيال َما ي ْؤِمنو َن} [البقرة:
ف بَ ْل لَ َعنَ هم ا
ْرب ْمت فَ َف ِري ًقا َك اذبْت ْم َوفَ ِري ًقا تَ ْقت لو َن َ .وقَالوا ق لوب نَا غلْ ٌ
أَنْفسكم ْ
استَك َ ْ
ِ .]88 ،87
ومن أشهر من ادعى أنه املسيح" :ثيودوس" من فلسطني يف العام الرابع واألربعني؛ و"ابركوخبا" الذي عاش
يف القرن الثاين؛ و"سفريوس" من سوراي أو من العراق يف القرن الثامن؛ و"عوابداي" األصفهاين من القرن الثامن أيضا؛
و"سلومون الكاهن" من فلسطني يف القرن الثاين عشر؛ و"موسى الدرعي" من فاس يف القرن الثاين عشر أيضا؛ و"داود
الرئي" من كردستان العراق يف القرن الثاين عشر؛ و"سلومون ملخو" من لشبونة يف القرن السادس عشر؛ و"شبتاي تسفي"
ُّ
يف إزمري من القرن السابع عشر .وأما أمحد غالم مريزا يف اهلند من القرن التاسع عشر ،فإنه ادعى أنه املهدي واملسيح يف
الوقت نفسه ...ورغم أن هؤالء ا ّدعوا أهنم املسيح ،إال أن املعىن الذي قصدوه بعيد عن معىن العودة الذي يتكلم عنه
عيسى عليه السالم؛ إال أمحد غالم منهم ،فإنه كان يعين املسيح العائد ،حبسب ما هو معلوم لدى املسلمني.
ِ
َخبَا ِر حروب .انْظروا ،الَ تَ ْرَاتعوا .ألَناه الَ ب اد أَ ْن تَكو َن
ُث يقول مىت على لسان عيسىَ " :و َس ْو َ
ف تَ ْس َمعو َن حبروب َوأ ْ
ِ
ِ ِ ُّ
ات َوأ َْوبِئَةٌ َوَزالَ ِزل ِيف أ ََماكِ َن.
اع ٌ
س الْمْن تَ َهى بَ ْعد .ألَناه تَقوم أ امةٌ َعلَى أ امة َوممَْلَ َكةٌ َعلَى ممَْلَ َكةَ ،وتَكون َجمَ َ
هذه كل َهاَ ،ولك ْن لَْي َ
ِ ِ ِ
ِ ِِ
مجي ِع األم ِم ألَج ِل ِْ
ضني ِمن َِ
ِ
ِ
امسي.
َ ْ
َولك ان هذه كلا َها مْب تَ َدأ األ َْو َج ِاع .حينَئذ ي َسلّمونَك ْم إِ َىل ضيق َويَ ْقت لونَك ْمَ ،وتَكونو َن مْب غَ َ ْ
و ِحينَئِذ ي عث ر َكثِريو َن ويسلِّمو َن ب عضهم ب ع ً ِ
ضا .وي قوم أَنْبِياء َك َذبةٌ َكثِريو َن وي ِ
ضلُّو َن َكثِ ِريين .ولِ َكثْ رةِ
َْ ْ َْ
َْ
َ َ
ضا َوي ْبغضو َن بَ ْعضه ْم بَ ْع ً َ َ
َ
َ
َ َ َ
َ َ
2
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا
ِ
ِ
ِ
صرب إ َىل الْمْن تَ َهى فَه َذا َخيْلص . ".ولقد حدث اضطهاد املسيحيني ،بعد اضطهاد
ينَ .ولك ِن الذي يَ ْ
اإل ُْث تَْربد َحمَباة الْ َكثري َ
خرب به يف هذه الفقرة من قِبل
اليهود األول ،على أيدي الرومان ،من القرن األول إىل القرن الرابع .وهذا هو ما يوافق امل َ
عيسى ،ال ما حدث للنصارى من ذلك فيما بعد  ،يف االحتاد السوفيايت ،وكوراي الشمالية ،وأملانيا النازية ،أو يف إسبانيا
على أيدي الشيوعيني واألانركيني؛ ألن كل ذلك حدث يف زمن الرسالة احملمدية .وكل من يعيش يف زمن الرسالة احملمدية،
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فإنه يعترب من "أمة الدعوة" احملمدية ،وال يعترب من األمة اليت كان ينتمي إليها سابقا .وإذا شبّهنا يوم الدنيا كله ،ابليوم
يصح ألحد من الناس أن يدخل عليه وقت العصر ،وهو يزعم أنه يعيش وقت الظُّهر (منتصف النهار).
املعلوم ،فإنه ال ُّ
أصروا هم على زعم غري ذلك .وعلى كل حال ،فيمكن أن
ونعين من هذا ،أن أزمنة الرساالت حاكمة على الناس ،وإن ّ
نسمي هذا املعىن "مزامنة شرعية" ،تنظر ابعتبارها أحوال العباد وأفعاهلم .ومع شدة ظهور هذا املعىن للعقول ،فإننا نرى
اليهود والنصارى وكثريا من املسلمني ،ال يتوقفون عنده .واعتبار هذا املعىن ،له تنزيالت ،هي اليت تدل على عدم موافقة
الساعة الفردية للساعة الشرعية .ومن ذلك عند املسلمني ،العمل بكل فقه القرون األوىل ،يف القرون املتأخرة .ولوال الشبه
الذي هلم ابليهود والنصارى ،ما كانوا وقعوا يف ذلك قط!...
وت ِ
ُث يقول مىت" :ويكْرز بِبِ َشارةِ الْملَك ِ
هذهِ ِيف ك ِّل الْ َم ْسكونَِة َش َه َادةً ِجلَ ِمي ِع األ َم ِمُ .ثا َأيِْيت الْمْن تَ َهى .1".وَنن
َ َ
َ َ
نالحظ هنا أن مدلول هذه العبارة ،خمالف ملا ذكر سابقا من كون عيسى مل يبعث إال إىل بين إسرائيل خاصة .فكيف
يكون هو مبعواث إىل بين إسرائيل ،ويكرز ابلبشارة من بعده يف كل املسكونة؟! ...وأين هي الدعوة احملمدية من هذا كله،
وهي اخلامتة والشاملة؟! ...ويكفي أن تكون الدعوة احملمدية إىل الناس كافة منذ انطالقتها األوىل ،لتدل على ما نذكره
هنا .فإن كان عيسى يدل على الدعوة احملمدية من وراء كالمه ،فإن ذلك ينسجم مع تبشريه مبحمد صلى هللا عليه وآله
وسلم ،ويوافق اندراج كل الدعوات النبوية السابقة يف هذه الدعوة احملمدية اخلامتة؛ أو سيكون الكالم منحوال ،نتج عن
جهل األتباع مبا نذكره هنا .وَنن نؤكد مرة أخرى ،على أن كالمنا ليس من منطلق العصبية اليت قد يكون عليها بعض
املسلمني؛ وإمنا هو من معرفتنا ابحلقيقة من حملّها ومن مرتبتها .وهللا على ما نقول شهيد!...
ُث يواصل مىت على لسان عيسى" :اَ ْحل اق أَقول لَكم :الَ ُيَْ ِ
اجلِيل َح اىت يَكو َن ه َذا كلُّه .2".هذه العبارة تدل
ضي ه َذا ْ
َ
ْ
على أن الكالم ليس لعيسى ،وإمنا هو من متنيات األتباع؛ ألنه قد مضت أجيال عديدة منذ ذلك الوقت ،ومل حيدث بعد
كل ما أخرب به .ولسنا نعين كل التفاصيل امل خرب هبا ،واليت قد ال تكون دقيقة؛ وإمنا نعين على اخلصوص عودة عيسى
نفسه عليه السالم؛ اليت أخرب هبا النيب حممد صلى هللا عليه وآله وسلم يف قوله« :والا ِذي نَ ْف ِسي بِي ِدهِ لَي ِ
وش َك ان أَ ْن يَْن ِزَل
َ
َ
3
ِ
ِ
ضع ِْ
صلِيب وي ْقتل ِْ
ِ
َح ٌد . .».وعودة
اجل ْزيَةََ ،ويَف َ
يض الْ َمال َح اىت َال يَ ْقبَ لَه أ َ
اخلْن ِز َيرَ ،ويَ َ َ
فيك ْم ابْن َم ْرَميَ َح َك ًما َع ْدًال ،فَيَكْسَر ال ا َ َ َ َ
عيسى هلا وظيفة كربى هي :ختم اخلالفة العامة ،اليت عرفت يف األمم السابقة لألنبياء كداود وسليمان ،واليت -مع اعتبار
عيسى -هي الثين عشر نبيّا عليهم السالم .ونعين من هذا ،أن اخلالفة احملمدية غري داخلة يف العدد لكوهنا اخلالفة
العظمى عن هللا .وإن مثَل عيسى يف خالفته كمثل املهدي يف خالفته؛ ونعين أنه كما خيتم املهدي اخلالفة الوراثية احملمدية،
فإن عيسى خيتم اخلالفة النبوية العامة النيابية .وكما أن املهدي هو الثاين عشر يف الرتتيب ،فإن عيسى يكون الثاين عشر
يف الرتتيب أيضا .وهنا ال بد من رفع لبس ينتج عن القياسات اخلاطئة اليت يعتمدها القاصرون ،عندما جيعلون عودة
عيسى دليال على كون رسالته املهيمنةَ على مجيع الرساالت .ونعين أهنم يقولون (النصارى على اخلصوص) مبا أنه سيعود
ليؤكد رسالته ،فإن ذلك يعين أن الرسالة احملمدية غري معتربة ،ألهنا جاءت بني البعثة والعودة العيسويتني .وهذا القياس -
كما ذكران -خاطئ ،ألن عيسى لن يعود ليؤكد رسالته من جهة خصوصيتها؛ وإمنا سيعود ليجدد الرسالة احملمدية
حممداي ال رسوال .وهذا الذي نقوله ،ينسجم من جهة ،مع تبشري عيسى
فحسب .لذلك كنا نقول دائما ،إنه سينزل واراث
ّ
مبحمد صلى هللا عليه وآله وسلم ،ومن جهة أخرى مع مدلول "اإلنسان" الذي ينسب عيسى إليه نفسه يف كل مرة بقوله
 . 1مىت.14 :24 :
 . 2مىت.34 :24 :
 . 3متفق عليه ،عن أيب هريرة رضي هللا عنه.
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"ابن اإلنسان" .وال ندري ،ملَ ملْ يتنبه النصارى إىل هذا املعىن ،مع كثرة تكراره يف اإلجنيل .وأما إن كانوا يفهمون من
"اإلنسان" آدم عليه السالم ،فإننا نقول هلم :إن كون عيسى على صورة آدم ،ال يقتصر إال على طينيته (صورته الظاهرة)
وجهني :من كونه خملوقا من غري أب آدمي؛ وهو ما يشري إليه قول هللا
فحسب ،ألنه من جهة حقيقته ،هو أخ له من ْ
تعاىل{ :إِ ان مثل ِعيسى ِعنْ َد اِ
ال لَه ك ْن فَيَكون} [آل عمران]59 :؛ ومن كونه مماثال
آد َم َخلَ َقه ِم ْن ت َراب ُثا قَ َ
اَّلل َك َمثَ ِل َ
ََ َ َ
آلدم عليه السالم يف األخذ عن األب السماوي (احلقيقة احملمدية) .هذا ،مع كون صورة آدم الرتابية نفسها ،نسخة عن
الصورة احملمدية املعنوية العليا .فأبو عيسى هو حممد ال غريه!...
ِ ِ ِِ ِ
ِِ ِ
ِ
ني َم َعه،
«وَم َىت َجاءَ ابْن ا ِإلنْ َسان ِيف َْجمده َو َمجيع الْ َمالَئ َكة الْق ّديس َ
ُث يقول مىت على لسان عيسى عليه السالمَ " :
فَ ِحينَئِذ َجيلِس علَى كرِس ِي جمَْ ِدهِ .وَجيتَ ِمع أَمامه َِ
مجيع الشُّع ِ
اف ِم َن
ضه ْم ِم ْن بَ ْعض َك َما ُيَيِّز الار ِاعي ْ
اخلَِر َ
وب ،فَي َميِّز بَ ْع َ
َْ
ََ
ْ َ ْ ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا
وت
اف َع ْن َُيينه َو ْ
اجلِ َد ِاء ،فَي ِقيم ْ
ْ
اخلَِر َ
ين َع ْن َُيينه :تَ َعالَ ْوا َاي مبَ َاركي أَِيب ،رثوا الْ َملَك َ
اجل َداءَ َع ِن الْيَ َسارُ .ثا يَقول الْ َملك للذ َ
ِ
الْم َع اد لَك ْم مْنذ َأتْ ِس ِ
آويْتم ِوين .ع ْرَاي ًان فَ َك َس ْومت ِوين.
