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 قدمةم 
 
 

عليه          ينعقد  ما  ومعناها،  التأنيث.  وعلى  "فعيل"،  املفعول  اسم  صيغة  على  "َعَقد"،  فعل  من  مشتّقة  العقيدة،  إن 
قلب الفرد أو قلوب اجلماعة، من تصورات لألمور يف جمال خمصوص. وهي يف اجملال الديين، ما يعتقده الناس يف األلوهة  

 علقة ابآلخرة وابجلنة والنار.  ويف النبوة وما يتفرع عنهما كالعقائد املت
وإن أول مصدر للعقائد، هو الشرائع نفسها؛ من كون الشرائع تكثيفا ملعاٍن، هي ذاهتا مناطات العقائد من جهتها.         

يدة،  ورغم أن املتديّنني، ال يفطنون كثريا، إىل ما حتويه الشرائع من معان عقدية؛ ورغم متييزهم يف التناول، بني الشريعة والعق
مبا يوهم ابلفصل؛ إال أننا ُنصّر على اعتبار الشريعة أول مصادر العقيدة. ولسنا هنا حنصر معىن الشريعة يف الوحي اإلهلي  
وحده )النص(، كما قد يفهم ذلك كثريون؛ ولكننا نعين على اخلصوص صور العبادات )الشعائر(، من جهََتْ اللفظ واهليئة  

املعامال صور  نعين  يف  والوقت؛ كما  أخرى. وهذا  جهة  من  )العامل(  العبد ونُظرائه  وبني  جهة،  من  وربه  العبد  بني  الَت  ت 
جنده يف    -مثال-كثريه، عائد إىل السّنة القولية والعملية بعد الكتاب. وعلى هذا، فإن أصل معىن التوحيد لدى الكتابّيني  

منهم. فأما اليهود، فإن قبلتهم ه  منهم  توحيد القبلة لدى األمة املخصوصة  بيت املقدس؛ وأما النصارى، فالكاثوليك  ي 
احلرام.   البيت  من  الكعبة  فقبلتهم  املسلمون  وأما  اجلهة(؛  حمددة  )غري  ُمطلقة  قبلتهم  والربوتستانت  الشرق،  جهة  قبلتهم 

هب معىن التوحيد ممن كانت قبلته غري حمّددة؛ ألن اإلطالق  أدخل يف  َمن كانت قبلته حمددة،  ذا املعىن  وهذا املعىن، جيعل 
ال يفيد وال يُنتج علما أو قراب. وهذا يعين أن الكاثوليك أكثر توحيدا من الربوتستانت، من هذا الوجه األويل؛ وإن كان  
ههم إىل جهة الشرق كلها. ومعىن اإلطالق، من جهة احلقائق، أشرف   الكاثوليك أنفسهم قريبني من اإلطالق، عند توجُّ

يُس أن  ينبغي  لكنه  التقييد؛  لدى  من  القبلة  جيعل  ما  هو  املعىن،  وهذا  نّبهنا.  بدايًة، كما  يُقصد  وال  التقييد،  من  تخرج 
املسلمني، عند تعّذر حتديد موضع الكعبة بدقة، لسبب من األسباب، تكون جهة الكعبة فحسب. وهكذا، فإهنا تصري  

لها، ابلنظر إىل املوجودين شرقه. وإن  إما جهة الشرق كلها، ابلنظر إىل من يوجد غرب البيت احلرام؛ وإما جهة الغرب ك
كان التوجه إىل القبلة وحده، يُعطي يف العقائد ما ذكران، فما الظن بعد ذلك، بكل صور الشعائر وكل األلفاظ. كل هذا  

 من جهة الظاهر، وما يتعّلق ابلبدن؛ وأما من جهة القلب فإن األمر أدق وأوسع. 
يتوجّ         أن  بد  ال  عبد،  من كل  احلّس،  والقلب  جهة  من  وقع  املعىن، كما  جهة  من  التوّجه  ليقع  تناسبه؛  قبلة  إىل  ه 

فيكمل املعىن. وال تكون وجهة القلب إال األمساء اإلهلية، الَت يتجّلى هللا هبا له. ومن هذا الوجه، فإنه ال خيلو عبد من  
ن كانت غري حمددة يف حق قوم خمصوصني كما  العباد، من توّجه إىل اسم ما؛ كما ال خيلو بدنه عن التوجه إىل قبلة ما، وإ

أسلفنا اإلشارة. وهذا جيعل كل الناس عابدين لرهبم من جهة الظاهر، ومن جهة الباطن معا؛ وإن كانوا يف الُعرف والشرع  
من جهة الشرع، هو  بني املؤمن والكافر  أو ملحدين )ابملعىن الشائع(. الفرق الوحيد  ْون كافرين أو مشركني  يُسمَّ أن    ممن 

)وإال   تتعدد  ال  املشروعة  الطريق  أن  ومبا  مشروعة.  غري  لطريق  متّبع  الكافر  وأن  هللا،  ِقبل  من  مشروعة  طريقا  متّبع  املؤمن 
َهَذا   }َوَأنَّ  تعاىل:  هللا  قول  يُشري  املعىن  هذا  وإىل  جدا.  هلا، وهي كثرية  عّد  ال  املشروعة  غري  الطرق  فإن  معناها(،  فقدت 

ُقوَن{   ِصرَاِطي ُمْسَتِقيًما ُبَل فَ تَ َفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبيِلِه َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم تَ ت َّ [. ومبا  153]األنعام:  فَاتَِّبُعوُه َواَل تَ تَِّبُعوا السُّ
طنا.  أن البدن ال بد له من قبلة، والقلَب ال بد له من وجهة، فإنه ال فرق بني مؤمن وكافر إال ابلطريق املتبوع، ظاهرا واب

ونعين من قولنا ظاهرا وابطنا هنا، أن الظاهر اتبع يف احلكم للباطن، حبسب االسم املتجلِّي للعبد. ومن هذا الوجه يكون  
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مها   معا،  واالمسان  "امل ُضل".  االسم  إىل  الضاّلة  القلوب  توجه  يكون  حني  يف  "اهلادي"،  االسم  إىل  املهدية  القلوب  توجه 
واالسم  "الرب"  االسم  حكم  "الرمحن".    حتت  االسم  وخليفته  "هللا"  االسم  حكم  حتت  يكوانن  اللذْين  "امللك" كليهما، 

جيعل   ما  أيضا  هو  وهذا  ذاته.  الوجه  من  ال  عبادهتم  وإن كانت  ذكران،  هلل، كما  عابدين  الناس  جتعل كل  احلقيقة،  وهذه 
 . فحصل ابجملموع القصد!... مآالت العباد خمتلفة، بني جنة وانر؛ على ما يف ذلك من تفاوت ال حيصره إال هللا

"اهلادي"؛          أصلها انجتة عن جتّلي االسم  يف  أهل الكتاب وعقائد املسلمني، فإننا جندها  إىل عقائد  وحنن إن ُعدان 
وإن دخل عليها حكم "املضل" فيما بعد، إما كّلّيا، كما هو شأن اليهود والنصارى بعد انقضاء مدة الرسالة املعتربة لدى  

ع؛ وإما جزئيا، كما هو حال املسلمني يف عقائدهم الضالة، الَت ظهرت مع الزمن يف بعضهم. كل هذا الذي نقوله،  الشار 
من جهة الغيب على التمام، ال من جهة الشهادة. ولسنا هنا نعين ابلشهادة معناها الُعريّف املقابل للغيب، والذي يكون  

را. وهو جمال املعاين املعقولة، يف حق من كان من أهل امل َلكة؛ أو املعاين  املطابق للحّس؛ وإمنا نعين ما يتعلق ابلعقل حص
 امل ُتصوَّرة، يف حق العقول الضعيفة؛ أو مها معا، حبسب املعىن املتناول والصورة املتناولة. 

بينهما، يف كل كالم        من التفريق  بّد  من التناول، ال  نفّرق بني ضربنْي  نسميه:  وفيما خيّص العقل، فإننا  ما  نا: ومها 
ل )استقبال(؛   الً مبعىن آخر. وما نعنيه ابلعقل هو إدراك العقل للمعىن من غري تعمُّ َعْقالً )مصدر( مبعىن ما، وما نسميه تَ َعقُّ
ل. ولو رجعنا إىل القرآن، لوجدانه يدل على معىن العقل دون التعّقل، كما يف قوله   يف مقابل التعّقل الذي هو إدراك بتعمُّ

َماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتاَلِف اللَّْيِل َوالن ََّهاِر َواْلُفْلِك الََِّت جَتْرِي يف اْلَبحْ سب َفُع النَّاَس َوَما أَنْ َزَل  حانه: }ِإنَّ يف َخْلِق السَّ ِر مبَا يَ ن ْ
ِفيهَ  َوَبثَّ  َمْوهِتَا  بَ ْعَد  اأْلَْرَض  ِبِه  َفَأْحَيا  َماٍء  ِمْن  َماِء  السَّ ِمَن   ُ َبنْيَ  اَّللَّ ِر  اْلُمَسخَّ َحاِب  َوالسَّ الّرََِيِح  َوَتْصرِيِف  َدابٍَّة  ِمْن ُكلِّ  ا 

َماِء َواأْلَْرِض آَلََيٍت لَِقْوٍم يَ ْعِقُلوَن{ ]البقرة:   [. وحنن إن عدان إىل الكالم الذي دل فيه عيسى عليه السالم الناس  164السَّ
فإننا سنعلم أنه إمنا كان يقصد أن يعقلوا عن هللا جتلياته عقال    على أن يكونوا كاألطفال، من أجل أن يدخلوا امللكوت، 

دائرة   يف  أدخل  املرء  وكلما كان  نفسه.  العقل  بعمل  املعنوية  الصورة  فيه  تتأثر  أن  بد  ال  الذي  تعّقلهم  عن  بعيدا  ساذجا، 
فإنه يكون أبعد عن الصورة  العقالء ابملعىن املعروف، كأن يكون فيلسوفا أو سائرا على درب الفالسفة من حيث املنهج، 

أحيان كثرية   يف  تكون  بداهة  العقل  يُدركها  الَت  الصورة  أن  ورغم  الناس.  من  ذج  والسُّ األطفال،  عليها  يكون  الَت  األوىل 
أقرب إىل التصوير اخليايل، وأن الصورة الَت يُدركها العقل من طريق التعّقل أكثر جتّردا؛ فإن الصورة األوىل تبقى أكمل من  

نية، بعكس ما يتوهم الناظرون. وهلذا السبب فإن األطفال ال يفرقون بني التنزيه والتشبيه، ومييلون إىل ما جيمعهما، من  الثا
 دون تكلُّف. 

أكثر          حتما  ستكون  فإهنا  فيها،  تصرُّف  دون  من  وللصور،  للمعاين  عْقل  هي  أصلها،  يف  الدينية  العقيدة  أن  ومبا 
ال. وهذا يعين، أن هذه العقيدة تُعلم وال يُعرّب عنها؛ إال ما يكون من الوحي نفسه من  بساطة وأشد وضوحا على كل ح

وجهيه اإلهلي والنبوي. وقولنا "ال يُعرّب عنها" نريد منه أمرْين: األول، هو أن التعبري عنها يصعب على من مل يكن رابنّيا،  
أنه ال حُيتاج إىل التعبري  ابهلل؛ والثاين، هو  ذلك  نقف على معىن العقيدة لدى أصحاهبا    انطقا يف  عنها. وهذا كله جيعلنا 

من كل امللل، والذي هو خمالف للمعىن األصلي الشرعي األول؛ وابلتايل سيكون معىن حمرَّفا ومتكلَّفا وم ُصطنعا. ويدخل  
الوحي،  هذا  توراة كان  الوحي؛  من  انطالقا  هلا  صائغون  أهنم  أصحاهبا  يظن  الَت  العقائد  هذا كل  قرآان.    يف  أو  إجنيال  أو 

وهذا هو السبب، الذي كان جيعلنا دائما نرفض ما يُسّمى "علم الكالم" لدى املسلمني، ونقول عنه إنه بدعة مستحدثة.  
 وعلى علم الكالم اإلسالمي، ينبغي أن يُقاس الالهوت اليهودي والنصراين... 

داية وابلضالل، فإننا سنعلم بعد ما ذكرانه عن أثر العقول  وإذا حنن عدان إىل األمساء وإىل حكمها على القلوب ابهل       
ال خترج عن حكم االسم "املضل" يف الغالب؛ وذلك ألن هللا أعزُّ    - أنفسها-يف صياغة العقائد عند تعّقلها، أن العقول  
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ن إمامها االسم "اهلادي"  من أن يُعَلم من هذا الطريق. وقولنا "يف الغالب"، هو الستثناء تعّمل العقول الرابنية، الَت يكو 
على الدوام، وتكون عاملة مبا ختوض فيه من جهة الطريق كما من جهة النتيجة. وهلذا السبب املذكور هنا، كان الرابنّيون  
تفكرا؛   هللا  مساه  ما  هي  التعّقلّية،  العملية  وهذه  معقولة.  نتائج  ومن  عقلية  براهني  من  إليه  يتوصلون  مبا  الفالسفة  يبهرون 

ُروَن{ ]يونس:  كما يف ُل اآْلََيِت ِلَقْوٍم يَ تَ َفكَّ [. وليُتأّمل ورود التفكر مع التفصيل، حىت  24قوله سبحانه: }َكَذِلَك نُ َفصِّ
ر" من رابنّيي التوجه، حممود؛ خبالف "الفكر" الذي هو "التعقل". وهذا ألن التعقل أو الفكر،   يُعلم ما نشري إليه. و"التفكُّ

منت غري  مواز،  طريق  الفكر  هو  عن  الكالم  إىل  الباب،  هذا  ثناَي  يف  اخلصوص. وسنعود  على  اإلهلية  املعارف  جمال  يف  ج 
 الديين، حمموده ومذمومه، من غري شك إبذن هللا. 