يس الْ َعاَِمل .ألِّ
َين ج ْعت فَأَطْ َع ْمتم ِوينَ .عط ْشت فَ َس َقْي تم ِوين .كْنت َغ ِريبًا فَ َ
ِ ِ ِِ
م ِريضا فَزرمت ِوينَْ .حمبوسا فَأَتَي تم إِ َا ِ
اك ،أ َْو َعطْ َشا ًان
اك َجائِ ًعا فَأَطْ َع ْمنَ َ
بَ ،م َىت َرأَيْنَ َ
نيَ :اي َر ُّ
يل .فَيجيبه األَبْ َرار حينَئذ قَائل َ
َ ً ْ
ً ْْ
ك؟ فَي ِجيب الْ َملِك
اك ،أ َْو ع ْرَاي ًان فَ َك َس ْو َان َك؟ َوَم َىت َرأَيْنَ َ
آويْنَ َ
اك؟ َوَم َىت َرأَيْنَ َ
فَ َس َقْي نَ َ
وسا فَأَتَْي نَا إِلَْي َ
اك َم ِر ً
يضا أ َْو حمَْب ً
اك َغ ِريبًا فَ َ
اغ ِر ،فَِيب فَعلْتمُ« .ثا ي قول أَي ِ ِ
احل اق أَقول لَكمِ :مبَا أَناكم فَعلْتموه ِأبَح ِد إِخوِيت هؤالَ ِء األَص ِ
ين َع ِن الْيَ َسا ِر:
َ ًْ
َ
ْ َ
َويَقول َهل ْمَْ :
َ ْ
ْ
ضا للاذ َ
َ َْ
ِ ِِ
ِ ِِ
ِ ِِ
ِ ِ
ِ
َين ج ْعت فَلَ ْم تطْعِم ِوينَ .ع ِط ْشت فَلَ ْم تَ ْسق ِوين .كْنت
يس َوَمالَئ َكته ،ألِّ
ا ْذ َهبوا َع ّين َاي َمالَعني إ َىل الناار األَبَدياة الْم َعداة إلبْل َ
ِِ
اك
بَ ،م َىت َرأَيْنَ َ
نيَ :اي َر ُّ
وسا فَلَ ْم تَزور ِوينِ .حينَئِذ ِجييبونَه ه ْم أَيْ ً
َغ ِريبًا فَلَ ْم َأتْو ِوين .ع ْرَاي ًان فَلَ ْم تَكْس ِوينَ .م ِر ً
ضا قَائل َ
يضا َوَْحمب ً
ِ
احلَ اق أَقول لَك ْمِ :مبَا أَناك ْم َملْ تَ ْف َعلوه
ك؟ فَي ِجيب ه ْم قِائًِالْ :
وسا َوَملْ َخنْد ْم َ
َجائِ ًعا أ َْو َعطْ َشا ًان أ َْو َغ ِريبًا أ َْو ع ْرَاي ًان أ َْو َم ِر ً
يضا أ َْو َْحمب ً
ِ
ِأبَح ِد هؤالَ ِء األ ِ
ِ
ِِ
ي َواألَبْ َرار إِ َىل َحيَاة أَبَ ِدياة» .1".املعىن الذي يشري إليه
َ
َ
َصاغ ِر ،فَِيب َملْ تَ ْف َعلوا .فَيَ ْمضي هؤالَء إ َىل َع َذاب أَبَد ّ
صفاا} [الفجر .]22 :وهذا اجمليء ال يكون إال يف صورة ،وال
{و َجاءَ َربُّ َ
ص افا َ
ك َوالْ َملَك َ
عيسى ،هو ما جاء يف القرآنَ :
صورة أعظم من صورة حممد صلى هللا عليه وآله وسلم؛ هلذا يؤخذ كالم عيسى هنا على أنه بلسان اجلمع ،الذي سبق أن
اَّللَ ّعاز َو َج ال يَقول
نبّهنا إليه يف غري هذا الفصل .وأما مسألة اإلطعام والسقي ،فهي ما جاء يف احلديث القدسي« :إِ ان ا
ِ
ِ ِ
بَ :كيف أَعود َك وأَنْت ر ُّ ِ
ت أَ ان َعْب ِدي
ني؟ قَ َ
آد َمَ ،م ِر ْ
ضت فَلَ ْم تَع ْدِين! قَ َال َاي َر ِّ ْ َ
يَ ْوَم الْقيَ َامةَ :اي ابْ َن َ
ب الْ َعالَم َ
ال :أ ََما َعل ْم َ
َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ف
استَطْ َع ْمت َ
ت أَن َ
بَ :وَكْي َ
اك لَ ْو ع ْدتَه لََو َج ْدتَِين عنْ َده! َاي ابْ َن َ
ض فَلَ ْم تَع ْده! أ ََما َعل ْم َ
ف َال ًان َم ِر َ
آد َمْ ،
ك فَلَ ْم تطْع ْم ِين! قَ َال َاي َر ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اك لَ ْو أَطْ َع ْمتَه
ت َر ُّ
ت أَن َ
استَطْ َع َم َ
أطْعِم َ
ب الْ َعالَم َ
ك َعْبدي ف َال ٌن فَلَ ْم تطْع ْمه! أ ََما َعل ْم َ
ني؟ قَ َال :أ ََما َعل ْم َ
ك َوأَنْ َ
ت أَناه ْ
بَ :كيف أ ِ
لَوج ْدت َذلِ ِ ِ
يك وأَنْت ر ُّ ِ
اك
ني؟ قَ َ
ك فَلَ ْم تَ ْس ِق ِين! قَ َ
استَ ْس َق َ
استَ ْس َقْي ت َ
ََ َ َ
ك عْندي! َاي ابْ َن َ
ب الْ َعالَم َ
الْ :
ال َاي َر ِّ ْ َ ْ
آد َمْ ،
َسق َ َ َ َ
2
عب ِدي ف َال ٌن ،فَلَم تَس ِق ِه! أَما إِناك لَو س َقي ته وج ْد ِ
ك ِعنْ ِدي!»  .وهذا احلديث من أوضح النصوص يف مسألة
ت ذَل َ
ْ ْ َ َ ْ َ َْ َ َ َ
َْ
يؤولونه وال يقبلونه على أصله .وهذا من التكذيب هلل ورسوله،
التجلي اإلهلي يف الصور ،ومع ذلك فإن غالبية املسلمني ّ
ِ ِِ
ِ ِِ
يس
كي ابملعىن ،فإننا نتحفظ منه على عبارة "الناار األَبَدياة الْم َعداة إلبْل َ
الذي ال يتنبه إليه الناس! ...وأما كالم عيسى احمل ّ
َوَمالَئِ َكتِ ِه"؛ ألن إبليس ال تنسب إليه املالئكة ،ولكن ينسب إليه الشياطني من اجلن واإلنس .وأما املعىن الذي يشري إليه
عيسى من كونه حي ِ
اسب الناس يوم القيامة ،فهو ما ذكره هللا يف كتابه{ :يَ ْوَم نَ ْدعو ك ال أ َانس إبِِ َم ِام ِه ْم} [اإلسراء]71 :؛
ك َح ِسيبًا} [اإلسراء:
ك الْيَ ْوَم َعلَْي َ
ك َك َفى بِنَ ْف ِس َ
املفسرين .وهو نظري قوله تعاىل{ :اقْ َرأْ كِتَابَ َ
ويعين نبيّهم؛ قاله غري واحد من ّ
املعنيني هو أن األول متعلّق ابجلماعة (األمة) ،والثاين متعلّق ابلفرد؛ هذا فحسب .وإن كانت كل أمة
]14؛ والفرق بني ْ
 . 1مىت.46-31 :25 :
 . 2أخرجه مسلم عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم.
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تدعى إىل نبيّها ليحكم عليها ،مبا يوافق شريعته خصوصا ،فال شك أن عيسى سيتوىل حماسبة أمته ،من كونه مظهرا هلل
هناك يف حقهم .ولكن ،ال يصح أن حياسب عيسى مجيع الشعوب؛ ألن رسالته ليست عامة كما أخربان .وهبذا تكون
هذه املكانة ،حملمد صلى هللا عليه وآله وسلم وحده؛ الذي سيكون املظهر اإلهلي األكرب هناك .وهذا هو معىن قول هللا
ِ
ِ
ِ
يدا}
ك َعلَى َهؤَالء َش ِه ً
ف إِذَا جْئ نَا ِم ْن ك ِّل أ امة بِ َش ِهيد َوجْئ نَا بِ َ
تعاىل يف حقه (وإن كان جل املسلمني جيهلونه){ :فَ َكْي َ
[النساء .]41 :وهذا يعين أن هللا حياسب األنبياء والرسل عليهم السالم ،من مظهر حممد صلى هللا عليه وآله وسلم .وإىل
ااس اِ
هذا السؤال (احلساب) اإلشارة بقول هللا تعاىل{ :وإِ ْذ قَ َال ا ِ
اختذ ِوين وأ ِّمي إِ َهلَْ ِ
ت لِلن ِ
ني ِم ْن
ت ق لْ َ
يسى ابْ َن َم ْرَميَ أَأَنْ َ
َ
اَّلل َايع َ
َ َ
د ِ
اَّللِ} [املائدة .]116 :وهذا يعين أن الرسل ،حياسبون على التبليغ ال على شيء آخر؛ ألنه َمن ال تبليغ عليه من
ون ا
اَّللِ ِعبَ ًادا لَْيسوا
الرابنيني ،ال حياسبون؛ كما أخرب النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،عن طبقة األفراد بقوله« :إِ ان ِم ْن ِعبَ ِاد ا
ِ
اَّللِ ِم ْن َغ ِْري أ َْر َحام َوال انْتِ َساب؛
يلَ :م ْن ه ْم لَ َعلانَا َِنبُّه ْم؟ قَ َ
ال :ه ْم قَ ْوٌم َحتَابُّوا بِنوِر ا
ِأبَنْبِيَاءَ ،يَغْبِطهم األَنْبِيَاء َوالش َ
ُّه َداء! ق َ
اَّللِ ال
اف النااسَ ،وال َْحيَزنو َن إِ َذا َح ِز َن النااسُ .ثا قَ َرأَ{ :أَال إِ ان أ َْولِيَاءَ ا
ورَ ،علَى َمنَابَِر ِم ْن نور؛ ال َخيَافو َن إِ َذا َخ َ
وجوهه ْم ن ٌ
1
َخو ٌ ِ
{وَك َفى
ْ
ف َعلَْيه ْم َوال ه ْم َْحيَزنو َن} . ».و"الشهيد" هو اسم من أمساء هللا ،دل عليه هللا تعاىل يف مواضع منها قولهَ :
ِ
ِ
ِاب اَّلل َشهيداً} [الفتح . ]28 :ويظهر من هذا كله ،أن الشهادة من نبينا صلى هللا عليه وآله وسلم ،ومن األنبياء ،هلا
يدا َعلَْي ِه ْم ِم ْن أَنْف ِس ِه ْم
{ويَ ْوَم نَْب َعث ِيف ك ِّل أ امة َش ِه ً
صوراتن :دنيوية وأخروية .فالدنيوية هي ما يدل عليه قوله تعاىلَ :
يدا علَى هؤَال ِء ونَازلْنَا علَيك الْ ِكت ِ ِ
ِ
ِ ِِ
ني} [النحل،]89 :
َوجْئ نَا بِ َ
اب تْب يَا ًان لك ِّل َش ْيء َوه ًدى َوَر ْمحَةً َوب ْشَرى للْم ْسلم َ
ك َش ِه ً َ َ َ َ ْ َ َ َ
إذا اعتربان البعث إرساال؛ فيكون معىن اجمليء ابلنيب صلى هللا عليه وآله وسلم هو بعثته خبامتة الرساالت اليت هي شاهدة
على سابقاهتا من جهة هيمنتها عليها كلها .وأما الصورة األخروية ،فهي صورة احملاسبة اليت ذكران دليلها من القرآن آنفا؛
أو إذا اعتربان البعث يف هذه اآلية ،بعثا من املوت للمحاسبة ،وهو بعيد .ورغم وضوح هذا املعىن للرابنيني من هذه األمة،
نقرب املعىن من هؤالء ومن أهل الكتاب أيضا ،فإننا
إال أن ج ّل املسلمني -ويف مقدامهم الفقهاء -حمجوبون عنه .وحىت ّ
وحسا؛ ولسنا نعين إال غناه بذاته عن
غين عن الصورة معىن ّ
نقول :لقد ذكران مرات أن هللا تعاىل من كونه ذاات حمضا ،هو ّ
معاين األمساء وعن الصور العدمية اليت هي مظاهر هلا .ومبا أن هللا مل يظهر يف الدنيا إال يف الصور العدمية ،اليت من بينها
صور األنبياء عليهم السالم ،فإنه لن يظهر يف اآلخرة إال فيها؛ وإن اختلفت النشأاتن :الدنيوية واألخروية فيما بينهما.
وأما ما يتصوره أهل العقائد من املنزهة كاألشاعرة من أهل السنة وكعموم الشيعة ،فإنه ال خيرج عما ذكران من جهة املعىن
على التخصيص .وهو أيضا ما دل عليه -من هذا الوجه -قول النيب صلى هللا عليه وآله وسلمَ ...« :ويَتَ َمثال َهل ْم َرُّهب ْم،
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ب النااس؟ فَيَ قولو َن:
فَي َقال :تَ ْنطَلق ك ُّل أ امة إِ َىل َما َكانَ ْ
يل َهل ْم :أَال تَ ْذ َهبو َن ،فَ َق ْد َذ َه َ
ت تَ ْعبدَ ،ح اىت إ َذا بَق َي الْم ْسلمو َن ،ق َ
يك لَه ،فَي َقالَ :ه ْل تَ ْع ِرفو َن َرباك ْم إِذَا َرأَيْتموه؟ فَيَ قولو َن :إِذَا
َح اىت َأيِْيتَ َربُّنَا ،فَي َقالَ :م ْن َربُّك ْم؟ فَيَ قولو َنَ :ربُّنَا ا
اَّلل ال َش ِر َ
ِ
ْشف َهل ْم َع ْن َساق ،فَيَ َقعو َن لَه س اج ًدا .2»...كل
تَ َعار َ
ك ،فَيك َ
ف لَنَا َعَرفْ نَاه ،فَيَ قول :أَ َان َربُّكم ،فَيَ قولو َن :نَعوذ ِاب اَّلل ِمنْ َ
هذا ،واحملاسبة منسوبة إىل رؤساء األمساء ،كاهلل والرمحن ورب العاملني؛ كما يف قوله سبحانهَ { :وأَ اهن ْم ظَنُّوا َك َما ظَنَ ْن ت ْم أَ ْن
ِ
ِ
ني} [املطففني ،]6 :وقوله تعاىل أيضا:
ث ا
لَ ْن يَْب َع َ
ب الْ َعالَم َ
َح ًدا} [اجلن ،]7 :وقوله تعاىل{ :يَ ْوَم يَقوم النااس لَر ِّ
اَّلل أ َ
ِ
ِ
ني إِ َىل َج َهن َام ِوْرًدا} [مرمي .]86 ،85 :ومن صار ُييّز معنا بني
ني إِ َىل الار ْمحَ ِن َوفْ ًدا َ .ونَسوق الْم ْج ِرم َ
{يَ ْوَم ََْنشر الْمتاق َ
تبني ما نقول .وإن إنكار الناس لبعض الصور اإلهلية املذكور هنا ،هو من جهلهم
الظاهر واملظاهر ،فإنه سيسهل عليه ّ
مبعىن التجلّي العام ،ومن اَنصار معرفتهم لرهبم بصورة معنوية خمصوصة (كالصورة األشعرية) .وأما من كانوا على علم
 . 1أخرجه ابن حبان والنسائي وأبو يعلى ،عن أيب هريرة رضي هللا عنه.
 . 2أخرجه ابن أيب داود يف كتاب البعث ،عن أيب هريرة رضي هللا عنه.
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بصورة رسوهلم احلسيّة ،كعلم املسيحيني بصورة عيسى ،فإهنم يعلمونه منها .وهذا ابب واسع من العلم ،ال حيتمل اخلوض
فيه إال أهل اإلطالق.
ِ
ال لِتالَِم ِ
ِِ
يذهِ« :تَ ْعلَمو َن أَناه بَ ْع َد يَ ْوَم ْ ِ
صحَ ،وابْن
ُث يواصل مىتَ " :ولَ اما أَ ْك َم َل يَسوع هذه األَقْ َو َال كلا َها قَ َ َ
ني يَكون الْف ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اعب إِ َىل َدا ِر َرئِ ِ
يس الْ َك َهنَ ِة الا ِذي ي ْد َعى قَيَافَا،
اجتَ َم َع رَؤ َساء الْ َك َهنَة َوالْ َكتَ بَة َوشيوخ الش ْ
ا ِإلنْ َسان ي َسلام لي ْ
ب» .حينَئذ ْ
صلَ َ
ِِِ
ِ
وتَ َشاوروا لِ َكي ُيْ ِسكوا يس ِ
اع ِ
ب» .1".وهذا
َ َ
ب ِيف الش ْ
س ِيف الْعيد لئَالا يَكو َن َشغَ ٌ
َ َ
ْ
وع مبَكْر َويَ ْقت لوهَ .ولكناه ْم قَالوا« :لَْي َ
الكالم إن صح عن عيسى عليه السالم بلفظه ،فإنه يعين أنه كان على علم بنوااي الكهنة؛ ال أبنه سيصلب ابلفعل .ويظهر
جليّا خبث الكهنة ،الذين يتصرفون وكأهنم من عتاة اجملرمني؛ يف غياب اتم خلشية هللا أو مراقبته سبحانه! ...وعلى هذه
القسوة ،تكون قلوب جل الفقهاء عندان؛ وكأن الفريقني يشربون من كأس واحدة!...
ِ
ت عْن يا ِيف ب ي ِ
ِ
ت ِمسْ َعا َن األَبْ َر ِ
ت إِلَْي ِه ْامَرأَةٌ َم َع َها قَار َورة ِطيب َكثِ ِري
ام ْ
يما َكا َن يَسوع ِيف بَْي َ َ َْ
ص ،تَ َقد َ
ُث يقول مىتَ " :وف َ
ِِ
ِ
الثام ِن ،فَس َكب ْته علَى رأ ِْس ِه وهو مت ِ
ني« :لِ َما َذا ه َذا ا ِإلتْالَف؟ ألَناه َكا َن ُيْ ِكن أَ ْن
اك ٌئ .فَلَ اما َرأَى تَالَِميذه ذل َ
ك ا ْغتَاظوا قَائل َ
َ
َ َ َ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت ِيب َع َم ًال َح َسنًا!
اع ه َذا الطّيب بِ َكثري َوي ْعطَى ل ْلف َقَراء» .فَ َعل َم يَسوع َوقَ َال َهل ْم« :ل َما َذا ت ْزعجو َن الْ َم ْرأََة؟ فَِإ اهنَا قَ ْد َعملَ ْ
ي بَ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت
يب َعلَى َج َسدي إِامنَا فَ َعلَ ْ
ألَ ان الْف َقَراءَ َم َعك ْم ِيف ك ِّل حنيَ ،وأَاما أَ َان فَلَ ْست َم َعك ْم ِيف ك ِّل حني .فَِإ اهنَا إِ ْذ َس َكبَ ْ
ت ه َذا الطّ َ
ذلِك ألَج ِل تَك ِْف ِيين .اَ ْحل اق أَقول لَكم :حي ثما يكْرْز ِهب َذا ا ِإل ِْجن ِيل ِيف ك ِل الْعاَِمل ،خيْرب أَيضا ِمبَا فَعلَتْه ِ
هذهِ تَ ْذ َك ًارا َهلَا».2".