وبعد كل الذي أوردانه، فإننا سنجد العقيدة السليمة عند أهل الكتاب مجيعا، هي ما كان عليه الناس يف صحبة         
رسلهم عليهم السالم حصرا؛ وسنجد كل العقائد املصوغة بعدهم يف الغالب، خملوطة، وإن ابلغ أصحاهبا يف التنظري هلا  

ي خيضع للمنطق، حىت يكون العلم الناتج عنه منطقيا؟!... وهذا عينه ما عناه  مبا يُوافق املنطق العقلي. ومن قال إن التجلّ 
نتكلم عنه مرارا. وهكذا يكون معىن اإلطالق   عيسى حبال الطفولة؛ وهو ذاته ما نعنيه حنن ب  "اإلطالق العقلي"، الذي 

دل هبذا الوضوح على    - حبسب علمنا-عندان، هو ما يوافق حال الطفولة، أو يوافق طور "ما بعد الفلسفة". ومل نر أحدا  
على   شك،  غري  من  أهنما  إال  الفلسفة،  بعد  ملا  خمالفة  هي  الطفولة  أن  ورغم  هللا.  حبمد  حنن،  دللنا  اإلطالق، كما  معىن 

 الطريق املستقيم ذاته. 
ة لدى أهل الكتاب  وإن حنن علمنا معىن اإلطالق املوافق للتجلي اإلهلي، فإننا سنعلم حتما، أن كل العقائد املصوغ       

مجيعا، هي عقائد مقيَّدة. وما كان مقّيداً، فإنه سيناسب صورة العبد )العقل( نفسه، أكثر مما يُناسب الوجود )هللا(. ومن  
الوجود   إىل  نظرت  عندما  العقول  أن  هذا،  من  ونعين  هلل.  ال  صاغتها،  الَت  للعقول  صوٌر  هي  العقائد  إن  نقول  هنا، كنا 

تعّملها(، فإهنا أدركت الصورة املنطبعة يف املرآة ال املرآة؛ ومل تكن الصورة إال صورهتا هي ذاهتا. ولوال  )التجّلي( بنفسها ) 
هذا، ما كانت ختتلف الصور امل ُدرَكة يف نفسها، وال كان خيتلف اإلدراك هلا، وال العبارات امل ُعرّبة عنها بعد ذلك. وهذا  

}أََفاَل يَ َتَدب َُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغرْيِ اَّللَِّ َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتاَلفًا َكِثريًا{ ]النساء:    املعىن هو ما يُشري إليه قول هللا تعاىل:
ابعتبار جتلياته82 الوجود  هو  والقرآن  يكون  (1) [.  حبيث  القليل،  لالختالف  مقابال  فليس  هنا،  الكثري  االختالف  وأما   .

فيه من االختالف القليل، ابملعىن الذي تذهب إليه العقول؛ وإمنا مقابله هو عدم االختالف الدال  املعىن أن القرآن ال بد  
وبني   التجّلي  يف  االختالف  فهو  الثاين،  الوجه  من  االختالف  وأما  املعىن.  وجهْي  أحد  من  هذا  التوحيد؛  معىن  على 

مبا هي عقول، والَت تدل على أن املشهود هو من عند    التجّليات؛ وهو يكون كثريا، لكن كثرة غري الكثرة امل ُدركة للعقول
غري هللا، ال من عند هللا. ومبا أنه ال وجود إال هلل، من جهة احلقيقة، فإن كل شيء هو من القرآن، والقرآن من عند هللا،  

ابب احلقيقة   ابب احلقيقة وظّلها، ال من  يبدو من كالمنا، هو من  من عند غريه. والتناقض الذي قد  ونقيضها؛ ألن  ال 
التوحيد   لكلمة  إن  الفقهاء:  من  قال  من  قول  قبول  بعدم  نُفَت  الباب، كنا  هذا  ومن  ينُقضها.  حىت  هلا  نقيض  ال  احلقيقة 
"ال إله إال هللا حممد رسول هللا" نواقض؛ وكنا نقول: كلمة التوحيد أقوى من أن ينقضها انقض، هو على كل حال دوهنا  

لم، مل جند من املتأخرين داال يدل عليه. وإّن جهله، كان سببا يف كثري من الضرر الذي حلق  يف املرتبة. وهذا أصل من الع
األمة وفّرق مشلها. نقول هذا، ألن التوحيد حيث كان، إن كان على وجهه األصلي، ال يُعطي إال وحدة األمة. وافرتاق  

 
 . الوجود ابالصطالح الفلسفي هو "احلق" ابالصطالح الشرعي.  1
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الذي لديهم،  التوحيد  معىن  غياب  على  يدل  واملسلمني،  والنصارى  دخلت    اليهود  الَت  العقلية  العقائد  مع  إال  حيدث  مل 
 عليهم. 
ومبا أن الدين يف األزمنة الَت تكون بعد انتقال الرسل عن الدنيا، ال يعود فيه الناس إىل أفضلهم تديُّنا، والذين هم         

ّذج منهم والرابنيون؛ ويعودون فيه بدل ذلك، إىل أكثرهم ُقدرة على التعبري وأشّدهم متكُّ  نا من إخراج املعاين يف القوالب  السُّ
اللفظية؛ فإن التحريف يقع منذ ذلك احلني، مع الرعيل األول من املنظّرين، ويزداد استفحاال مع مرور الزمان. وذلك ألن  
األجيال الالحقة، تنظر يف كل املوروث مبا وصلت إليه هي يف كل مسريهتا العقلية، من وسائل التحليل والنظر. وهذا هو  

إىل تناول النصوص حبسب "اهلرمنوطيقا" والفيلولوجيا" وغري ذلك، مما لن ينتهي    - مثال-عو املتأخرين من املسلمني  ما يد
 عن قريب أو يتناقص... 

وإذا حنن مجّعنا الصورة يف أذهاننا، حبسب كل امل ُعطيات الَت أشران إليها، فإننا سنجد العقائد متطورة غري مستقرة.         
ال أن كل  فإهنا  ورغم  هبا،  اخلاصة  والتصحيحية  اإلصالحية  حركاهتا  مع  الشأن  هو  اترخيها، كما  من  ذلك  تُدرك  شعوب 

)الشعوب( مع ذلك، ال تفطن إىل أثر العقل يف هذه املسألة على اخلصوص. ولسنا نعين من "أثر العقل" ما تعلم أنه أثر  
يعر  حىت  للعباد،  هللا  وهبها  وحيادية  منزَّهة  وسيلة  بوصفه  الصورة  له،  أثر  نعين  وإمنا  الوحي؛  من  عرفوه  احلق كما  منه  فوا 

به   خاص  هو  مبا  نظرائه  مجيع  عن  ميتاز  هلل  خملوق  هو  حيث  من  معا،  واجلماعي  الفردي  للعقل  تكون  الَت  االستعدادية 
من   اآلية  يف  القرآن  إليه  نبه  الذي  الكثري  االختالف  إىل  وامل ُفضي  االستعداد،  يف  االختالف  وهذا  النساء،  وحده.  سورة 