َْ ْ ً
َ ْ
َ
ّ َ
َ
ْ َْ َ َ
التكفني هنا ،ال يصح من جهة الظاهر ،ابملعىن املصاحب للموت؛ وإمنا هو إيذان ابلفراق فحسب؛ فهو إذاً من ابب
اجملاز .وأما عبارة " ِهب َذا ا ِإل ِْجن ِيل" ،فإهنا إن كانت تعين البشارة اليت هي معىن كلمة "إجنيل" ،فهو أمر ال خالف عليه؛ وأما
إن كانت تعين الكتاب املنزل على عيسى ،فإهنا تقتضي أن يكون موجودا يف املكان ،حىت تصح اإلشارة إليه ب "هذا"
الدالة على القرب .وهناَ ،نيل مرة أخرى إىل الرتمجة اليت ال نراها دائما دقيقة .وخرب املرأة ،ال يصح أن ينقل لزوما إال يف
الكتاب ،ال عند كل تبشري ،كما هو واضح .وهذا جيعل النص يف هذا املوضع مضطراب ،ال خيفى اضطرابه.
اح ٌد ِمن االثْين ع َشر ،الا ِذي ي ْدعى ي هو َذا ا ِإلسخري ِ
ُث يقول مىتِ " :حينَئِذ َذهب و ِ
وط اي ،إِ َىل رَؤ َس ِاء الْ َك َهنَ ِة َوقَ َال:
َ َ
ْ َْ
َ َ َ
َ َْ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صةً لي َسلّ َمه.
ني م َن الْفضاةَ .وم ْن ذل َ
«ما َذا ت ِريدو َن أَ ْن ت ْعطوين َوأَ َان أ َسلّمه إِلَْيك ْم؟» فَ َج َعلوا لَه ثَالَث َ
ك الْ َوقْت َكا َن يَطْلب ف ْر َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ص َح؟» فَ َق َال« :ا ْذ َهبوا إ َىل
ني لَه« :أَيْ َن تريد أَ ْن نع اد لَ َ
ام التاالَميذ إ َىل يَس َ
وع قَائل َ
ك لتَأك َل الْف ْ
َوِيف أَاول أ اَايم الْ َفطري تَ َقد َ
الْم ِدينَ ِة ،إِ َىل فالَن وقولوا لَه :الْمعلِّم ي قول :إِ ان وقِْيت قَ ِريبِ .عنْ َد َك أَصنَع الْ ِفصح مع تَالَِم ِ
يذي» .فَ َف َع َل التاالَِميذ َك َما أ ََمَره ْم
ْ
ْ َ ََ
َ َ
ٌ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
«احلَ اق أَقول لَك ْم :إِ ان َواح ًدا مْنك ْم
الْ :
يما ه ْم َأيْكلو َن قَ َ
يَسوع َوأ َ
َع ُّدوا الْف ْ
ص َحَ .ولَ اما َكا َن الْ َم َساء اتا َكأَ َم َع االثْ َ ْين َع َشَرَ .وف َ
ِ
ِ
ِ ِ
اب َوقَ َال« :الا ِذي يَ ْغ ِمس يَ َده َمعِي
«ه ْل أَ َان ه َو َاي َر ُّ
ي َسلّم ِين» .فَ َح ِزنوا جدااَ ،وابْتَ َدأَ ك ُّل َواحد مْن ه ْم يَقول لَهَ :
َج َ
ب؟» فَأ َ
ِِ
ِ
ان ماض َكما هو مكْتوب عنْه ،و ِ
ِيف ال ا ِ
ِ
ك الارج ِل الا ِذي بِِه ي َسلام ابْن
لك ْن َويْ ٌل لذل َ
ص ْح َفة ه َو ي َسلّم ِين! إِ ان ابْ َن ا ِإلنْ َس َ
َ َ َ ٌ َ َ
ِ
ِِ
ا ِإلنْس ِ
ت
«ه ْل أَ َان ه َو َاي َسيِّ ِدي؟» قَ َ
انَ .كا َن َخ ْ ًريا لذل َ
ال لَه« :أَنْ َ
اب يَهوذَا م َسلّمه َوقَ َالَ :
َج َ
ك الارج ِل لَ ْو َملْ يولَ ْد!» .فَأ َ
َ
3
ت» . ".إن يهوذا اإلسخريوطي ،كان على علم بنوااي الكهنة ،الذين ضاقوا ذرعا بكالم عيسى؛ فأراد أن يتكسب من
ق لْ َ
حتركه إلنفاذ عزمه ،هو من تسليط هللا على عيسى،
تسليمه فحسب؛ وهو من مكر عيسى به ،من حيث ال يشعر .وكل ّ
اَّلل ي ع ِ
ك ِم َن
صم َ
{و ا َ ْ
الذي مل يعصمه يف هذه املرة من الناس ،كما أخرب عن نبيه صلى هللا عليه وآله وسلم بقوله تعاىلَ :
الن ِ
ااس} [املائدة .]67 :كل هذا من جهة الظاهر ،كما نذكر دائما .وإن تسليط الناس على األنبياء سنة جارية ،أخرب
 . 1مىت.5-1 :26 :
 . 2مىت.13-6 :26 :
 . 3مىت.25-14 :26 :
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ِ
اجلِ ِن ي ِ
ِ
ني ِْ
اإلنْ ِ
ِ ِ ِ
ف الْ َق ْوِل
وحي بَ ْعضه ْم إِ َىل بَ ْعض ز ْخر َ
{وَك َذل َ
يب َعد اوا َشيَاط َ
س َو ْ ّ
هللا هبا يف قوله سبحانهَ :
ك َج َعلْنَا لك ّل نَ ّ
ِ
ِ
ِ ِ ِ اِ
ض ْوه َولِيَ ْق َِرتفوا َما ه ْم
غر ًورا َولَ ْو َشاءَ َربُّ َ
ين َال ي ْؤِمنو َن ِاب ْآل ِخَرةِ َول َ ْري َ
ك َما فَ َعلوه فَ َذ ْره ْم َوَما يَ ْف َرتو َن َ .ولتَ ْ
صغَى إلَْيه أَفْئ َدة الذ َ
م ْق َِرتفو َن} [األنعام]113 ،112 :؛ واالقرتاف املذكور هنا ،هو اإليذاء الذي قد يبلغ القتل .وقد ذكر هللا ذلك يف قوله
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ني} [الفرقان .]31 :وهذا يعين ،أن هذا التسليط ابتالء لكل
{وَك َذل َ
يب َعد اوا م َن الْم ْج ِرم َ
تعاىل أيضاَ :
ك َج َعلْنَا لك ّل نَ ّ
الناظرين؛ ألن منهم من سيقول :لو كان هؤالء أنبياء حقا ،ملنعهم هللا من أعدائهم الذين يؤذوهنم ابألقوال وابألفعال.
واحلقيقة هي أن هللا مل يضمن ذلك ألحد من األنبياء إال حملمد صلى هللا عليه وآله وسلم .هلذا كان الكافرون يفعلون
فِعلهم ،وكان هللا اترة ُيضي الفعل فيقتل األنبياء؛ واترة حيول دون بلوغه غايته ،فتكون جناهتم عليهم السالم .وممن أجنى
اِ
ِ
ين َآمنوا}
هللا من الرسل ،إبراهيم بعد أن ألقي يف النار ،وعيسى قبل أن يصلب .يقول هللا تعاىلُ{ :ثا ن نَ ّجي رسلَنَا َوالذ َ
[يونس .]103 :وإن تسليط األعداء واجملرمني على األصفياء ،هو من جهة التقابل الذي يف األمساء؛ وإن كان املظهر
النبوي مظهرا لالسم "هللا" اجلامع كما ذكران غري مرة .ونعين ابلتقابل ،ذلك الذي يكون مع االسم "املؤمن" الذي يكون
ّ
ِ
ِ
ني} [األعراف:
{وأَ َان أَاول الْم ْؤمن َ
لألنبياء .وهو الوجه الذي أخرب هللا عن أنبيائه أهنم يقولون منه ابحلال قبل املقالَ :
 . ]143وهذا ،ألن العبد الرابين ،ال ينقطع عن حقيقة اإلُيان؛ وإن بلغ يف العلم ابهلل ما بلغ؛ ألنه ال أحد من العباد -
«ال
وإن كان نبيا من األنبياء -حييط علما ابهلل ،وال ينبغي له .ومن هذا الباب قول نبيّنا صلى هللا عليه وآله وسلمَ :
أح ِ
ك .1».واملسألة من جهة األمساء هلا تشعيبات أخرى ،ال نريد الدخول
ت َعلَى نَ ْف ِس َ
صي ثَنَاءً َعلَْي َ
ت َك َما أَثْنَ ْي َ
ك ،أَنْ َ
ْ
فيها؛ ونكتفي ابلداللة على أصلها مبا قد ذكران .وينبغي أن نؤكد هنا على أن هللا ال يسلّط على اخلواص من العباد ،إال
من كان عنده من أكابر األشقياء؛ هلذا قال عيسى عن اإلسخريوطي أنه خري له لو أنه مل يولد .ونطق اجملرم عن نفسه
ِ
ت" ،بعد االستخراج.
ت ق لْ َ
بقوله " َه ْل أَ َان ه َو َاي َسيِّدي؟" بصيغة السؤال ،هو من قهر عيسى له بباطنه .لذلك قال له" :أَنْ َ
يس َع عيسى يف خالص نفسه بسبب من األسباب وهو يعلم تفاصيل ما سيقع
وأما إن خطر يف أذهان اجلاهلني ،ملَ ملْ ْ
له؟ فإننا جنيب :أوال ،ألنه ال يقع شيء مما سيقع إال إبرادته هو عليه السالم؛ ولو أن ابطن عيسى انقبض ملا استطاع ال
اإلسخريوطي وال غريه احلركة؛ واثنيا ،ألن عيسى مع هللا يف قضائه ،ال مع نفسه ،وحاشاه؛ واثلثا ،ألنه سينجو ِبية من
أكرب اآلايت؛ وهي ما سنذكره يف حينه إن شاء هللا.
ِ
اخلْب َزَ ،وَاب َرَك َوَك اسَر َوأ َْعطَى التاالَِمي َذ َوقَ َال« :خذوا كلوا .ه َذا ه َو
َخ َذ يَسوع ْ
يما ه ْم َأيْكلو َن أ َ
ُث يقول مىتَ " :وف َ
اجل ِد ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يد الا ِذي ي ْس َفك
َج َسدي»َ .وأ َ
س َو َش َكَر َوأ َْعطَاه ْم قَائ ًال« :ا ْشَربوا مْن َها كلُّك ْم ،ألَ ان ه َذا ه َو َدمي الاذي للْ َع ْهد َْ
َخ َذ الْ َكأْ َ
ِم ْن أ ْ ِ ِ
اخلَطَ َااي .2".وهنا ال ب ّد من التذكري أبسلوب عيسى يف التعليم ،والذي هو الرتميز واجملاز ،ليصل
ين لِ َم ْغ ِفَرةِ ْ
َج ِل َكثري َ
األتباع إىل املعىن من وراء األلفاظ ،أو من وراء الصورة؛ وذلك ألنه روح هللا .والروح ال يدل إال على األرواح ،وأرواح
األلفاظ هي املعاين .ومن مل يدرك املعاين من ألفاظ عيسى ومن أمثاله وأمثلته ،فكأنه مل يسمع منه عليه السالم .واخلبز
هنا الذي شبه عيسى جسده الشريف به ،هو للداللة على الطينية اليت ال بد هلا من الرجوع إىل أصلها؛ واخلمر اليت شبه
هبا دمه الطاهر ،هي للداللة على احلياة الطبيعية ،اليت ال بد هلا من هناية؛ وهناية االثنني ،هي صورة األكل والشرب .وهو
يدل هنا -عليه السالم -على املعىن الذي أشار إليه الفالسفة القدماء بقوهلم عن العامل" :عامل الكون والفساد" .وهذا
يتغري"؛ وهو قول يعود إىل
عرب عنه "الفوازيي ( ")Lavoisierبقوله" :ال شيء يفقد ولكن كل شيء ّ
املعىن أيضا هو ما ّ
الفيلسوف اليوانين "أانكساغوراس ( .")Anaxagoreوهو معىن قاصر ،وإن كان معتربا يف الظاهر ،كما ذكران .ومع أن
 . 1أخرجه مسلم ،عن عائشة عليها السالم.
 . 2مىت.28-26 :26 :
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عيسى لن يعود جسده اآلن إىل الرتاب ،ومع أن حياته الطبيعية لن تنتهي اآلن؛ وإمنا حيدث كل ذلك بعد نزوله عليه
السالم؛ إال أن داللته على ذلك ألتباعه ،ستكون انفعة هلم يف احلاضر ويف املستقبل؛ نعين يف ذلك الزمان وبعد نزوله.
ولكن النصارى على عادهتم ،قد حجبوا عن الداللة ابلصورة واأللفاظ ،فصاروا جيعلون أكل اخلبز وشرب اخلمر من طقوس
عبادهتم يف زعمهم .وهو تشريع مل أيذن به هللا ،وإمنا هو من أنفسهم .وأما معىن الفداء ،فإنه يصح يف حق كل الرّابنيني،
مع أنه ال يتعلق هنا مبا يعتقده النصارى من عذاب وموت على الصليب ،يف حق عيسى؛ وإمنا يتعلّق بكل مشقة حلقته
يتحمل به الرابنيون عن قومهم البالء العظيم ،هو مما يقع لألولياء من أمتنا.
تعرض له .وهذا الفداء الذي ّ
وكل أذى ّ
والقصص يف ذلك كثرية ،مفادها أن كل قطرة دم تنزل منهم -رضي هللا عنهم -ظلما أو قدرا ،وكل عناء يلحقهم ،هو
تعرضهم للبالء النازل على أهل األرض أبجسادهم؛ ومن فدائهم هلم أبنفسهم .فاملبدأ الذي يتكلم عنه النصارى
من ُّ
صحيح ،ولكن تنزيلهم له هو الذي ليس صحيحا .وسنعود -إن شاء هللا -إىل عقيدة الفداء يف حملّها.
ِِ ِ
َض ِرب الارا ِع َي فَتَ تَ بَداد
ُث يقول مىتِ " :حينَئِذ قَ َ
ال َهل ْم يَسوع« :كلُّك ْم تَش ُّكو َن ِ ا
َين أ ْ
وب :أِّ
ىف ِيف هذه اللاْي لَة ،ألَناه َمكْت ٌ
ِ ِ
ِِ ِ
ِ
اجلَلِ ِيل» .1.خيرب عيسى تالميذه أبهنم سيبتلَ ْون فيه ،ومن شدة البالء
َسبِقك ْم إِ َىل ْ
خَراف الارعياةَ .ولك ْن بَ ْع َد قيَامي أ ْ
اجلَناةَ َولَ اما َأيْتِك ْم َمثَل
سيش ّكون؛ لكن ش ّكهم ليس من الصنف املذموم ،وإمنا هو مما قال هللا فيه{ :أ َْم َح ِسْب ت ْم أَ ْن تَ ْدخلوا ْ
اَّللِ
ول الارسول والا ِذين آمنوا معه مىت نَصر اِ
اِ
ين َخلَ ْوا ِم ْن قَ ْبلِك ْم َم اسْت هم الْبَأْ َساء َوال ا
ضاراء َوزلْ ِزلوا َح اىت يَق َ
صَر ا
اَّلل أََال إِ ان نَ ْ
َ َ َ ََ ََ ْ
الذ َ
يب} [البقرة .]214 :ولكن إيراد ذكر اجلليل هنا ،ال معىن له؛ ألن الرفع الذي سيكون لعيسى ،هو رفع إىل السماء،
قَ ِر ٌ
وفراق ليس بعده لقاء ،إال وقت النزول .وال شك أن هذا ،مما أقحم يف اإلجنيل من عقائد الكتبة واملرتمجني ،وليس هو
من أصله.
ال لَه« :وإِ ْن َش ا ِ
ك أَبَ ًدا» .2".قول "بطرس" هذا ،هو من
اجلَ ِميع فَأَ َان الَ أَش ُّ
يك ْ
اب بطْرس َوقَ َ
كف َ
َج َ
يقول مىت" :فَأ َ
َ
يتصور ذلك من نفسه .وإخباره
جهله بنفسه ،ومن التأيل على هللا .جاره إىل ذلك شهود إُيانه بسيّده ،وجزمه أبنه ال ّ
جبزمه صادق ،لكن ثقته بنفسه هي يف غري حملّها؛ وهذا هو مناط جهله بنفسه .وأما جهله ابهلل ،فهو ابلدعوى؛ والدعوى
ُتلب البالء حيث كانت .ولو أنه كان يعلم هذا ،لسكت؛ وإن ظن بنفسه أنه ال يشك يف سيّده .وهذه الدعوى ،هي
اليت ستجر عليه البالء من عيسى نفسه ،الذي حكم عليه به يف احلال.
ِِ ِ
ِ
ث َمارات».3".
ال لَه يَسوعْ :
يقول مىت" :قَ َ
يح ِد ٌ
يك ت نْ ِكرين ثَالَ َ
ك :إِن َ
«احلَ اق أَقول لَ َ
اك ِيف هذه اللاْي لَة قَ ْب َل أَ ْن يَص َ
جرته الدعوى على "بطرس" ،كما ذكران؛ وقد أخربه أنه سريسب فيه .وال
وهذا الكالم من عيسى هو من البالء الذي ّ
أدل على الرسوب من تكرار فعل السوء ثالث مرات.
مجيع التاالَِم ِ
ضا َِ
يذ.4".
ك الَ أنْ ِكرَك!» ه َك َذا قَ َ
«ولَ ِو ْ
وت َم َع َ
ال أَيْ ً
اضط ِرْرت أَ ْن أَم َ
ُث يقول مىت" :قَ َال لَه بطْرسَ :
وتكرار الكالم عينه من "بطرس" ،هو أتكيد جلهله فحسب؛ وأما التالميذ اآلخرون فهم دونه يف املرتبة من غري شك.
فما أشد غربة الرابنيني ،إن كان هذا حال امل قاربني منهم!
ال لِلتاالَِم ِ
يذ« :اجلِسوا ههنَا ح اىت أَم ِ
ض َي
ضْي َعة ي َقال َهلَا َجثْ َسْي َم ِاين ،فَ َق َ
ُث يقول مىتِ " :حينَئِذ َجاءَ َم َعه ْم يَسوع إِ َىل َ
َ ْ
ْ
ِ
ال َهلم« :نَ ْف ِسي ح ِزينَةٌ ِجداا ح اىت الْمو ِ
ِ
ت.
صلِّ َي هنَ َ
اك»ُ .ثا أ َ
َوأ َ
َ
َ َْ
س َوابْ َ ْين َزبْديَ ،وابْتَ َدأَ َْحيَزن َويَكْتَئب .فَ َق َ ْ
َخ َذ َم َعه بطْر َ
 . 1مىت.32-31 :26 :
 . 2مىت.33 :26 :
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امكثوا ههنَا واسهروا معِي»ُ .ثا تَ َقدام قَلِ ًيال وخار علَى وج ِه ِه ،وَكا َن يصلِّي قَائًِال« :اي أَب تاه ،إِ ْن أَم َكن فَلْت عرب ع ِين ِ
هذهِ
َ ََ
ْ
ْ َ َ ْ ْ َّ
َ
َ
َ َْ َ
ََ َ َْ َ
1
ِ
ت» . ".التجليات االمسية هلا آاثرها على ظاهر الرابين وعلى ابطنه،
س َك َما أ ِريد أَ َان بَ ْل َك َما ت ِريد أَنْ َ
الْ َكأْسَ ،ولك ْن لَْي َ
وهذا ال صلة له مبا يعلمه الغافلون من أحوال اجلِب واإلقدام .وعيسى يعلم أنه مقبل على جسر بني عاملني ليقطعه ،وهو
يلوذ بربه كي ينجيه من السوء الذي فيه؛ ألنه ال منجي من السوء إال هللا .وهللا هنا ،هو حقيقة عيسى؛ ال غري!...
ِ ِ
يذ فَوج َدهم نِياما ،فَ َق َال لِبطْرس« :أَه َك َذا ما قَ َدر ْمت أَ ْن تَسهروا معِي ساعةً و ِ
اح َدةً؟".2
َ ْ
يقول مىتُ" :ثا َجاءَ إِ َىل التاالَم َ َ ْ َ ً
َْ َ َ َ َ
َ
إنه ليس النوم املعتاد الذي أصاهبم ،وإمنا هو ثقل ُتلّي الساعة اليت هم فيها .وإن ما وجده التالميذ ،هو رشحة من ابطن
ما جيده عيسى عليه السالم .وهكذا هو األمر بني اإلمام وتالميذه دائما .ولو أن ما كان بعيسى تفرق على تالميذه (بل
على العامل أبسره) يف تلك الليلة ملاتوا لساعتهم! ...ولكنها رمحة هللا بعباده؛ ألنه سبحانه ال يبتلي األنفس إال على قدر
اَّلل نَ ْف ًسا إِاال َما آ َات َها} [الطالق]7 :؛ أي ِمن طاقة إُيانية.
{ال ي َكلِّف ا
إُياهنا .يقول هللا تعاىلَ :
ِ
يف».3".
ط َوأَاما ْ
الروح فَنَ ِشي ٌ
صلُّوا لِئَالا تَ ْدخلوا ِيف َُْت ِربَة .أَاما ُّ
ضعِ ٌ
اجلَ َسد فَ َ
ُث يقول مىت على لسان عيسى" :ا ْس َهروا َو َ
كيف ال يكون الروح قواي ،وهو روح هللا؛ وكيف ال يكون اجلسد ضعيفا ،وهو أضعف من غريه من األجساد الطبيعية!...
وينبه عيسى تالميذه أن يدعوا هللا لريفع عنهم البالء (التجربة) ،ألن ما سيشهدونه هو من أعظمه .وإن هللا يرفع البالء
عن عباده إذا شاء ،يف صور ْتني :األوىل ،أن ال يبتليهم من األصل؛ فيكون ذلك نسخا حلكم البالء يف العلم .والثانية،
برفع ثقله مع اإلبقاء على صورته .والصوراتن معا تتكرران يف الوجود ،مبا ال حيصره ع ّدا إال هللا وحده.
ُث يقول مىت" :فَمضى أَيضا َاثنِيةً وصلاى قَائًِال« :اي أَب تاه ،إِ ْن َمل ُيْ ِكن أَ ْن تَعرب ع ِين ِ
هذهِ الْ َكأْس إِالا أَ ْن أَ ْشَرَهبَا ،فَلْتَك ْن
َ ََ
ْ َ َّ
َ َ ًْ َ ََ
ْ ْ
ك» .4".إن القضاء ال راد له ،وإن عيسى يعلم أنه ال بد له من شرب الكأس.
َم ِشيئَ ت َ
ِ
ِ
ِ
ويقول مىتُ" :ثا جاء فَوج َدهم أَي ً ِ
ك
صلاى َاثلثَةً قَائًِال ذل َ
ضى أَيْ ً
ت أ َْعي ن ه ْم ثَقيلَةً .فَََرتَكه ْم َوَم َ
ضا نيَ ًاما ،إِ ْذ َكانَ ْ
َ َ ََ ْ ْ
ضا َو َ
الْ َكالَ َم بِ َعْينِ ِه .5".الثقل كما ذكران من شدة البالء ،ال من النوم .وأما النوم يف ذاته ،فكان رمحة ابلتالميذ ،الذين ال طاقة
هلم مبا تعرفه تلك األوقات من ثقل وشدة.
ِ
ويقول مىتُ" :ثا جاء إِ َىل تَالَِم ِ
ت ،وابن ا ِإلنْس ِ
ان ي َسلام
يذهِ َوقَ َ
اس َِرتحيوا! ه َو َذا ال اس َ
اعة قَد اقََْرتبَ ْ َ ْ
ال َهل ْمَ « :انموا اآل َن َو ْ
ََ
َ
6
ِ
ِ
ِ
ِ
إِ َىل أَي ِدي ْ ِ
ا
ب!» . ".ال يعزب شيء مما يقع ،عن علم عيسى ،من مرتبته
ْ
اخلطَاة .قوموا نَنْطَل ْق! ه َوذَا الذي ي َسلّمين قَد اقََْرت َ
اليت ال أعلى منها .وهو خيرب عن األمور قبل وقوعها ،ابلطريقة اليت ستقع هبا.
ُث يقول مىت" :وفِيما هو ي تَ َكلام ،إِ َذا ي هو َذا أَحد االثْين ع َشر قَ ْد جاء ومعه مجَْع َكثِري بِسيوف و ِع ِ
ص ّي ِم ْن ِعْن ِد
َ
َ
َ َ َ َ
َ َ َََ ٌ ٌ
َ
َْ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اع ِ
ام إِ َىل
رَؤ َس ِاء الْ َك َهنَ ِة َوشي ِ
وخ الش ْ
بَ .والاذي أ ْ
َسلَ َمه أ َْعطَاه ْم َعالََمةً قَائ ًال« :الاذي أقَبِّله ه َو ه َو .أ َْمسكوه» .فَل ْل َوقْت تَ َقد َ
ال« :ال اسالَم َاي َسيِّ ِدي!» َوقَبالَه .7".هذا من القدر احملتوم ،الذي ال يرفعه أحد .وهو من حكم عيسى على
وع َوقَ َ
يَس َ
نفسه يف هللا ،ال من أحد آخر .وقد أخرب النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،عن هذا احلال قائال« :والا ِذي نَ ْف ِسي بِي ِدهِ
َ
َ
ِ
اَّللُِ ،ثا أ ْحيَاُ ،ثا أقْ تَلُ ،ثا أ ْحيَاُ ،ثا أقْ تَلُ ،ثا أ ْحيَاُ ،ثا أقْ تَل .8».وهذا من أحوال الرابنية الكربى،
َين أقْ تَل ِيف َسبِ ِيل ا
لََود ْدت أِّ
 . 1مىت.39-36 :26 :
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 . 3مىت.41 :26 :
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 . 8أخرجه البخاري عن أيب هريرة رضي هللا عنه.
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اليت ال قِبل ألحد ابدعائها .ومن هذا الباب كان استشهاد احلسني عليه السالم ،ومجيع من استشهد من أهل البيت
عليهم السالم ،أو من رابنيي هذه األمة.
ِ ِ ِ اِ
ب َعْب َد َرئِ ِ
يس الْ َك َهنَ ِة ،فَ َقطَ َع أ ْذنَه .فَ َق َال
استَ ال َسْي َفه َو َ
ين َم َع يَس َ
وع َم اد يَ َده َو ْ
ضَر َ
ُث يقول مىتَ " :وإ َذا َواح ٌد م َن الذ َ
اِ
ف ي هلِكو َن! أَتَظ ُّن أَِين الَ أ ِ
ِِ
لَه يَسوع« :راد َسْي َف َ ِ
ب
ين َأيْخذو َن ال اسْي َ
ف ِابل اسْي ِ َ ْ
ّ ْ
ك إ َىل َم َكانه .ألَ ان ك ال الذ َ
َستَطيع اآل َن أَ ْن أَطْل َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ف ت َك امل الْكتب :أَناه ه َك َذا يَْن بَغِي أَ ْن يَكو َن؟» .1".ليس
إِ َىل أَِيب فَي َق ّد َم ِيل أَ ْكثَ َر م ِن اثْ َ ْين َع َشَر َجْي ًشا م َن الْ َمالَئ َكة؟ فَ َكْي َ
الوقت وقت سيف ،وال وقت مقاومة؛ ولو استمر التالميذ يف إعمال السيف ،لقتلوا ابلسيف؛ هذا هو معىن كالم عيسى
هلم؛ ألهنم سيكونون قد دخلوا يف سوء األدب مع رهبم .وأما إخبارهم أنه لو أراد أن يستنصر ربه جبيوش من املالئكة
ألجابه ،ولكنه ال يفعل؛ فهو تعليم هلم ،ولكل املؤمنني من بعدهم ،أبن العبد الرابين يسلِّم هلل يف قضائه ويرضى به ،وال
يقبل غريه يف الوقت .وكل من ال يكون على هذه احلال ،فليس رابنيا!...
وعَ « :كأَناه علَى لِص خرجتم بِسيوف و ِع ِ
ص ّي لِتَأْخذ ِوين! ك ال يَ ْوم
اع ِة قَ َال يَسوع لِلْجم ِ
ويقول مىتِ" :يف تِلْ َ
َ
ك ال اس َ
ّ ََ ْ ْ
َ
َجلِس َم َعك ْم أ َعلِّم ِيف ا ْهلَْي َك ِل َوَملْ متْ ِسك ِوينَ .وأَاما ه َذا كلُّه فَ َق ْد َكا َن لِ َك ْي ت َك ام َل كتب األَنْبِيَ ِاء»ِ .حينَئِذ تََرَكه التاالَِميذ
كْنت أ ْ
2
بتغري
تغري احلكم ُّ
تغري من جهة الظاهر ،ولكن من جهة الباطن ّ
كلُّه ْم َوَهَربوا . ".خيرب عيسى عليه السالم ،أنه ال شيء ّ
األمساء املدبّرة .والقضاء ال مفر منه ،ألنه مكتوب يف العلم األول .وهذا كله يدل على أن عيسى ماض يف مهمته األساس،
واليت هي التعليم .وهو يَ ْعلم -عليه السالم -أن الناس سيذكرون هذه الساعات وهذه الكلمات طول الزمن؛ وإن كانوا
لن يظفروا كلهم ابحلكمة منها .وهروب التالميذ هنا ،هو من أحكام األمساء أيضا؛ ألهنم سيبقون شاهدين على ما جيري
هناك ويف تلك الساعات.
اِ
ِ
ض ْوا بِِه إِ َىل قَيَافَا َرئِ ِ
اجتَ َم َع الْ َكتَ بَة َوالشُّيوخَ .وأَاما بطْرس
وع َم َ
ين أ َْم َسكوا يَس َ
يس الْ َك َهنَةَ ،حْيث ْ
ويقول مىتَ " :والذ َ
ِ ِ
ِ
اخلد ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
اام لِيَ ْنظَر النِّ َهايَةََ .وَكا َن رَؤ َساء الْ َك َهنَ ِة َوالشُّيوخ
ني ْ
س بَْ َ
فَتَب َعه م ْن بَعيد إ َىل َدار َرئيس الْ َك َهنَة ،فَ َد َخ َل إ َىل َداخل َو َجلَ َ
والْمجمع كلُّه يطْلبو َن َشهاد َة زور علَى يسوع لِ َكي ي ْقت لوه ،فَلَم َِجيدوا .ومع أَناه جاء شهود زور َكثِريو َنَ ،مل َِجيدوا .و ِ
لك ْن
ََ
ْ
َ َ َ َْ
َ
ْ
َ
َ َ َْ
ََ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال
ض َهْي َك َل هللاَ ،وِيف ثَالَثَة أ اَايم أَبْنيه» .فَ َق َام َرئيس الْ َك َهنَة َوقَ َ
ام َشاه َدا زور َوقَاالَ« :ه َذا قَ َ
ال :إِِّين أَقْدر أَ ْن أَنْق َ
أَخ ًريا تَ َقد َ
ال لَه« :أ ِ
ِ
ك
اب َرئِيس الْ َك َهنَ ِة َوقَ َ
َستَ ْحلف َ
لَه« :أ ََما ُِتيب بِ َش ْيء؟ َماذَا يَ ْش َهد بِِه ه َذ ِان َعلَْي َ
ْ
َج َ
ك؟» َوأَاما يَسوع فَ َكا َن َساكتًا .فَأ َ
ِ
ِ
ضا أَقول لَكمِ :من اآل َن ت ب ِ
صرو َن ابْ َن
ِابهللِ ْ
احلَ ِّي أَ ْن تَق َ
ت! َوأَيْ ً
ت ق لْ َ
ت الْ َمسيح ابْن هللا؟» قَ َال لَه يَسوع« :أَنْ َ
ول لَنَاَ :ه ْل أَنْ َ
ْ
ْ َ
ا ِإلنْس ِ
ان َجالِسا َع ْن َُيِ ِ
ني الْق اوةَِ ،وآتِيًا َعلَى َس َحاب ال اس َم ِاء» .3.إن االجتماع للمحاكمة ،هو أمر يتظاهر به اجملرمون
ً
َ
دائما ،ليقنعوا العامة أبهنم ابلعدل حيكمون؛ وهيهات! ...من أين للعدل أن يعرف طريقا إىل قَتَلة األنبياء واألولياء!...