هو ذاته مرادان ابملؤثِّر احملرِّف. وقد يقول قائل: إن هذا املبدأ، سيجعل املعاصرين للرسل عليهم السالم )كالصحابة عندان(  
ولكّن   صحيح؛  هذا  فنجيب:  أيضا!...  هم  يسمعون!...  ما  إىل  مسعهم  ويف  ينظرون،  ما  إىل  نظرهم  يف  اختالف  على 

قِ  ال  فيما  حمصورا  ظل  الطريق  اختالفهم  ضمن  هلم  امل ُبقية  النبوية  ابهلداية  استعدادي،  اختالف  من  بتجاوزه  هلم  أو  لنا  بل 
يف   الَت كانت  العقيدة  صياغة  يف  استعداداهتم  إعمال  إىل  سيخرجون  فإهنم  بعدهم،  جاءوا  من  وأما  املتفرع.  غري  الواحد 

دون أن يشعروا(، لتظهر الفروع اجلانبية الَت ال بد هلا    بدايتها عامة ومشرتكة، مبا هو من قصور وجهل مُميِّزَْين )أحياان من
ُبَل فَ تَ َفرََّق ِبكُ  ْم َعْن  من االشرتاك ولو يف معان جزئية، مع السبل الَت هنى هللا عن اتباعها يف قوله سبحانه: }َواَل تَ تَِّبُعوا السُّ

س َمن سيظلون على الطريق األصلي عندئذ، وأن  [. وأما من يقول: فهذا يعين أن قليال ِمن النا 153َسِبيِلِه{ ]األنعام:  
!... فإننا جنيبه:  (1) الغالبية سُيصبحون كافرين. وهو ما ال مُيكن اإلقرار بصحته؛ وإال نكون حتما من املكفرّين لسواد األمة

ساٍر   وهو  واألصغر،  ابلتأكيد.  نعنيه  ال  حنن  وهذا  املّلة؛  عن  املخرج  وهو  األكرب،  معنيان:  له  الكفر  ذكران؛  إن  من  على 
بد من أن يكون ُكفرا. وكل   )أنفسهم(؛ وهذا ال  يكونون عائدين إىل ظلمتهم األصلية  إعماهلم لعقوهلم،  ألهنم على قدر 
اجلزئي   املعىن  الكلي واجلزئي. وأما  ابملعنينْي  احلق وأهل الباطل،  أهل  عنده  يستوي  سفسطائي،  فهو  هذا،  غري  يقول  من 

مفهوُم قو  َيُضرُُّهْم  الذي قلنا به، فهو  ، اَل  َِت ظَاِهرِيَن َعَلى احلَْقِّ أُمَّ طَائَِفٌة ِمْن  ل النيب صلى هللا عليه وآله وسلم: »اَل تَ زَاُل 
. وهذا يعين أن األمة احملمدية، ستنقسم على غرار سابقاهتا، إىل طائفة أقلية  2َمْن َخَذهَلُْم َحىتَّ ََيِْتَ أَْمُر اَّللَِّ َوُهْم َكَذِلَك.« 

ِمن    تكون  خذهلم  َمن  معىن  يف  تدخل  أخرى  طوائف  وإىل  األخرى،  األمم  من  ونظراؤهم  الصحابة  احلق، كما كان  على 
قومهم، وهؤالء هم األغلبية من كل أمة. واخلذالن لطائفة احلق، هو نفسه ما عنيناه يف كالمنا السابق ب  "الكفر األصغر"؛  

 
 . نعين هنا املسلمني، كما نعين اليهود والنصارى قبلهم.  1
 هللا عنه.. أخرجه مسلم عن ثوابن بن جبدد رضي   2
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حلق، ابلنظر إىل تفاصيل العقيدة ال إىل إمجاهلا. فْلُيحفظ هذا، فإنه  وهو معىن خمالفة احلق الذي تكون عليه طائفة أهل ا
 انفع جدا!... 

ومن أتمل طائفة أهل احلق يف األمة، فإنه سيجدها مكونة من جهة، من الّسّذج من الناس الذين هم قريبون من         
لتزكية. واألولون يكونون على عقيدة إمجالية  حال األطفال؛ ومن جهة أخرى من الرابنيني الذين عادوا إىل الطفولة بعملية ا 

عامة ومشرتكة، يف حني يكون اآلِخرون على عقيدة تفصيلية ومطلقة؛ لكن من غري اختالف حقيقي. ويظهر من هذه  
أن هذه الطائفة هلا أصل هم عوام املؤمنني، وهلا ذروة هم الرابنيون. وهي يف األمة كالنواة الصلبة، أو كالعمود   الصفات 

 قري املاسك لعموم اجلسد. الف
ل، كانت أميل إىل التجريد؛ فإننا سنجد العقائد متيل شيئا فشيئا          ومبا أن العقول كلما علت مرتبتها يف درجات التعقُّ

أنه ُمضل   مستندا من احلقائق، إال  أن للتعطيل  بكبار العقالء إىل التعطيل. ورغم  يبلغ التنزيه  مع تطّورها إىل التنزيه؛ وقد 
ّذج   السُّ عقائد  فإن  ذلك،  من  التقابل  وعلى  الشرائع.  من  يُدرك  أن  ينبغي  الذي  احلق  عن  هلم  وحاجب  الدين،  ألهل 
من   واألطفال، تكون مائلة إىل التشبيه الناتج عن التصوير اخليايل. وليس بني احلس واخليال يف العقل الطفويل فرق، إال 

هذا من  ونعين  التصرف.  على  املقدرة  اعتبار  يف  جهة  وإن كان  خيال  فهو  فيه،  التصرف  على  قادرا  الطفل  ما كان  أن   ،
األصل حمسوسا. ومن هذه القدرة على التصرف يف احملسوسات من جهة كوهنا خياال، يكون اخلوف الشديد الذي يدخل  

م العقل. وهذا هو ما يُسمى "الوهم" يف احلقيقة.   عليهم، عند انفالت عملية التصوير عن حتكُّ
لى هذا، فإن املعرفة احلق، ال ينبغي أن خترج إىل تشبيه من غري تنزيه، وال إىل تنزيه من غري تشبيه؛ ألن احلقيقة  وع       

أبسط من أن تنقسم، وأوضح من أن جُتهل. ولكن أين هذا، مما يصل إليه أهل العقائد يف عقائدهم!... وكأن أمر العقيدة  
ط عن بساطته، وإخراج للواضح عن وضوحه. وسيظهر هذا الذي طفنا  صار عندهم من التعقيد، الذي هو إخراج للبسي

الفصول   يف  به  القيام  ننوي  ما  وهذا  ابلتفصيل.  واملسلمني  والنصارى  اليهود  عقائد  تناولنا  عند  جلّيا،  الفصل  هذا  يف  به 
 املقبلة إبذن هللا.            
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 الباب األول 

وتطورها  يهوديةال نشوء العقائد  
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 ولالفصل األ
 نشوء العقيدة املوسوية 