وَنن نذكر هنا ،كيف أن الناس يف زماهنم اجتمعوا حملاكمة "احلالج" بشبهة كالم؛ ومل يطمئنوا حىت أفتوا بصلبه وقتله
وحرقه .ولقد تنبه النصارى واملستشرقون (كماسنيون ،)Louis Massignon :إىل الشبه الكبري بني عيسى واحلالج؛
إىل احلد الذي مسوه معه "صليب املسلمني" .وأما عيسى فإنه -كما أخربان -يعلم أن كلماته ستخلّد ،وهو يقوهلا كأنه
ُيليها ليكتبها الكاتبون عرب األزمان.
اجت نَا بَ ْعد إِ َىل شهود؟ َها قَ ْد َِمس ْعت ْم
ُث يقول مىت" :فَ َماز َق َرئِيس الْ َك َهنَ ِة ِحينَئِذ ثِيَابَه قَائًِال« :قَ ْد َجد َ
اف! َما َح َ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ني:
آخرو َن لَطَموه قَائل َ
صقوا ِيف َو ْج ِهه َولَ َكموهَ ،و َ
َجابوا َوقَالوا« :إِناه م ْستَ ْوجب الْ َم ْوت» .حينَئذ بَ َ
َُتْدي َفه! َماذَا تَ َرْو َن؟» فَأ َ
 . 1مىت.54-51 :26 :
 . 2مىت.56-55 :26 :
 . 3مىت.64-57 :26 :
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ك؟» .أَاما بطْرس فَ َكا َن جالِسا خا ِرجا ِيف الداا ِر ،فَجاء ْ ِ ِ ِ ِ
ت
ضَربَ َ
«تَنَ باأْ لَنَا أَيُّ َها الْ َم ِسيحَ ،م ْن َ
ت كْن َ
«وأَنْ َ
َ ً َ ً
ت إلَْيه َجاريَةٌ قَائلَةًَ :
ََ
ِ
ِ ِ
اجللِيلِ ِي!» .فَأَنْ َكر قداام ْ ِ ِ
ت
ني!» ُثا إِ ْذ َخَر َج إِ َىل ال ّد ْهلي ِز َرأَتْه أ ْخَرى ،فَ َقالَ ْ
َم َع يَس َ
اجلَمي ِع قَائ ًال« :لَ ْست أ َْد ِري َما تَقول َ
َ َ
وع َْ ّ
ِِ
ِ
ضا بَِق َسم« :إِِّين لَ ْست أ َْع ِرف الارج َل!» َوبَ ْع َد قَلِيل َجاءَ الْ ِقيَام
ين هنَ َ
ي!» فَأَنْ َكَر أَيْ ً
«وه َذا َكا َن َم َع يَس َ
وع النااص ِر ِّ
اكَ :
للاذ َ
ِ
ك تظْ ِهرَك!» فَاب تَ َدأَ ِحينَئِذ ي لْعن وَحيلِف« :إِِّين الَ أ َْع ِرف الارجل!» ولِلْوقْ ِ
ت
ضا ِمْن ه ْم ،فَِإ ان لغَتَ َ
ت أَيْ ً
ََ َْ
«حقاا أَنْ َ
ْ
سَ :
َ َ َ
َوقَالوا لبطْر َ
صاح ال ِّديك .فَت َذ اكر بطْرس َكالَم يس ِ
ِ
ث َمارات» .فَ َخَر َج إِ َىل
يح ال ِّديك ت ْن ِكرين ثَالَ َ
وع الاذي قَ َال لَه« :إِن َ
ََ َ
اك قَ ْب َل أَ ْن يَص َ
َ َ
َ َ
1
َخارِج َوبَ َكى ب َكاءً مارا . ".لقد حتققت نبوءة عيسى يف "بطرس" ،وأنكر سيده ثالث مرات ،قبل أن يصيح الديك .فكان
وجل التالميذ على هذه احلال ،إال من كان منهم
هذا تكذيبا من هللا لدعواه ،أنه ُيوت مع سيده إن اقتضى األمرّ .
ساكتا؛ فإنه يلهم الصرب عند البالء ويكون من الفائزين إبذن هللا .وأما الكهنة ،فكانوا يبحثون عن شبهة ،ال عن دليل؛
فجاءهتم يف صورة ما يزعمون أنه ُتديف؛ وكأهنم يعلمون ما يليق ابهلل وما ال يليق! ...وهم من جعلوا الدين ُتارة دنيوية،
يستغفلون هبا الضعفاء من أجل أخذ أمواهلم .ولنرتك القصة عند هذا احلد ،لنعود إليها يف الفصل املقبل إبذن هللا؛ فإهنا
آية من أكرب اآلايت اليت سجلها التاريخ على طول الزمان!...

 . 1مىت.75-65 :26 :
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الفصل الواحد والعشرون

االشتباه يف الصلب والقتل
ِ
ِ
ِ
ض ْوا
يقول مىتَ " :ولَ اما َكا َن ال ا
وع َح اىت يَ ْقت لوه ،فَأ َْوثَقوه َوَم َ
اعب َعلَى يَس َ
صبَاح تَ َش َاوَر َمجيع رَؤ َساء الْ َك َهنَة َوشيوخ الش ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
ني ِم َن الْ ِفض ِاة إِ َىل
ين ،نَد َم َوَراد الثاالَث َ
س الْب ْنط ِّي الْ َوِايل .حينَئذ لَ اما َرأَى يَهو َذا الاذي أ ْ
َسلَ َمه أَناه قَ ْد د َ
به َوَدفَعوه إ َىل بيالَط َ
وخ قَائًِال« :قَ ْد أَخطَأْت إِ ْذ سلامت دما ب ِريئًا» .فَ َقالوا« :ما َذا علَي نَا؟ أَنْت أَب ِ
ضةَ ِيف
ص ْر!» فَطََر َح الْ ِف ا
رَؤ َس ِاء الْ َك َهنَ ِة َوالشُّي ِ
ْ
َ ْ
َ َْ
َ ْ ًَ َ
ضى َو َخنَ َق نَ ْف َسه .1".إن "يهوذا" مل يطل به احلال ،ليعرف ِعظم اجلرم الذي ارتكبه .ولوال بقية
صَر َ
فُ ،ثا َم َ
ا ْهلَْي َك ِل َوانْ َ
انتساب إىل الكهنة وبقية صلة  ،مل يكن ليعود إليهم ويرد املال؛ وكأنه يرجو إقالة مما ارتكب .وملا مل جيد لدى الكهنة ما
يس ّكن من ندمه ،فإنه شنق نفسه .وهذا يعين أن عيشه مع شعوره مبدى إجرامه ،أصبح ال يطاق لديه!...
اخلَِزانَِة ألَ اهنَا َمثَن َدم» .فَتَ َش َاوروا َوا ْش ََرتْوا
َخ َذ رَؤ َساء الْ َك َهنَ ِة الْ ِف ا
ضةَ َوقَالوا« :الَ َِحي ُّل أَ ْن ن ْل ِقيَ َها ِيف ْ
ُث يقول مىت" :فَأ َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
«ح ْق َل الدِام» إِ َىل ه َذا الْيَ ْوِم .2".هذا املقطع يظهر ما يكون عليه
ك ْ
ي َم ْق ََربةً للْغَرَابء .هل َذا ِمسّ َي ذل َ
احلَْقل َ
هبَا َح ْق َل الْ َف اخا ِر ِّ
الكهنة والفقهاء الرمسيون ،من فصام يف صلتهم ابهلل وابلدين .فهم من جهة ال يتورعون عن ارتكاب الكبائر ،ومن جهة
أخرى يتورعون عن بعض الصغائر (نسبيا) .فهم حبسب نيتهم ،ال أيهبون ملقتل عيسى عليه السالم ،ومن جهة أخرى ال
جيرؤون على أن أيخذوا املال من "يهوذا" ألنه مثن دم .وتوصلوا إىل حل يالئم قلوهبم املريضة املشركة ،وهو أن يشرتوا
ابملال أرضا جيعلوهنا مقربة للغرابء؛ وكأهنم يريدون بذلك حمو أثر اجلرم الذي احتملوه ،عند إانطته بغرابء أموات ال يعرفون؛
وهيهات! ...ولقد فعلوا هذا ،من علمهم مببدأ املناسبة ،ورجاء أن ال يثار األمر مرة أخرى ،ال يف الدنيا وال يف اآلخرة؛
وهيهات!...
ويقول مىت" :فَوقَف يسوع أَمام الْوِايل .فَسأَلَه الْو ِايل قِائًِال« :أَأَنْت ملِك الْي ه ِ
ت تَقول».3".
ود؟» فَ َق َ
ال لَه يَسوع« :أَنْ َ
ََ َ
َ ََ
َ َ
ََ َ
يقصد الوايل ب "ملك اليهود" معىن "املسيح" .ولقد وقع اخللط لدى بين إسرائيل منذ الزمن األول يف هذا املعىن ،فصرفوه
يف الغالب إىل معىن احلكم وحده .وهو ما جعلهم ،عند اعتباره جيهلون اخلالفة اإلهلية يف األنبياء ،كداود وسليمان عليهما
السالم ،اللذيْن مها عندهم من مجلة امللوك فحسب .ولقد بقي هذا اخللط ،إىل جميء عيسى ،الذي أخرب عن نفسه أنه
املسيح؛ ولكن عندما مل يروه يف صورة امل لك الظاهر جهلوه .وإ ّن عيسى سيظهر مبظهر امل لك (اخلالفة التامة) بعد نزوله
ورده على الوايل ابلطريقة املذكورة ،كان منه ُتنُّبا للدخول يف مناقشة األمور الرابنية
يف آخر الزمان ،ليكمل له معىن املسحُّ .
اخلاصة ،مع من ال يعلمها .وهذا من احلكمة العيسوية ،من غري شك.
ِ
ِ ِ
ال لَه بِيالَطس« :أ ََما تَ ْس َمع َك ْم
ب بِ َش ْيء .فَ َق َ
ويقول مىتَ " :وبَْي نَ َما َكا َن رَؤ َساء الْ َك َهنَة َوالشُّيوخ يَ ْشتَكو َن َعلَْيه َملْ جي ْ
ِ ِ
ِ
ب الْ َوِايل ِجداا .4".سكوت عيسى عن الرد على اهتامات
يَ ْش َهدو َن َعلَْي َ
ك؟» فَلَ ْم جيْبه َوالَ َع ْن َكل َمة َواح َدةَ ،ح اىت تَ َع اج َ
الكهنة والشيوخ ،أمام الوايل الروماين ،كان إعراضا عن اجلاهلني؛ كما أيمر هللا نبيّه صلى هللا عليه وآله وسلم يف قوله:
 . 1مىت.5-1 :27 :
 . 2مىت.8-6 :27 :
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{وأَع ِرض ع ِن ْ ِ ِ
وتعجب الوايل من ذلك ،هو ألنه مل يسبق له أن خاطب رابنيا فيما قبل،
ني} [األعرافُّ .]199 :
َْ ْ َ
اجلَاهل َ
وال عرف أحواله .وكل ما كان يعلمه من ُتربته يف احلكم ،أحوال العامة الذين يسعون يف دفع التُّهم عن أنفسهم ابحلق
وابلباطل.
ِ ِ
ِِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ور
ويقول مىتَ " :وَكا َن الْ َو ِايل م ْعتَ ًادا ِيف الْعيد أَ ْن يطْل َق للْ َج ْم ِع أَس ًريا َواح ًداَ ،م ْن أ ََرادوهَ .وَكا َن َهل ْم حينَئذ أَسريٌ َم ْشه ٌ
ِ
ِ
ال َهل ْم بِيالَطسِ َ :
وع الا ِذي ي ْد َعى
يما ه ْم ْجمتَ ِمعو َن قَ َ
س أ َْم يَس َ
س .فَف َ
«م ْن تريدو َن أَ ْن أطْل َق لَك ْم؟ َاب َر َااب َ
ي َس امى َاب َر َااب َ
الْم ِسيح؟» ألَناه علِم أَ اهنم أَسلَموه حس ًداِ .1".
وعلم "بيالطس" حبقيقة ادعاء الكهنة على املسيح عليه السالم ،كان من
ََ ْ ْ
َ َ
ََ
استقرائه ملا يعرض عليه؛ وهذا من خربة احلكام اليت يكتسبوهنا مع الزمن .وهذا العلم ،ال يشعر به العامة الذين مل ُيارسوا
احلكم؛ وهو علم معترب يف مواطنه ومن أهله .وكأن احلاكم هنا ،يريد أن ال يشارك الكهنة ورؤساء الشعب ،هذه الفعلة
الشنعاء اليت هم مقدمون عليها .وإن اعتضاد الكهنة برؤساء الشعب ،هو يشبه ما يقع يف أزمنتنا من اتفاق بني السياسيني
و"رجال الدين" ،عند إرادة اجلميع إنفاذ أمر من األمور ،خيافون أن ال تتلقاه العامة ابلقبول؛ خصوصا إن كان مشبوها،
ال يرضي هللا وال يعكس العدل املطلوب .وهذا كثري حدوثه يف التاريخ كله...
ِ
ِ
ِ
ِ
ك الْبَا ار ،ألَِّين َأتَلا ْمت الْيَ ْوَم
ت إِلَْي ِه ْامَرأَته قَائِلَةً« :إِ ااي َك َوذل َ
ويقول مىتَ " :وإِ ْذ َكا َن َجال ًسا َعلَى ك ْرس ِّي الْ ِوالَيَة أ َْر َسلَ ْ
َكثِريا ِيف حلْم ِمن أَجلِ ِه» .2".إن سنّة هللا اجلارية يف اخللق ،اقتضت أن ي ِ
عذر (يزيل العذر) سبحانه مجيع عباده ،مبا يناسب
ْ ْ
ً
أحواهلم ومراتبهم ،قبل أن حيكم عليهم ابهلالك والعذاب ،يف الدنيا واآلخرة .ومن هذا الباب ،يكون إرسال الرسل من
األصل ،لتقوم احلجة على من يعصيهم .ورسل هللا ابملعىن العام الواسع ،يدخل ضمنهم مجيع جنوده من مالئكة وإنس
وجان؛ إن ترتب على تبليغهم حكم جزئي كما هي احلال هنا .ونعين أن هللا قد أرى زوج احلاكم رؤايها ،لتكون نذارة من
هللا لزوجها ،يرتتب على عدم اعتباره هلا حلوق العذاب به .وهذا الصنف من اإلعذار ،هو موجود يف حياة األفراد من
الناس بكثرة ،رغم أن جلاهم يكونون عنه غافلني.
ِ
ِ
ِ
اب الْ َو ِايل
وخ َحارضوا ْ
س َوي ْهلكوا يَس َ
اجلم َ
ويقول مىتَ " :ولك ان رَؤ َساءَ الْ َك َهنَة َوالشُّي َ
أج َ
وع .فَ َ
وع َعلَى أَ ْن يَطْلبوا َاب َر َااب َ
ِ
«م ْن ِم ْن االثْنَ ْ ِ
وع الا ِذي
س!» .قَ َ
َوقَ َ
ال َهل ْم بِيالَطس« :فَ َما َذا أَفْ َعل بِيَس َ
ني ت ِريدو َن أَ ْن أطْل َق لَك ْم؟» فَ َقالواَ :
ال َهل ْمَ :
«اب َر َااب َ
ي َشر ع ِمل؟» فَ َكانوا ي زدادو َن صراخا قَائِلِ ِ
ِ
ِ
ال لَه ْ ِ
ب!»
ب!» فَ َق َ
يح؟» قَ َ
َْ َ
َ
ني« :لي ْ
اجلَميع« :لي ْ
ًَ
صلَ ْ
صلَ ْ
ي ْد َعى الْ َمس َ
ال الْ َو ِايلَ :
«وأَ ا ّ َ َ
ِ
ِ
اجلَ ْم ِع قَائًِال« :إِِّين بَِريءٌ ِم ْن
َخ َذ َماءً َو َغ َس َل يَ َديِْه ق اد َام ْ
ب ،أ َ
ي َْحيدث َشغَ ٌ
فَلَ اما َرأَى بيالَطس أَناه الَ يَْن َفع َشْي ئًا ،بَ ْل اب ْحلَِر ِّ
ِ
ِ ِ
صروا أَنْتم!» .فَأَج ِ
ار! أَب ِ
سَ ،وأَاما
اعب َوقَالواَ :
اب َمجيع الش ْ
َدِم ه َذا الْبَ ِّ ْ
َ َ
ْ
«دمه َعلَْي نَا َو َعلَى أ َْوالَد َان» .حينَئذ أَطْلَ َق َهل ْم َاب َر َااب َ
ِ
ب .3".إن الناس يف العادة يتومهون أن احلكام يفعلون ما يشاءون ،وهم يف ذلك خمطئون كثريا؛
َسلَ َمه لي ْ
يَسوع فَ َجلَ َده َوأ ْ
صلَ َ
ألن احلكام يف أحيان كثرية هم مرغمون على موافقة الشعب ،وال يستطيعون إنفاذ ما يوافق علمهم يف األمور .وذلك
ألهنم يراعون أمرا أساسا لديهم ،هو استقرار الشعب ورضاه عن الوضع ،ولو جزئيا وحبسب التغليب .لكن هذا املبدأ،
الذي يراه احلكام من مقتضيات السياسة ،ال ينفعهم عند هللا؛ ألنه سبحانه ال يعترب إال احلق والعدل .وهذا يعين أن تربُّؤ
"بيالطس" من دم املسيح بغسل يديه ،ال ثقل له يف ميزان هللا .وأما أولئك األشقياء -كعادة نظرائهم من كل زمان-
الذين جعلوا دم عيسى عليهم وعلى أبنائهم ،ليدفعوا احلاكم دفعا إىل إطاعتهم فيما يريدون ،فإن ذلك سيكون عليهم
أقروا أبنفسهم؛ ولكن من دون أن يسقط التبعة عن احلاكم .وعلى هذا ،فإن كل حاكم يستند يف قتله لألبرايء على
كما ّ
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فتوى فقيه أو مجاعة من الفقهاء -كما حدث سابقا عند قتل األئمة من أهل البيت عليهم السالم ،أو عند قتل الصحابة
يف زمن احلجاج ،أو عند قتل احلالج يف زمن املقتدر ابهلل العباسي؛ وكما حدث يف زماننا مع بعض اإلسالميني امل تجا ِوزين-
يكون آمثا .وأما الفقهاء من املسلمني ،ورجال الدين من النصارى كأولئك الذين ترأسوا حماكم التفتيش يف إسبانيا وأورواب
عموما ،إابن القرنني اخلامس ع شر والسادس عشر امليالديني ،فإن آراءهم الفقهية من جهة العلم ،ال وزن هلا؛ ألهنم يف
الغالب حيكمون مببلغ علمهم إن كانوا صادقني ،واحلال إهنم جاهلون؛ أو هبواهم إن كانوا مغرضني .وإن َنن نظران إىل
سهولة احلكم ابلكفر يف زماننا من قِبل اجلهلة من املتسلفني ،فإننا سنرى ما نتكلم عنه عياان؛ عندما جند مك ِّفري غريهم
يف الغالب ال يعلمون معىن الكفر ذاته يف اللغة والشرع؛ وعندما جندهم من أقل العقول إدراكا ،وأكثرها تبلّدا وغلظة.
ولوال أن هذه الصفات كانت غالبة على من حضر حماكمة عيسى ،ما كانت لتتم من األصل!...
ِ
ض َفروا
وع إِ َىل َدا ِر الْ ِوالَيَِة َو َمجَعوا َعلَْي ِه ك ال الْ َكتِيبَ ِة ،فَ َعارْوه َوأَلْبَسوه ِرَداءً ق ْرِم ِزاايَ ،و َ
َخ َذ َع ْس َكر الْ َو ِايل يَس َ
ويقول مىت" :فَأ َ
إِ ْكلِ ًيال ِمن َشوك ووضعوه علَى رأ ِْس ِه ،وقَصبةً ِيف َُيِينِ ِه .وَكانوا َجيثو َن قداامه ويست ه ِزئو َن بِِه قَائِلِني« :ال اسالَم اي ملِك الْي ه ِ
ود!»
ْ
َ
َ ََ َْ ْ
ََ َ َ
ْ ْ ََ َ َ َ َ ََ
َ
ضوا بِهِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
استَ ْهَزأوا بِه ،نََزعوا َعْنه ِّ
صبَةَ َو َ
صقوا َعلَْيهَ ،وأ َ
ضَربوه َعلَى َرأْسهَ .وبَ ْع َد َما ْ
َخذوا الْ َق َ
َوبَ َ
الرَداءَ َوأَلْبَسوه ثيَابَهَ ،وَم َ ْ
صلْ ِ
ب .1".اللباس القرمزي ،هو اللباس الذي يلبَسه احملكوم عليهم ابلقتل؛ وال زال العمل هبذه العادة جاراي يف معظم
لِل ا
ِ
السجانني واحلرس ،فهو من بعد مرتبته عن
العامل إىل اآلن .وأما االستهزاء الذي تعرض له عيسى عليه السالم ،من قبل ّ
إدراكهم؛ وهو من عجيب ما يقع يف العامل .ولسنا نعين إال أن النفاسة عندما ال تدرك ،يصري املتّصف هبا يف جمتمعه يف
الرخص .ومن هذا الباب ،كان بيع يوسف عليه السالم يف زمنه بدراهم معدودة ،كما أخرب هللا عنه يف قوله تعاىل:
حكم ُّ
ِِ
ِ
ِِ ِ
ين} [يوسف .]20 :ومن هذا الباب أيضا تكون إهانة األولياء
{و َشَرْوه بِثَ َمن َخبْس َد َراه َم َم ْعد َ
ودة َوَكانوا فيه م َن الازاهد َ
َ
والفالسفة يف أزمنتهم ويف بلداهنم .ولو أن الناس -خصوصا علماء السياسة والتاريخ واالجتماع -كانوا يعلمون ،جلعلوا
إكرام َمن ذكران معيارا يرتّبون على ضوئه احلكام واألعصر واجملتمعات يف سلّم احلضارة .وال بد هنا من أن نسأل عن
أولئك الذين أحياهم عيسى وأولئك الذين شفى ،وعن أهاليهم وذويهم؛ أمل يعلم أحد منهم مبحنة عيسى ليحضر
مؤازرا؟! ...أم إنه العقوق الذي يعرف به بنو آدم؟! ...نقول هذا ،وقد ذقنا بعضه ،ممن أ ِنقذوا هم أو أنقذ أقارهبم على
يدينا ،عندما صاروا يتن ّقصوننا ويعرتضون علينا فيما بعد!...
ِ
ِ
ِ ِ
صلِيبَه .2".وكانت عادة
يما ه ْم َخا ِرجو َن َو َجدوا إِنْ َسا ًان قَْ َريَوانِياا ْ
امسه مسْ َعان ،فَ َس اخروه ليَ ْحم َل َ
ويقول مىتَ " :وف َ
الرومان يف القتل ابلصلب ،أن حيمل املصلوب صليبه (اخلشبة) إمعاان يف إهانته ،أو أن حيملها عنه من يسند إليهم ذلك
يف حال عدم مقدرة املصلوب على احلمل .وهناك رواايت أخرى تقول أبن املسيح محل صليبه طول الطريق ،لعلها تكون
من إضافات القصاصني بغية الزايدة يف التشويق.
ويقول مىت" :ولَ اما أَتَوا إِ َىل مو ِضع ي َقال لَه جلْجثَة ،وهو الْمس امى «مو ِضع ْ ِ
وجا ِمبََر َارة
اجل ْمج َمة» أ َْعطَْوه َخ ًال ممَْز ً
َْ َ
َْ
ْ
َ
َ َ َ
3
ِ
ب . ".املوضع املذكور ،هو املكان الذي كان يصلب فيه َمن حكم عليهم بذلك .وأما
بَ .ولَ اما َذ َ
اق َملْ ي ِرْد أَ ْن يَ ْشَر َ
ليَ ْشَر َ
الشراب الذي أعطيه املسيح ورغب عنه ،فهو مزيج خم ِّدر ،كان يعطى للمصلوبني لكيال حيسوا بكل آالمهم.
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ِ
ِ
ني َعلَْي َها ،لِ َك ْي يَتِ ام َما قِ َ ِ ِ
ايبِ« :اقْتَ َسموا ثِيَ ِايب بَْي نَ ه ْمَ ،و َعلَى
صلَبوه اقْ تَ َسموا ثيَابَه م ْق َِرتع َ
ُث يقول مىتَ " :ولَ اما َ
يل ابلن ّ
1
لِب ِ
مىت مستوثق منه ،قد نفاه هللا
اسي أَلْ َق ْوا ق ْر َعةً»ُ .ثا َجلَسوا َْحيرسونَه هنَ َ
اك . ".إ ّن صلْب املسيح الذي يبدو للناظر أن ّ
َ
ِ
ِِ
ِ
يف صريح القرآن ،من قوله تعاىل{ :وقَوهلم إِ اان قَتَ ْلنَا الْم ِس ِ
يسى ابْ َن َم ْرَميَ َرس َ
ول ا
صلَبوه َولَك ْن شبِّهَ
اَّلل َوَما قَتَ لوه َوَما َ
َ َ
َْ ْ
يح ع َ
َهل ْم} [النساء .]157 :وقد جاء نفي هللا للقتل وللصلب ،يف معرض ذكر افرتاءات بين إسرائيل الكربى ،اليت من أجلها
لعنهم سبحانه وغضب عليهم .يقول هللا تعاىل يف ذلك:
{ .1فَبِما نَ ْق ِ
ض ِه ْم ِميثَاقَه ْم} [النساء :]155 :أي يف معرض تعداد أسباب الغضب اإلهلي ،أييت أوال نقضهم للميثاق
َ
الذي واثقهم به رهبم .وبدل أن يفعلوا املأمورات ويرتكوا املنهيات ،فعلوا املنهيات وتركوا املأمورات؛ وإن أبقوا على صور
منها تقوم على أهوائهم ال على الشريعة .وَنن دائما َنذر من دخول اهلوى على الشريعة ،عند اإلبقاء على صورة احلكم
يف الظاهر؛ ألن ذلك يع ّد من أسباب الضالل الكربى ،اليت ال يتفطن إليها العامة.
{ .2وك ْف ِرِهم ِِباي ِ
اَّللِ} [النساء :]155 :وهو السبب الثاين .واملقصود منه عدم تصديقهم مبعجزات موسى وعيسى
ت ا
َ ْ َ
واألنبياء ،على اجلميع السالم؛ رغم معاينتهم أو مساعهم هلا .فكانت اآلايت يف حقهم ،كأهنا مل تقع!...
{وقَتْلِ ِهم ْاألَنْبِيَاءَ بِغَ ِْري َح ّق} [النساء :]155 :وقد قتلوا من أنبيائهم كثريا .والسبب يف ذلك ،هو أهنم شرعوا ألنفسهم
َ .3
حكما يرون مبوجبه أن النيب إن مل تتحقق له نبوءة ،وجب قتلهُّ .
وحتقق النبوءة ،ال خيفى ما قد يكتنفه من غموض ،إن
هي تعلقت بزمان غري الزمان ،أو إن هي حتققت يف صورة غري الصورة .واألمران معا ،يتطلبان علما خاصا وبيّنة من هللا،
ال ُيكن أن يتوافرا لعامة بين إسرائيل؛ مع علمنا مبا يغلب عليهم من الصفات.
ِِ
املعروفني
ف} [النساء :]155 :أي قلوبنا ال تعقل ما يتكلم به الرسل؛ وهو من أثر الكرب والعناد
{وقَ ْوهل ْم ق لوب نَا غ ْل ٌ
ْ
َ .4
اَّلل َعلَْي َها بِك ْف ِرِه ْم فَ َال ي ْؤِمنو َن إِاال قَلِ ًيال}
يف بين إسرائيل .فكان جواب هللا هلم عن هذا اجلانب من كفرهم{ :بَ ْل طَبَ َع ا
[النساء .]155 :أي إن هللا هو من طبع على قلوهبم بسبب كفرهم ،حىت ال تعود تعي ما تسمع؛ ولذلك كانوا ال يؤمنون
إال قليال .وهذا القول منه سبحانه ،ليذهب عنهم زهوهم بكفرهم ،واعتدادهم أبنفسهم فيه .وهذا احلكم من هللا ،يعم كل
من كفر ،وهو يظن أن له مستندا يف كفرهِ ،من عقل أو ِمن قوة نفس.
{وبِك ْف ِرِه ْم} [النساء :]156 :ذكر سبحانه الكفر مستقال ،لي ْعلِمنا أنه متأصل فيهم؛ فال سبيل إىل تغيريه منهم.
َ .5
ِِ
ِ
يما} [النساء :]156 :عندما نسبوها عليها السالم إىل الفاحشة .وقد وصف هللا قوهلم
{وقَ ْوهل ْم َعلَى َم ْرَميَ هبْتَا ًان َعظ ً
َ .6
أقروا لسيدة نساء العاملني يف زماهنا ،حىت
أبنه عظيم؛ ألن املنسوب إليها ،كان مما تتنزه عنه املؤمنات العاميات؛ وهم ما ّ
مبا يليق بنسائهم من عفة وطهارة .وهذا من غري شك أمر عظيم!...
ول اِ
{ .7وقَوهلِِم إِ اان قَتَ لْنَا الْم ِس ِ
صلَبوه} [النساء :]157 :فختم سبحانه بذكر
يسى ابْ َن َم ْرَميَ َرس َ
اَّلل َوَما قَتَ لوه َوَما َ
َ َ
َْ ْ
يح ع َ
املنفي الذي هو القتل والصلب؛ من جهة الغاية ومن
قول اليهود بقتل املسيح؛ ونفاه نفيا مباشرا ب "ما" النافية ،وبتفصيل ّ
جهة السبب معا .وهذا أبلغ ما يكون من النفي!...