 
 

من مصر، كما أخرب سبحانه يف خطابه ملوسى          بين إسرائيل  إن هللا عندما بعث موسى، كلفه أوال إبخراج شعب 
ِإْسرَائِيَل{ ]الشعرا َبيِن  أَْرِسْل َمَعَنا  َأْن   . ِإانَّ َرُسوُل َربِّ اْلَعاَلِمنَي  [. وإن اختيار  17،  16ء:  وهارون: }فَْأتَِيا ِفْرَعْوَن فَ ُقواَل 

لبين إسرائيل من بني األمم، واصطفاءهم من ذرّيّة إبراهيم، هو اعتناء هبم، وإخراج هلم من احلياة البهيمية والشيطانية،  هللا  
قيامة   نوح  عهد  يف  الطوفان  وكما كان  السالم.  عليهما  ونوح  آدم  بعد  من  آدم،  بين  أغلب  إليها  انصرف  قد  الَت كان 

، وأبقت على ثُلة ستكون بداية جديدة للبشرية؛ فإن اصطفاء إبراهيم ومن  ُصغرى، أهلكت األصناف املرتّدة عن آدميتها 
الباقني، من أجل حتقيق آدميتهم وفوزهم بكماهلا،    بعده إمساعيل وإسحاق ويعقوب، سيكون اصطفاء اثنيا ضمن بين آدم

الظاهرة الصورة  جهة  من  منها  حيوزونه  ما  على  و زَيدة  إسرائيل،  إن  .  لبين  هللا  هللا  ل   كان اختيار  يعبد  شعب  منهم  يظهر 
إليه وجه ويتقرب  أكمل  على  الدنيا  يف  مهمته  ويعي  الطوفان،  غّيبهم  الذين  امل ُعرضني  ُمقابل  يف  يكون  حىت  أو    ؛  األول، 

 َأْحَواِل  َوَمْن َتَشعََّبْت بِِه اهْلُُموُم يف   ...»يقول النيب صلى هللا عليه وآله وسلم:   .طوفان الدنيا امل ُغرِق لكثريينالذين غيّبهم 
ُ يف َأيِّ َأْوِديَِتَها َهَلكَ  نْ َيا، مَلْ يُ َباِل اَّللَّ وهذا يعين أن اهلالك املعنوي، ال يقل عن اهلالك املادي؛ وهو صلب الفرق    .1« . الدُّ

ه، وهو ال  بني الشرائع اإلهلية والشرائع الوضعية )القوانني(. ومن مل يتبنّي هذا الفرق، فإنه يكون قد تنازل عن حقيقة آدميت 
 يشعر... 

أقوام          من  عصره  يف  قوابل  جتد  مل  اإلبراهيمية  اهلداية  أن  إال  إبراهيم،  هو  الشعب كان  هلذا  األكرب  األب  أن  ورغم 
ًة قَانًِتا َّللَِّ َحِنيًفا َومَلْ َيُك مِ   قال هللا عنه:   البابليني أو الكنعانيني أو غريهم؛ لذلك َن اْلُمْشرِِكنَي{ ]النحل:  }ِإنَّ إِبْ رَاِهيَم َكاَن أُمَّ

التوحيد  بقيت و   .[120 على  العبادة  بنيه   مقتصرة   صفة  ُُنبة    على  ليكونوا  من  وذرَيهتم،  هللا  مهدية  تعبد  الشعوب،  بني 
إال مع تكاثر    ،نوب عن سائر البشرية يف الصالة على األرض. ولن تتحقق صفة "الشعب" لبين إسرائيلتعلى التوحيد، و 

األسباط يف مصر؛ ولن يصريوا أمة إال مع موسى، عندما سيجمعهم على شريعته. هلذا، فإننا نعترب موسى بداية جديدة  
. ومعىن كون موسى بداية جديدة، هو أن الشريعة اخلامتة ستبدأ معه مرحلتها األوىل  اإلبراهيمية   )القريبة(   بعد البداية األوىل

نري والذي  سة.  يُ املؤسِّ جيعلهم  ما  إال  هللا  من  يعلمون  يكونوا  مل  موسى،  قوم  أن  هو  من كالمنا هنا،  خالقهم    دركون ده  أنه 
وهاديهم وجُمازيهم؛ على وجه اإلمجال ال التفصيل. ونعين من هذا، أن التديّن الذي أّسسه موسى، مل يكن يتجاوز مرتبة  

أ  من دين اإلسالم. وهذا جيعلنا نؤّكد على  من التديّن، أمران: األول،  اإلسالم األوىل،  يقوم عليه هذا الصنف  ما  ن أهم 
اإلميان اجململ؛ والثاين، العمل ابجلوارح. فأما اإلميان اجململ، فألن عقول قوم موسى مل تكن لتطيق العلم ابهلل التفصيلي.  

هبا التعلق  يكون  الَت  األمساء  وبعض  األلوهية  مرتبة  إال  هللا  من  يعلموا  لن  أهنم  يعين  وأما    وهذا  معاشهم.  يف  هلم  ضرورَي 
مل يكونوا ليعلموها أو يطيقوا علمها. ونعين على اخلصوص هنا، أهنم مل يكونوا ليستوعبوا التقابل    ماألمساء التفصيلية، فإهن

القرون  يف  شرة يف أزمنتهم؛  تالذي يكون فيها. ولو أن أحدا كلمهم عنه، لكّذبوه وعادوا إىل عبادة األواثن الَت كانت من 
 .. الَت مّرت قبل ميالد املسيح. كلها خلمسة عشر  ا

 
 . أخرجه ابن ماجة عن عبد هللا بن مسعود. 1
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والتشريع          التشريع.  إىل  ستتوجه  العناية  فإن  جممال،  سيكون  العقيدة  أمر  أن  سابقا-ومبا  ذكران  مطابق    -كما  هو 
مكتفني  جملال العقائد التفصيلية مطابقة عملية، وإن مل يشعر بذلك أصحاهبا. وسنعرض هنا ملا ذكرانه بشيء من التفصيل،  

الحق،   وقت  إىل  سنرتكه  فإننا  التلمود،  وأما  احلاجة؛  حبسب  منها  فسنأخذ  "املشنا"  أما  وحدها.  التوراة  يف  أصل  له  مبا 
عندما نتناول دخول العقل على العقائد اليهودية. ومبا أن الشعب )األمة( موجود، وأن الدين من كونه طريقا إىل اخلالص،  

األرض إال  يبق  مل  فإنه  ُشرع،  عل  قد  يتحقق  ذلك الَت  حوله.  يها كل  وما  املقدس"  "بيت  املوعودة  األرض  إال  تكن  ومل  ؛ 
بلوغ األرض املقدسة  ، كان منوطا دائما مبدى استجابة الشعب للرب؛ لذلك فإن التوجه إليها كان بني  هو أيضا  ولكن 

منوطا مبدى طاعتهم؛  هو أيضا    مّد وجزر حبسب أحوال الناس من طاعة ومعصية. بل إن البقاء فيها، بعد بلوغها، كان
وإال سلط هللا عليهم من األقوام من خُيرجهم منها أو يهدمها عليهم. كل هذا، لُيمّيز بنو إسرائيل معىن التكليف املربوط  