{ولَ ِك ْن شبِّهَ َهل ْم} [النساء]157 :؛ فهو ما ينبغي أن نتوقّف عنده ،للتوفيق بني
وأما قوله سبحانه بعد نفي الزعمَ :
مشهود الناس من صلب وقتل ،من جهة أعينهم الرتابية ،وما وقع من جهة علم هللا وذوق عيسى عليه السالم .وال خيرب
عن هذه املسألة من اجلهة اليت ذكران ،إال هللا تعاىل من كونه رب كل شيء والعليم به ،وعيسى من كونه من وقع عليه
الفعل وحده .وهلذا ،قصر الناس من اليهود والنصارى ومن املسلمني عن إدراك ما وقع .فأما اليهود واملسيحيّون ،فقد
أخذوا األمر على ما شهدوا أببصارهم؛ وأما املسلمون فإهنم أخذوه على ما يعطيه إُياهنم مبا أخرب هللا به من جهة ظاهره،
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مؤهلني للخوض يف ذلك .وأما سبب التشبيه
وعلى قصور منهم؛ والفريقان معا (بنو إسرائيل وبنو إمساعيل) ،مل يكوان ْ
املؤدي لالشتباه ،فهو حقيقة عيسى عليه السالم نفسها .فهو من جهة على صورة آدمية ،ومن جهة أخرى على حقيقة
{وَكلِ َمته
روحية؛ ُتاوزت كل ما يعرفه الناس من تروحن .وهذا املعىن ،هو ما يشري هللا إليه عند وصفه لعيسى بقوله تعاىلَ :
وح ِمنْه} [النساء .]171 :فأما مدلول { َكلِ َمته} ،فهو مظهره اجلامع الذي ينطلق عليه االسم "هللا"؛
أَلْ َق َ
اها إِ َىل َم ْرَميَ َور ٌ
وح ِمْنه} ،فهو روحانيته العليا؛ وكأن هللا يقول" :عيسى روح" .وهو سبحانه يعلِم الناس بذلك ،حىت ال
وأما مدلول { َور ٌ
التصور هنا ،كمثل جربيل عندما كان يظهر
حيكموا عليه كما حيكمون على أنفسهم من مقتضيات بشريتهم .وإن َمثَله يف ُّ
للنيب صلى هللا عليه وآله وسلم اترة يف صورة دحية الكليب ،واترة يف صورة رجل غريب .فعن أسامة بن زيد -رضي هللا
ِ
ِِ
اَّلل
اَّلل َعلَْي ِه َو َسلا َم َو ِعنْ َده أ ُّم َسلَ َمةَ فَ َج َع َل يَتَ َحداث؛ فَ َق َ
صلاى ا
صلاى ا
ال النِ ُّ
يل أَتَى النِ ا
ايب َ
ايب َ
عنهما ،أنه قال" :أنْبئْت أَ ان ج ْرب َ
ِ
اَّللِ َما َح ِسْب ته إِاال إِ اايه؛ َح اىت َِمس ْعت
َعلَْي ِه َو َسلا َم ِألِّم َسلَ َمةََ :م ْن َه َذا؟ (أ َْو َك َما قَ َ
تَ :و ا
تَ :ه َذا د ْحيَة! فَلَ اما قَ َام ،قَالَ ْ
ال) :قَالَ ْ
صلاى ا ِ ا ِ
ِِ
ِ
يل .1".وأما يف حديث عمر بن اخلطاب ،فإنه قد جاء " :بَْي نَ َما ََْنن ِعْن َد
ايب َ
اَّلل َعلَْيه َو َسل َم ،خيْرب َخ ََرب ج ْرب َ
خطْبَةَ الن ِّ
ِ
اض الثِّي ِ ِ
ِ
اَّللِ صلاى ا ِ
ِ
اع ِرَ ،ال ي َرى َعلَْي ِه أَثَر
اَّلل َعلَْيه َو َسلا َم َذ َ
ابَ ،شديد َس َواد الش َ
َرسول ا َ
ات يَ ْوم ،إِ ْذ طَلَ َع َعلَْي نَا َرج ٌل َشديد بَيَ ِ َ
ايب صلاى ا ِ
ِ
ض َع َكفْاي ِه َعلَى فَ ِخ َذيِْه
َسنَ َد رْكبَ تَ ْي ِه إِ َىل رْكبَ تَ ْي ِهَ ،وَو َ
اَّلل َعلَْيه َو َسلا َم ،فَأ ْ
س إِ َىل النِ ِّ َ
ال اس َف ِرَ ،وَال يَ ْع ِرفه مناا أ َ
َح ٌد؛ َح اىت َجلَ َ
ال« :فَِإناه ِج ِْربيل،
اَّلل َوَرسوله أ َْعلَم! قَ َ
( )...قَ َالُ :ثا انْطَلَ َق فَلَبِثْت َملِيااُ ،ثا قَ َ
«اي ع َمر أَتَ ْد ِري َم ِن ال اسائِل؟» ق لْت :ا
ال ِيلَ :
أَ َاتك ْم ي َعلِّمك ْم ِدينَك ْم!» .2".وعيسى مل يكن بعيدا عن متثّل امللَك يف صورة بشرية ،ألن ِشقاه البشري الذي يفرتض أن
يرثه عن أبيه ،ورثه عن الروح .وبذلك صارت ثالثة أرابعه (من حيث االعتبار) روحا ،عندما يكون الناس أنصافهم
الرتْوحن؛ فيتحرر من املسافات ،ومن احلواجز
أرواحا .والروح إذا غلب حكمه اجلسد ،صار اجلسد له صفاته ،وهو معىن اَ
املانعة لألجسام ،ويصري انتقاله بني األماكن سريعا ،وصعوده إىل السماء ممكنا .ولقد ذقنا بعض هذا ،بسبب تسميم لنا،
وقع على دفعات ويف فرتات متباعدة من حياتنا األرضية .وقد بلغ يب األمر إىل أن ختثّر دمي ،وتيبست عضاليت ،وصرت
أنتظر املوت يف كل حني .ومع هذه احلال ،وبقوة الروح ،كنت أعمل وأجالس الناس وأسافر؛ وأقوم مبا يقوم به األصحاء
يف العادة .وقد نفعين ضعف جسدي أمام روحي كثريا يف سلوكي ،وهلذا أجد من جهة الذوق ،ما هو مشرتك بيين وبني
عيسى من بعض األوجه .وملا أراد اجلنود الرومانيون أن يصلبوا عيسى ،مل يكونوا يعلمون حقيقته؛ فأرادوا أن يعاملوه كسائر
ِ
صلَبوه َولَك ْن شبِّهَ
{وَما قَتَ لوه َوَما َ
الناس؛ فصلبوه وما مت هلم الصلب ،وقتلوه وما مت هلم القتل .وقول هللا تعاىل عن ذلكَ :
َهل ْم} [النساء ، ]157 :هو ال يعين أن الصلب يف الظاهر مل يقع وأن القتل مل يقع ،وإمنا يعين أهنما يف احلقيقة مل يقعا؛
وهذا هو سبب كون األمر شبِّه هلم .وهو يعين أن الصلب شبّه هلم ،وأن القتل شبّه هلم .وهذا هو ما تقتضي احلكمة
اقعني ،فينتهي كل كالم؛ وإما
وقوعه ،حىت يقنع القتلة مبا فعلوا ويطمئنوا إليه .غري هذا ،كان سيجعل الصلب والقتل إما و ْ
جيعلهما غري واقعني ،وهو ما سيدخل الناس يف كالم ال هناية لهُ .ث يقول هللا بعد ذلك ِ :ا ِ
اختَ لَفوا فِ ِيه لَ ِفي
ين ْ
ْ
{وإ ان الذ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َش ّ ِ
ِ
ِ
اع الظا ِّن َوَما قَتَ لوه يَقينًا} [النساء .]157 :وهذا يعين أن االختالف فيه ظهر فيما
ك مْنه َما َهل ْم به م ْن علْم إاال اتّبَ َ
بعد ،عند تفقُّد اجلسد الطاهر ،فلم جيدوه حيث وضع يف املغارة .وبعد فقد اجلسد ،صار الناس خيتلفون :أتباعه ومن
ُييلون إليهم يقولون "قام من األموات" (بعث) ،وأعداؤه جيزمون مبوته ،ولكنهم يتهمون قوما بسرقة اجلسد .ومن ذاك
ظن األشرار .وما
الوقت ،واخلالف قائم حول املسيح عليه السالم .واحلقيقة هي أنه مل يقم ،ألنه مل ُيت؛ وال هو قتل كما ّ
اَّلل إِلَْي ِه َوَكا َن
دام اجلسد غائبا ،فحىت من كانوا يقولون ابلقتل ،مل يعودوا على يقني .يقول هللا تعاىل بعد ذلك{ :بَ ْل َرفَ َعه ا
 . 1متفق عليه.
 . 2أخرجه مسلم.
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ِ
يما} [النساء . ]158 :والرفع إىل هللا ،هو بطونه عليه السالم عن إدراك األبصار ،والذي هو من حكم
ا
اَّلل َع ِز ًيزا َحك ً
االسم "العزيز" ،كما هو شأن األرواح اجملردة؛ وعودته إىل حكم احلق .وأما صورته فقد حلّت يف السماء الثانية مع روح
{وإِ ْن ِم ْن
حيىي عليه السالم ،كما أخرب بذلك نبيّنا صلى هللا عليه وآله وسلم يف حديث العروجُ .ث يقول هللا بعد ذلكَ :
أ َْه ِل الْ ِكتَ ِ
يدا} [النساء .]159 :وهذا بعد النزول من السماء،
اب إِاال لَي ْؤِمنَ ان بِِه قَ ْب َل َم ْوتِِه َويَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة يَكون َعلَْي ِه ْم َش ِه ً
عندما سيؤمن به أهل الكتاب على ما سيخربهم به ويرونه منه ،عليه السالم .وبعد النزول سيكمل عيسى حياته األرضية
«األَنْبِيَاء أ ام َهاهت ْم
املتوقفةُ ،ث ُيوت بعدها ويدفنه املسلمون .وقد جاء يف هذا عن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم قولهْ :
ِ
اح ٌد؛ وأَ َان أَوَىل الن ِ ِ ِ
َش اىت ،وِدين هم و ِ
اع ِرفوه :فَِإناه
يبَ .وإِناه َان ِزٌل ،فَِإ َذا َرأَيْتموه فَ ْ
يسى ابْ ِن َم ْرَميَ ،ألَناه َملْ يَك ْن بَْي ِين َوبَْي نَه نَِ ٌّ
َ ْ
َ َْ
ااس بع َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا
ُّ
ضع ْ
يبَ ،ويَ ْقتل ْ
َرج ٌل َم ْربوعٌ إِ َىل ْ
ْسه يَ ْقطرَ ،وإ ْن َملْ يصْبه بَلَ ٌل؛ َوإناه يَدق ال ا
اجل ْزيَةَ
اخلنْز َيرَ ،ويَ َ
احل ْمَرة َوالْبَ يَاضَ ،كأَن َرأ َ
صل َ
ِ
ِ
اَّلل َعاز و َج ال ِيف إِ َم َارتِِه الْ ِملَل كلا َها َغ ْري ِْ
وي ِفيض الْم َال .وي َقاتِل النااس َعلَى ِْ
ك
اإل ْس َالِم؛ َو َح اىت ي ْهل َ
اإل ْس َالِمَ ،ح اىت ي ْهل َ
ك ا َ
َ َ
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َسد َم َع ِْ
ابَ .وتَ َقع ْاأل ََمنَة ِيف ْاأل َْر ِ
اإلب ِلَ ،والنامر َم َع
ا
يح الض َااللَة ْاأل ْ
َع َوَر الْ َك اذ َ
ضَ ،ح اىت يَ ْر َعى ْاأل َ
اَّلل َعاز َو َج ال ِيف إ َم َارته َمس َ
ِ
ِ
ِ
ِ
صلاى هللا َعلَْي ِه
الصْب يَان ِاب ْحلَياات َال يَضُّر بَ ْعضه ْم بَ ْع ً
ضا .يَ ْلبَث أَْربَع َ
الْبَ َق ِرَ ،وال ّذ َائب َم َع الْغَنَِم؛ َوتَ ْل َعب ّ
ني َسنَةًُ ،ثا ي تَ َو اىف َ
صلِّي َعلَْي ِه الْم ْسلِمو َن .1».ولقد تكلّم العلماء يف املدة اليت ُيكثها عيسى على األرض ،فقيل املقصود ابألربعني
َو َسلا َمَ ،وي َ
اجملموع :وهو ما كان عاشه عليها فيما قبل ،وهي الثالث والثالثون سنة ،وما سيكمله وهو سبع سنوات .وقد جاء يف
ِ
ِ
ِ
ِ
ني َع ًاما؛ فَيَ ْب َعث
ني َش ْهًرا ،أ َْو أ َْربَع َ
ني يَ ْوًما ،أ َْو أ َْربَع َ
ني َال أ َْد ِري؛ أ َْربَع َ
حديث آخرَ « :خيْرج ال اد اجال ِيف أ ام ِيت ،فَيَ ْمكث أ َْربَع َ
ِ
ِِ
ا ِ
ني اثْنَ ْ ِ
ني َع َد َاوةٌ.2»...
س بَْ َ
يسى ابْ َن َم ْرَميََ ،كأَناه ع ْرَوة بْن َم ْسعود ،فَيَطْلبه فَي ْهلكه؛ ُثا ُيَْكث النااس َسْب َع سن َ
اَّلل ع َ
ني لَْي َ
حي حياة طبيعية حيث هو بقدرة ربه ،إىل أن أييت أوانه؛ وأوانه ال يبعد عنا كثريا .ومل يتنبه النصارى ،إىل
وعيسى اآلن ّ
أهنم رغم رفع عيسى إىل مرتبة األلوهة من قِبلهم ،مل يتمكنوا من تنزيهه عما يعرتي البشر من انفعال لألكوان؛ ومها أمران
متناقضان من جهة الظاهر .وأما مسألة الفداء اليت يبنون عليها عقيدهتم ،فإننا سنعود إليها يف حينها إن شاء هللا.
ُث يقول مىت" :وجعلوا فَو َق رأ ِْس ِه ِعلاته مكْتوبةً« :ه َذا هو يسوع ملِك الْي ه ِ
ود» ،3".وهذا من إعالن أسباب صلب
ََ َ َ
َ َ َ
َ ََ ْ َ
املصلوبني ،وهو إجراء قانوين معمول به إىل اآلن بصور خمتلفة.
ني وو ِ
ُث يقول مىتِ " :حينَئِذ صلِب معه لِ ا ِ ِ
ِِ
اح ٌد َع ِن الْيَ َسا ِرَ .وَكا َن الْم ْجتَازو َن جيَ ِّدفو َن َعلَْي ِه َوه ْم
َ ََ
صانَ ،واح ٌد َع ِن الْيَم َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صليب!».
ت ابْ َن هللا فَانْزْل َع ِن ال ا
ص نَ ْف َس َ
وسه ْم قَائل َ
ك! إ ْن كنْ َ
«اي َانق َ
ض ا ْهلَْي َك ِل َوَابنيَه يف ثَالَثَة أ اَايمَ ،خلّ ْ
نيَ :
يَهُّزو َن رؤ َ
ِ
ِ
ِ
ص َها!
ضا َوه ْم يَ ْستَ ْه ِزئو َن َم َع الْ َكتَ بَ ِة َوالشُّي ِ
َوَكذل َ
ك رَؤ َساء الْ َك َهنَ ِة أَيْ ً
ص َ
وخ قَالواَ :
ين َوأَاما نَ ْفسه فَ َما يَ ْقدر أَ ْن خيَلّ َ
«خلا َ
آخ ِر َ
إِ ْن َكا َن هو ملِ َ ِ ِ
ال :أَ َان
صلِيب فَن ْؤِم َن بِِه! قَ ِد اتا َك َل َعلَى هللاِ ،فَ ْلي ْن ِق ْذه اآل َن إِ ْن أ ََر َاده! ألَناه قَ َ
يل فَ ْليَ ْن ِزِل اآل َن َع ِن ال ا
َ َ
ك إ ْسَرائ َ
ِ
ِ
ان اللا َذ ِان صلِبا معه ي عِريانِِه .وِمن ال اس ِ ِ ِ
صِ
ت ظلْ َمةٌ َعلَى ك ِّل األ َْر ِ
ض إِ َىل
ضا َكا َن اللِّ ا
ابْن هللا!»َ .وبِذل َ
ك أَيْ ً
اعة ال اساد َسة َكانَ ْ
َ
َ َ َ َ َّ َ َ
ِ ِ ِِ ِِ ِ
ااسع ِة .وََْنو ال اس ِ ِ ِ
ال اس ِ ِ
َي :إِهلِي ،إِهلِي،
َ
َ
صَر َخ يَسوع بِ َ
اعة التااس َعة َ
ص ْوت َعظيم قَائ ًال« :إيلي ،إيلي ،ل َما َشبَ ْقتَِين؟» أ ْ
اعة الت َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َخ َذ إ ْسفْن َجةً َوَمأل ََها
ني هنَ َ
ل َما َذا تََرْكتَِين؟ فَ َق ْوٌم م َن الْ َواقف َ
ض َواح ٌد مْن ه ْم َوأ َ
اك لَ اما َمسعوا قَالوا« :إناه ي نَادي إيلياا»َ .وللْ َوقْت َرَك َ
ِ ِ
ِ
ص ْوت
صَر َخ يَسوع أَيْ ً
ضا بِ َ
صبَة َو َس َقاهَ .وأَاما الْبَاقو َن فَ َقالوا« :اتْ رْك .لنَ َرى َه ْل َأيِْيت إِيلياا خيَلّصه!» .فَ َ
َخ ًال َو َج َعلَ َها َعلَى قَ َ
ِ
وح .4".هذا كله حبسب ما كان يبدو للناس ،ال حبسب احلقيقة اليت ذكرانها آنفا.
َسلَ َم ُّ
َعظيمَ ،وأ ْ
الر َ
 . 1أخرجه أبو داود وأمحد ،عن أيب هريرة رضي هللا عنه.
 . 2أخرجه مسلم عن عمرو بن العاص رضي هللا عنه.
 . 3مىت.37 :27 :
 . 4مىت.50-38 :27 :
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ُث يقول مىت" :وإِذَا ِحجاب ا ْهلي َك ِل قَ ِد انْ َش اق إِ َىل اثْنَ ِ ِ
ت،
تَ ،و ُّ
الصخور تَ َش اق َق ْ
َس َفلَ .واأل َْرض تَ َزلَْزلَ ْ
ْ
ني ،م ْن فَ ْوق إِ َىل أ ْ
َْ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اسةَ،
اح ْ
َج َساد الْق ّديس َ
تَ ،وقَ َام َكثريٌ م ْن أ ْ
ين َو َخَرجوا م َن الْقبوِر بَ ْع َد قيَ َامتهَ ،وَد َخلوا الْ َمدينَةَ الْم َقد َ
َوالْقبور تَ َفت َ
ني الاراقد َ
ِ
ِ ِ ِ اِ
ِ ِِ
«حقاا َكا َن ه َذا
ين َم َعه َْحيرسو َن يَس َ
وع فَلَ اما َرأ َْوا الازلَْزلَةَ َوَما َكا َنَ ،خافوا جداا َوقَالواَ :
ينَ .وأَاما قَائد الْمئَة َوالذ َ
َوظَ َهروا ل َكثري َ
ِ
ِ ِ
اجلَلِ ِيل َخيْ ِد ْمنَهَ ،وبَْي نَ ه ان َم ْرَمي
وع ِم َن ْ
ت هنَ َ
اك نِ َساءٌ َكثِ َري ٌ
ابْ َن هللا!»َ .وَكانَ ْ
ات يَنْظ ْر َن م ْن بَعيدَ ،وه ان ك ان قَ ْد تَبِ ْع َن يَس َ
الْمج َدلِياة ،ومرَمي أ ُّم ي عقوب وي ِ
وسيَ ،وأ ُّم ابْ َ ْين َزبْ ِديَ .1".نن نستبعد أن يكون حدث كل ذلك ،ألنه لو حدث لكان
َْ
َ َْ َ ْ َ َ
الناس كلهم تناقلوه يف ذلك الوقت .ونرجح أن هذا الكالم هو من العقائد اليت بدأ املسيحيون يؤسسون هلا؛ واليت هلا
ارتباط ابلقيامة .وَنن قد ذكران أنه رفع ومل يصلب أو يقتل ،وهو ما يعين أ ْن ال قيامة!...
امسه يوسف ،وَكا َن هو أَي ِ ِ ِ
ام
ين ِم َن الار َام ِة ْ
َ ًْ
يقول مىتَ " :ولَ اما َكا َن الْ َم َساءَ ،جاءَ َرج ٌل َغ ِ ٌّ
ضا تلْمي ًذا ليَس َ
وع .فَه َذا تَ َقد َ
َ
ِ
ِ ِ
ض َعه
َخ َذ يوسف ْ
وع .فَأ ََمَر بِيالَطس ِحينَئِذ أَ ْن ي ْعطَى ْ
اجلَ َس َد َولَفاه بِ َكتاان نَق ّيَ ،وَو َ
ب َج َس َد يَس َ
اجلَ َسد .فَأ َ
س َوطَلَ َ
إ َىل بيالَط َ
اجل ِد ِ
ِ
اك َم ْرَمي الْ َم ْج َدلِياة
ت هنَ َ
يد الا ِذي َكا َن قَ ْد ََنَتَه ِيف ال ا
ص ْخَرةُِ ،ثا َد ْحَر َج َح َجًرا َكبِ ًريا َعلَى َابب الْ َق ِْرب َوَم َ
ضىَ .وَكانَ ْ
ِيف قَِْربه َْ
يسيُّو َن إِ َىل بِيالَط ِِ
ني ُتاه الْ َق ِرب .وِيف الْغَ ِد الا ِذي ب ع َد االستِع َد ِاد اجتَمع رَؤساء الْ َكهنَ ِة والْ َف ِر ِ
ِ ِ
ني:
س قَائل َ
ْْ
َْ
ْ ََ َ
َوَم ْرَمي األ ْخَرى َجال َستَ ْ َ َ ْ َ
َ َ ّ
َ
«اي سيِد ،قَ ْد تَ َذ اكرَان أَ ان ذلِ َ ِ
ال وهو َح ٌّي :إِِّين بَ ْع َد ثَالَثَِة أ اَايم أَقوم .فَمر بِ َ ِ ِ ِ
ِ ِِ ِ ِ
َ َّ
ْ
ْ
ك الْمض ال قَ َ َ َ
ضْبط الْ َق ْرب إ َىل الْيَ ْوم الثاالث ،لئَالا َأيْيتَ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال َهل ْم بيالَطس:
اعب :إناه قَ َام م َن األ َْم َوات ،فَتَكو َن ال ا
وىل!» فَ َق َ
َشار م َن األ َ
ضالَلَة األَخ َرية أ َ
تَالَميذه لَْي ًال َويَ ْسرقوهَ ،ويَقولوا للش ْ
«عن َدكم حار ِ
ِ
ضبَطوا الْ َق ْ َرب ِاب ْحلار ِ
احلَ َجَر .2".ما زلنا نقول إن ما
اس َو َختَموا ْ
اس .ا ْذ َهبوا َو ْ
ض ْوا َو َ
اضبطوه َك َما تَ ْعلَمو َن» .فَ َم َ
ٌ
ْ ْ
يسميه النصارى قيامة هو رفع؛ ألن املوت مل يقع .وال شك أن شهود ما كان ظاهره صلبا وقتال ،مل يكن هيّنا على أحد؛
وأنه ترك انطباعات خاطئة لدى كل الفئات؛ خصوصا مع العلم أبن احلديث لن ينقطع عن هذه الواقعة منذ ذلك احلني
وإىل أن ينزل عيسى نفسه عليه السالم.
ُث يقول مىت" :وب ع َد ال اسب ِ
تِ ،عْن َد فَ ْج ِر أَاوِل األ ْسب ِ
ت َم ْرَمي الْ َم ْج َدلِياة َوَم ْرَمي األ ْخَرى لِتَ ْنظَرا الْ َق ْ َربَ .وإِذَا َزلَْزلَةٌ
وعَ ،جاءَ ْ
ََ ْ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
س َعلَْيهَ .وَكا َن َمْنظَره َكالَْ ْربق،
ب نََزَل م َن ال اس َماء َو َجاءَ َوَد ْحَر َج ْ
يمةٌ َح َدثَ ْ
ت ،ألَ ان َمالَ َك الار ِّ
َعظ َ
احلَ َجَر َعن الْبَابَ ،و َجلَ َ
ِ
ال لِْلمرأَتَ ْ ِ
ني« :الَ َختَافَا أَنْت َما ،فَِإِّين
ض َكالثا ْل ِج .فَ ِم ْن َخ ْوفِ ِه ْارتَ َع َد ْ
َولبَاسه أَبْيَ َ
احلاراس َو َ
َج َ
صاروا َكأ َْم َوات .فَأ َ
اب الْ َمالَك َوقَ َ َ ْ
ِ
ضطَ ِج ًعا
س ه َو ههنَا ،ألَناه قَ َام َك َما قَ َ
ال! َهل اما انْظَرا الْ َم ْو ِض َع الا ِذي َكا َن الار ُّ
بم ْ
أ َْعلَم أَناك َما تَطْلبَان يَس َ
وع الْ َم ْ
صل َ
وب .لَْي َ
فِ ِيه .وا ْذهبا س ِريعا قوالَ لِتالَِم ِ
يذهِ :إِناه قَ ْد قَام ِمن األَمو ِ
اجلَلِ ِيل .هنَا َك تَ َرْونَهَ .ها أَ َان قَ ْد ق لْت
اتَ .ها ه َو يَ ْسبِقك ْم إِ َىل ْ
َ
َ ََ َ ً
َ َ َْ
لَك َما»" .3كل ما يرويه مىت هنا ،هو من التفاسري اليت كان ال بد للخيال أن يعمل فيها؛ والعامة ال تطيق أن ترتك شيئا
مفسر لديها .فإذا كان اجملال خصبا كالدين الذي شطره غيبيات ،فإن بعض الناس من شدة طلبهم لذلك ،يرتاءونه
غري ّ
من جهة أنفسهم كأنه واقع .وعلى كل حال ،فإن كل ما سيحكى ،سيؤكد قصة "الرب" الذي مل تثبت ربوبيته من كل
وجه ،فكان ال بد من إكمال القصة من قِبل املعنيّني حبسب مبلغ علمهم .وهذا هو ما سيشي ابالصطناع واالختالق.
ونعين من هذا ،أن عيسى بعد أن رفع؛ مل يكن ليظهر ألتباعه إال مشاهدة .وهو ال شك أنه قد ظهر هلم بتلك الطريقة،
ولكن لشدة غلبة احلس عليهم ،سيجعلون مشاهدته قيامة حقيقية؛ وعندما يقولون ابلقيامة ،فال بد من إكمال القصة
مبا يناسبها يف نظرهم من توابع  .وهذا كله قصور ،سيتسبب يف ظهور عقيدة جديدة يف دين هللا .ولو أنه كان بني أتباع
لكن
عيسى من كان واصال ابملعىن املعروف لدى أهل هللا منا ،لكفاهم ا
كل ذلك الظن ،ولد ّهلم على احلقيقة الواضحة .و ّ
 . 1مىت.56-51 :27 :
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هللا حبكمته ،شاء أن تبقى قصة عيسى امتحاان لكل من جاء يف األزمنة اليت تليه ،من نصارى ومن مسلمني على
اخلصوص؛ ألن املسلمني ،يغيب عنهم الشطر املشهود ملن حضر الواقعة من الصورة؛ وينفون الصلب والقتل صورة وحقيقة؛
وجهني من
وهذا ال يصح! ...ألنه لو صح ،ما ذكر هللا أن األمر تشابه عليهم .واملتشابه يف معناه هو ما يقبل الرد إىل ْ
جهة اإلمكان ،وإن امتنع أحد الوجهني لعلة يف الوقت .هذه هي حقيقة املتشابه حيث كان.
ني لِت ْخِربا تَالَِمي َذه .وفِيما مها مْنطَلِ َقتَ ِ
ضتَ ْ ِ
ان لِت ْخِ َربا
ُث يقول مىت" :فَ َخَر َجتَا َس ِر ًيعا ِم َن الْ َق ِْرب ِخبَ ْوف َوفَ َرح َع ِظيمَ ،راكِ َ
َ َ َ
َ
امتَا َوأ َْم َس َكتَا بَِق َد َمْي ِه َو َس َج َد َات لَه .فَ َق َال َهل َما يَسوع« :الَ َختَافَا.
تَالَِمي َذه إِ َذا يَسوع الَقَامهَا َوقَ َ
«سالَ ٌم لَك َما» .فَتَ َقد َ
الَ :
1
أتني ،هو من سنخ
اِ ْذ َهبَا قوالَ ِإل ْخ َوِيت أَ ْن يَ ْذ َهبوا إِ َىل ْ
اجلَلِ ِيلَ ،وهنَ َ
اك يََرْونَِين» . .إن صحت الرواية ،فإن ما وقع للمر ْ
العينني؛ وقد يبلغ نور
املشاهدة .واملشاهدة يف أصلها تكون من البصرية ،وهذا يعين أن املرء قد يشاهد وهو مغمض ْ
البصرية نور البصر ،فيشاهد املرء الصورة بعينيه .وقد وقع هذا لرجل يف زمن اجليالين رضي هللا عنه ،فلما مسع عنه أنه
بعينيه دعاه إليه .فلما حتقق من حاله ،قال :احتد نور بصره بنور بصريته فصار يقول ما يقول؛ وهناه عن
يقول إنه يرى هللا ْ
العودة إىل كالمه األول .وأما أصحاب عيسى ،فلم تكن هلم خربة ابملشاهدة؛ فال شك أن من ستقع له ،سيظن ذلك
احلس؛ وستنجر عن ذلك أحكام ال بد منها ،حبسب العرف والعادة .وهذا هو منشأ األغاليط اليت وقع فيها النصارى.
من ّ
ِ ِ
ُث يقول مىت" :وفِيما مها ذَ ِاهب تَ ِ
احلار ِ
َخ َربوا رَؤ َساءَ الْ َك َهنَ ِة بِك ِّل َما َكا َن.
ان إِذَا قَ ْوٌم ِم َن ْ
اس َجاءوا إِ َىل الْ َمدينَة َوأ ْ
َ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني« :قولوا إ ان تَالَمي َذه أَتَ ْوا لَْي ًال َو َسَرقوه َوََْنن نيَ ٌامَ .وإذَا
وخَ ،وتَ َش َاورواَ ،وأ َْعطَوا الْ َع ْس َكَر ف ا
اجتَ َمعوا َم َع الشُّي ِ
ضةً َكث َريًة قَائل َ
فَ ْ
ِِ
ِ
ِمسع ذلِ َ ِ
اع ه َذا الْ َق ْول ِعْن َد
َخذوا الْ ِف ا
ضةَ َوفَ َعلوا َك َما َعلاموه ْم ،فَ َش َ
ك عْن َد الْ َو ِايل فَنَ ْحن نَ ْستَ ْعطفهَ ،وَْجن َعلك ْم مطْ َمئنّ َ
ني» .فَأ َ
َ
ِ 2
ِ
الْيَ هود إِ َىل ه َذا الْيَ ْوم . ".ما فعله الكهنة ،هو أيضا جلهلهم إبمكان رفع عيسى إىل السماء .وحماولتهم التكتم على أمر
اختفاء جسده عليه السالم ،هي من التدبري السياسي للمسألة؛ حىت ينتهي الكالم فيها بني العامة ،ويعودوا إىل حاهلم
من الغفلة؛ وليست هي إقرارا منهم أبن األمر وقع على الوجه الذي تزعمه النصارى؛ فيكون ذلك إضالال منهم لقومهم،
مع علمهم ابحلقيقة .واحلق هو أن اجلميع أصبحوا يف شك من أمرهم ،من شدة ثقل االمتحان! ...وذلك ألنه قد سبق
لنا أن ذكران أن هذه املسألة مل يعلم حبقيقتها ِمن كل َمن حضر أحد؛ ولو مل خيرب هبا هللا يف قرآنه ،ما كان إىل اآلن يعرفها
أحد.
اجلَبَ ِلَ ،حْيث أ ََمَره ْم يَسوعَ .ولَ اما َرأ َْوه َس َجدوا لَه،
اجلَلِ ِيل إِ َىل ْ
َح َد َع َشَر تِلْ ِمي ًذا فَانْطَلَقوا إِ َىل ْ
ويقول مىتَ " :وأَاما األ َ
وِ
ِ ِ
يل ك ُّل سلْطَان ِيف ال اس َم ِاء َو َعلَى األ َْر ِ
يع
ام يَسوع َوَكلا َمه ْم قَائًِال« :دفِ َع إِ َا
لك ان بَ ْع َ
ضه ْم َش ُّكوا .فَتَ َقد َ
ض ،فَا ْذ َهبوا َوتَلْمذوا َمج َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
صْي تك ْم بِهَ .وَها أَ َان َم َعك ْم ك ال األ اَايِم
الر ِ
األ َم ِم َو َع ّمدوه ْم ِاب ْس ِم اآلب َواالبْ ِن َو ُّ
يع َما أ َْو َ
وح الْقد ِسَ .و َعلّموه ْم أَ ْن َْحي َفظوا َمج َ
إِ َىل انْ ِق ِ
ِ
ني .3".هذا الكالم خيالف ما ذكرانه سابقا ،عن اَنصار دعوة عيسى يف بين إسرائيل وحدهم.
َ
ضاء الد ْ
اه ِر» .آم َ
ِ
َح ٌد ِم َن ْاألَنْبِيَ ِاء
وقد جاء عن نبيّنا صلى هللا عليه وآله وسلم ،ما يؤكد ما نذهب إليه يف قوله« :أ ْعطيت َخَْ ًسا َملْ ي ْعطَه ان أ َ
ِ
ِ
صرت ِاب ُّلر ْع ِ ِ
ِ
ص ِّل؛
ت ِيل ْاأل َْرض َم ْس ِج ًدا َوطَه ًوراَ ،وأَُُّيَا َرجل ِم ْن أ ام ِيت أ َْد َرَكْته ال ا
ب َمس َريَة َش ْهر؛ َوجعلَ ْ
ص َالة فَلْي َ
قَ ْبلي :ن ْ
ِ
ِ
ِ
صةًَ ،وبعِثْت إِ َىل الن ِ
اعةَ .4».وهذا الكالم املزيد
ايب ي ْب َعث إِ َىل قَ ْوِم ِه َخا ا
َوأحلا ْ
ت ِيل الْغَنَائم؛ َوَكا َن النِ ُّ
ااس َكافاةً؛ َوأ ْعطيت ال اش َف َ
يف اإلجنيل ،ستبىن عليه عقائد ما أنزل هللا هبا من سلطان؛ سنعرض هلا إن شاء هللا يف حينها.
 . 1مىت.10-8 :28 :
 . 2مىت.15-11 :28 :
 . 3مىت.20-16 :28 :
 . 4أخرجه البخاري ،عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما.
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﴿ ويتبعه اجلزء الثاني بإذن الل ﴾
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