االصطفاء  معىن  حتت  مرة  ينطمر كل  الذي كان  وجهه و ،  الغالب   ابلعبودية،  على  يُدركوه  مل  خيرجون  لقد  ف  .الذي  كانوا 
عندما يرون الفضل ألنفسهم على غريهم من   ،إىل ما يُقابلها من ربوبية  ؛ عن مقتضيات العبودية ،كل مرة،  ك إبدراكهم ذا

يزعمون.  ليدهّلم عليه كما  ابملعىن العرقي العنصري، الذي مل يكن هللا  مسألة إدراكية، كما نؤكد    الشعوب األخرى،  وهذه 
املوسو  أن  ومبا  العبودية.  معىن  بتمييز  متعّلقة  سيعلمه  هنا؛  ذكران، كما  ما  يعلموا  لن  فإهنم  األوىل،  الدينية  املرتبة  من  ّيني 

املسيحيون واحملمديون؛ لذلك سيبقون على قصور خمل، هو سبب ما يقع بينهم وبني األقوام األخرى من اختالف ومن  
ااعتداء.   األصول  من  هو  ما  سنتناول  فإننا  التجريد،  يف  امل ُبِعد  التحليل  يف  نوغل  ال  فيما  وحىت  عليها  سيُبىن  الَت  ألوىل، 

 . بعدُ 
ألن          وذلك  الرب"؛  "يوم  ب   إسرائيل  بين  لدى  طفولية  بلغة  يُسّمى  ما كان  أو  اآلخرة  عنه  احلديث  سنبدأ  ما  وأول 

.  أنفسهم  الذين هم بنو إسرائيل   ، زَيدة على امل ُحاَسب  ؛ احلساب يقتضي م ُحاِسبا هو "الرب"، ويقتضي ميزاان هو الشريعة
لقد كان بنو إسرائيل يرون يوم احلساب بعيدا جدا؛ إىل احلد الذي صاروا يسخرون معه منه. وهو ما كان جيعلهم يف كل  و 

النيب )حوايل   يقول "عاموس"  غري مكلفني.  وكأهنم  ألهوائهم  وينصاعون  الشريعة  ينقضون  لِلَِّذيَن    759مرة  "َوْيٌل  ق.م(: 
! ِلَماَذا   ، َأوْ َيْشتَ ُهوَن يَ ْوَم الرَّبِّ بُّ ؟ ُهَو َظاَلٌم اَل نُوٌر. َكَما ِإَذا َهَرَب ِإْنَساٌن ِمْن أََماِم اأَلَسِد َفَصاَدَفُه الدُّ َدَخَل    َلُكْم يَ ْوُم الرَّبِّ

نُورًا، َوقَ َتامً  َظاَلًما اَل  الرَّبِّ  يَ ْوُم  أَلَْيَس  احْلَيَُّة!  فَ َلَدَغْتُه  احْلَاِئِط  َعَلى  َيَدُه  َوَوَضَع  َلُه؟" اْلبَ ْيَت  نُوَر  القوم  1ا َواَل  أن  يعين  . وهذا 
. والسبب األول يف ذلك هو أهنم كانوا ينتظرون "يوم الرب" لريوا  ، ويستحقون العقوبة ال املثوبة كانوا مستهرتين كما ذكران 

ستبقى هذه العقيدة مستمرة يف اليهود  و ونسوا أنفسهم، وأهنم سُيحاسبون على أفعاهلم.    ؛ انتقام هللا من األمم الَت ظلمتهم
مع كل جيل، لتحُجبهم عن كثري من احلق الذي كان ينبغي أن يكونوا عليه. ولقد أدت استهانة اليهود ب  "يوم الرب" إىل  

ا يعين أهنم كانوا يرونه بعيدا. يقول هللا عن معتقدي  أن مسوه " أحاريت هّياميم"، ومعناه: آخرة األَيم، أو اليوم اآلخر. وهذ
]املعارج:   َقرِيًبا{  َونَ رَاُه   . بَِعيًدا  يَ َرْونَُه  ُْم  }ِإهنَّ الناس:  من كل  خيفى.  7،  6ذلك  ال  نسبّيان، كما  هنا  والبعد  والقرب   .]

 والنسبّية ما كان العقل اإلسرائيلي يعيها، حىت يعمل مببدئها. 
مة من الشريعة تنتفي، عندما يغيب الوعي ابحلساب، فإن هللا بعث النيّب "حزقيال" ليوّضح هلم األمر  ومبا أن احلك       

ُم  »ََي اْبَن آَدَم، َما هَذا اْلَمَثُل الَِّذي َلُكْم َعَلى أَْرِض ِإْسرَائِيَل، اْلَقاِئُل: َقْد طَاَلِت اأَلَيَّ   َكاَن ِإيَلَّ َكاَلُم الرَّبِّ قَاِئاًل: َ يف قوله: "
ُل هَذا اْلَمَثَل َفاَل مُيَثُِّلوَن ِبِه بَ ْعُد يف ِإْسرَائِي  َوَخاَبْت ُكلُّ ُرْؤََي. : أَُبطِّ يُِّد الرَّبُّ َل. َبْل ُقْل هَلُْم: َقِد  ِلذِلَك ُقْل هَلُْم: هَكَذا قَاَل السَّ

ُم وََكاَلُم ُكلِّ ُرْؤََي. أَليّنِ َأاَن الرَّبُّ أََتَكلَُّم،    ُرْؤََي اَبِطَلٌة َواَل ِعرَاَفٌة َمِلَقٌة يف َوْسِط بَ ْيِت ِإْسرَائِيَل. ألَنَُّه اَل َتُكوُن بَ ْعدُ  اْقرَتََبِت اأَلَيَّ
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اْلُمَتَمرِّ  اْلبَ ْيُت  أَي َُّها  ِمُكْم  َأَيَّ يف  أَليّنِ  بَ ْعُد.  َتطُوُل  اَل  َتُكوُن.  هِبَا  أََتَكلَُّم  الََِّت  اْلَكلِ َواْلَكِلَمُة  أَُقوُل  يُِّد  ُد  السَّ يَ ُقوُل  َوأُْجرِيَها،  َمَة 
.» ٍم َكِثريٍَة، وَ   وََكاَن ِإيَلَّ َكاَلُم الرَّبِّ قَاِئاًل:   الرَّبُّ ُهَو  »ََي اْبَن آَدَم، ُهَوَذا بَ ْيُت ِإْسرَائِيَل قَائُِلوَن: الرُّْؤََي الََِّت ُهَو رَائِيَها ِهَي ِإىَل َأَيَّ

بَِعيَدٍة.  أَلْزِمَنٍة  َتَكلَّمْ   ُمتَ نَ بٌِّئ  الََِّت  اَْلَكِلَمُة  ِمْن َكاَلِمي.  َشْيٌء  بَ ْعُد  َيطُوُل  الَ   : الرَّبُّ يُِّد  السَّ قَاَل  هَكَذا  هَلُْم:  ُقْل  هِبَا  ِلذِلَك  ُت 
 .» الرَّبُّ يُِّد  السَّ يَ ُقوُل  أمر .  1َتُكوُن،  مع  دنياهم  أمر  ينتظم  ولكي  السبيل،  سواء  إىل  للموسوّيني  معيدا  الكالم  هذا    وكان 

آخرهتم. وهذا يُظهر بساطة اإلدراك الَت ذكرانها سابقا هلم، والَت جتعل الدنيا هُتيمن على عقوهلم. وهذا الذي نقوله، لن  
يبقى متعّلقا هبم وحدهم؛ وإمنا سُيصيب أهل الدين الواحد )اإلسالم بشرائعه الثالث(، من الذين ينزلون دائما إىل أدىن  

نا ما يُسمى "الوصاَي العشر" املستنبطة من "سفر اخلروج" لنتبنّي اهليكل األول للشريعة  درجات مرتبته األوىل. ولنتأمل ه
 املتطور: مبعناها العام 

ذا  . ال شك أن ه2" اَل َيُكْن َلَك آهِلٌَة أُْخَرى أََماِمي.  َأاَن الرَّبُّ ِإهلَُك الَِّذي َأْخَرَجَك ِمْن أَْرِض ِمْصَر ِمْن بَ ْيِت اْلُعُبوِديَِّة.. "1
معىن التوحيد  إىل  يُشري  إله إال هللا(   النص  تُناسب    )ال  يف صورة أكربها يف أعني  أدىن العقولإشارة  يُذّكر آبالء هللا  . فهو 

الشعب، والَت هي: اإلخراج من مصر، واإلنقاذ من العبودية؛ عبودية العباد. وهلذا سُيطلب من الشعب اخلروج من معىن  
. واآلية الثالثة من النص املذكور، تدل  )الرب(  إىل العبودية االختيارية عند معرفة األحق هبا العبودية الَت هي عن استعباد،  

على توحيد األلوهية، حىت ال يقع اإلسرائيليون يف الشرك وتعّدد اآلهلة؛ خصوصا وأن هذه اآلفات كانت شائعة يف شعوب  
يتحركون فيها.  أمامي   املنطقة الَت  أخرى  تعين أن اآلهلة األخرى موجودة مع هللا، وينبغي  وعبارة "ال يكن لك آهلة  "، ال 

اآلهلة فحسب.   تعدد  توّهم  نبذ  إىل  العباد  تدعو  العقول؛ ولكنها  ضعاف  ذلك  يفهم  سبحانه، كما  إليه  عنها  االنصراف 
تعو  مجيعا  أهنا  هلم  خيطر  فلم  اإلهلية،  األمساء  بني  والتضاد  التقابل  شهود  من  العقول  على  دخل  التعّدد  اسم  وتوهم  إىل  د 

و  "هللا".  هو  املسلمني  إواحد  من  طائفة  وأشبه  عنه.  بُعدا  إال  الناس  تزيد  ال  وحده،  ابلعقل  التوحيد  مسألة  يف  اخلوض  ن 
أعلى من حيث املرتبة   لكن غايته  له بداية، هي هذه املذكورة هنا،  بعوام اليهود املتسّلفة. وعلى كل حال، فإن التوحيد 

 بكثري!... 
َماِء ِمْن فَ ْوُق، َوَما يف اأَلْرِض ِمْن حَتُْت، َوَما يف الْ اَل َتْصَنْع  . " 2 َماِء ِمْن حَتِْت  َلَك متْثَااًل َمْنُحواًت، َواَل ُصورًَة َما ممَّا يف السَّ

، أَليّنِ َأاَن الرَّبَّ ِإهلََك إِلٌه َغُيوٌر،  اأَلْرِض. أَفْ َتِقُد ُذنُوَب اآلاَبِء يف األَبْ َناِء يف اجْلِيِل الثَّاِلِث َوالرَّابِع  اَل َتْسُجْد هَلُنَّ َواَل تَ ْعُبْدُهنَّ
 ، ُمْبِغِضيَّ َوَصاََيَي.   ِمْن  َوَحاِفِظي   َّ يبِّ حمُِ ِمْن  أُلُوٍف  ِإىَل  ِإْحَسااًن  ليس  3" َوَأْصَنُع  احلق،  املعبود  أن  على  تؤكد  الوصية  وهذه   .

ني؛ وإمنا هو اإلله الذي ال يتقّيد يف صورة مساوية أو صورة أرضية. وهذا يعين أن هللا  متثاال، كما كان ديدن الوثنيني واملشرك
الضعيفة للعقول  مألوف  غري  أمرا  الذي كان  التجريد،  على  يُعبد  أن  ينبغي  اإلسرائيليني  هو  األخرى  عند  هذا  أن  رغم  ؛ 

املأم للصور  السجود  وعدم  يُنسى.  ال  أن  ينبغي  الذي كان  اإلبراهيمي  يف  األصل  الشرعي  السجود  سيجعل  هنا،  به  ور 
املقابل متقّيدا كما ذكران يف "املقدمة" من جهة البدن ابلقبلة ومن جهة القلب ابلوجهة املعنوية. وهذا املعىن من التجريد  

عاىل  التوحيدي، مل يكن دائما سهل املنال لبين إسرائيل، وهم من سألوا موسى نفسه أن ينزل هبم إىل احملسوس. يقول هللا ت
ْل لََنا ِإهَلًا َكَما هَلُْم آهِلٌَة  }َوَجاَوْزاَن بَِبيِن ِإْسرَائِيَل اْلَبْحَر َفأَتَ ْوا َعَلى قَ ْوٍم يَ ْعُكُفوَن َعَلى َأْصَناٍم هَلُْم قَالُوا ََيُموَسى اْجعَ   خمربا عنهم: 

َلُكْم َعَلى    . ِه َواَبِطٌل َما َكانُوا يَ ْعَمُلوَن  ِإنَّ َهُؤاَلِء ُمَتربٌَّ َما ُهْم ِفي   .قَاَل إِنَُّكْم قَ ْوٌم جَتَْهُلوَن   قَاَل َأَغرْيَ اَّللَِّ أَْبِغيُكْم ِإهَلًا َوُهَو َفضَّ
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]األعراف:   اختاذ  .  [140  -  138اْلَعاَلِمنَي{  صفات  وأما  تقييد  أجل  من  البداية  يف  فهو كان  أقوامها،  عند  األصنام 
ملعىن ويبقون مع مادة الصنم. ولوال أن األمر يطول، لكنا نذكر األمساء الَت  األلوهية هبا، ولكنهم سرعان ما كانوا ينسون ا

 كانت تُعبد عند األقوام من وراء األصنام، ليظهر أن العابدين مل خُيطئوا يف املعبود، وإمنا أخطأوا يف العبادة. 
بصفة          احلساب  وربط  احلساب.  ملعىن  يؤسس  النص  جند  التوحيد،  معىن  بعد  لب  ومباشرة  من  هو  اإلهلية،  الغرية 

األمر يف الشرائع؛ ألن الغرية من توابع احملبة، واحملبة هي ما أّدى إىل اصطفاء بين إسرائيل. والغرية تقتضي املثوبة للمطيع،  
وتقتضي العقوبة للعاصي. وهذا أمر سيتأّكد مع التفسريات العيسوية فيما بعد للشريعة، وإن كان سيغيب يف خضم العناية  

تشريع لدى عوام املسلمني. ولسنا نعين إال أصل املثوبة والعقاب، وأصل الغرية نفسها، والذي هو احملبة. ونريد أن نقول  ابل
من هذا، أن هللا لو مل تكن له حمّبة ما ألشرار عباده؛ ما كان اعتىن بعذاهبم، كما يعتين بتنعيم األخيار منهم، جزاء طاعتهم  

للحق، والذي يوافق معىن    وإحساهنم. وإننا عندما كنا قد  بدأان اجلزء األول من هذا الكتاب، بذكر معىن البنوة الشرعي 
حديث:   يف  ورد  الذي  لِِعَياِلهِ "العيال"  أَنْ َفُعُهْم  اَّللَِّ  ِإىَل  فََأَحب ُُّهْم   ، اَّللَِّ ِعَياُل  من  1« ! »اخْلَْلُق  األصل  هذا  نقصد  فإننا كنا  ؛ 

؛ ما تركهم ضمن مملكته )العامل(، وألعادهم إىل العدم  (2) شرار من عياله، كما حُيب األخياراحملبة. ولوال أن هللا كان حُيب األ
الذي هو أصلهم. هذا، إن مل مينعهم من البداية من اخلروج منه، حبسب ما يُعطيه علمه هبم، سبحانه. وعندما مل يقع أيٌّ  

هو ما جعل اإلرادة تتعلق هبم من أجل أن يوجدوا؛ وهو    من ذلك، علمنا أن احملبة األصلية هلا تعلُّق هبم من وجه ابطن، 
ما جعل العقاب يتعلق هبم أيضا يف دار اجلزاء. وهذا يُشبه معاملة األب )األب هنا االسم "هللا"( ألبنائه، عندما يُثين على  

عيد. وعندما يقع ذلك  صاحلي أبنائه، وعندما يُعاقب سيّئيهم؛ وهو مع ذلك ال يفرط يف أحد منهم، أو يُسلمه إىل عدّو ب
القاصرون.   يفهم  قد  التفريط واإلمهال، كما  على  داللة  ال  هلا،  وأتكيدا  القاعدة  عن  شذوذا  فإنه يكون  الناس،  أحد  من 

أن   على  ومعاقبة  والعالمة  هلا،  األسوَيء  رفض  هي  األصل،  هي  ليست  الناس،  واقع  التاريخ ويف  يف  الشائهة  الصور  هذه 
بلسان الشرع "سنة هللا"، كما يف  القانون الوضعّي نفسه علي مبنية على احلقائق اإلهلية املسماة  ها. وأما الشريعة الَت هي 

سبحانه: ]الفتح:    قوله  تَ ْبِدياًل{  اَّللَِّ  ِلُسنَِّة  َد  جتَِ َوَلْن  قَ ْبُل  ِمْن  َخَلْت  َقْد  الََِّت  اَّللَِّ  أشد  [ 23}ُسنََّة  ذكران  ما  تراعي  فإهنا   ،
الثالث والرابع من أبناء العصاة، هو للتنبيه إىل شدة الغرية اإلهلية، الَت     يف النص لنيل العقوبة اجليلَ ذكر هللا   املراعاة. وإنّ 

»أَتَ ْعَجُبوَن ِمْن َغرْيَِة َسْعٍد؟  هي نفسها انجتة عن شدة احملبة. وقد ذكر نبينا صلى هللا عليه وآله وسلم، هذا املعىن يف قوله:  
ُ َأْغرَيُ ِمينِّ َواَّللَِّ أَلَاَن َأْغرَيُ مِ  ْيِف َغرْيَ ُمْصَفحٍ ، وذلك عندما قال سعد: "3« ! ْنُه، َواَّللَّ !".  َلْو رَأَْيُت َرُجاًل َمَع اْمَرَأِت َلَضَربْ ُتُه اِبلسَّ

ومع وضوح هذا األصل يف التشريع اإلسالمي، إال أن الفقهاء تعاموا عنه، حىت عاد املتأخرون مّنا وكأهنم منكرون ألصل  
عينه  به!.. احملبة  صرحيا  النص  ورود  املسلمني، مع  جهلة  بعض  بذلك  قال  لقد  بل  املتديّنني،  ؛  من  أجياال  أنتج  ما  وهو   .

، ال يرمحون أنفسهم وال يرمحون أحدا غريهم. ولعلنا نعود إىل املسألة من جوانب أخرى يف كل مرة من هذا  اقساة غالظ 
 الكتاب، لتضح أكثر فأكثر... 

ِه اَبِطاًل.  . "الَ 3 ، من  كذاب  . وهذا يعين احللف ابسم هللا4" تَ ْنِطْق اِبْسِم الرَّبِّ ِإهِلَك اَبِطاًل، أَلنَّ الرَّبَّ الَ يرُْبُِئ َمْن َنَطَق اِبمسِْ
أجل نيل املآرب الدنيوية، أو من أجل تفادي عقوابهتا. وهذا، ألن االسم اإلهلي هو متعلَّق املخلوقني؛ بل هو معبودهم  

 
 . أخرجه البزار وأبو يعلى، عن أنس بن مالك رضي هللا عنه.  1
 . ال نقصد هنا إىل التسوية يف صنف احملبة وال يف درجاهتا.  2
 تفق عليه، عن سعد بن عبادة رضي هللا عنه. . م 3
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ى احلقيقة. وقد ذكران سابقا، أن ما يتومّهه العوام من عبودية للذات أو من تعّلق هبا، ال يصح من جهة العلم؛ وأن كل  عل
التعلق والعبادة ينصرفان إىل املرتبة ال إىل الذات. وإن جراءة الناس من بين إسرائيل أو من غريهم، على القسم ابسم هللا  

،  من وجه ما  يف املرتبة. وهذا املعىن، وإن كان موافقا للعلم يف نفسه  "االسم" و"املسمى"زورا، مل أتت إال من تفريقهم بني  
إال أنه ال يصح منهم، بسبب جهلهم ابملعىن الذاِت، وبكيفية نسبة األمساء إىل الذات. وإن موسى عليه السالم بداللتهم  

كون أنتم من معاين املعاملة؛ ولكن عاملوه كما أُعّلمكم،  يقول هلم، ال تُعاملوا هللا حبسب ما تُدر كان  على هذا األصل، كأنه  
أقوامهم كانوا   أن  لو  السالم؛  عليهم  مجيعا،  الرسل  حال  لسان  هو  وهذا  عنده.  ينفعكم  مبا  وأعلم  به؛  منكم  أعلم  ألين 

تربئة الرب  ُيصّدقوهنم!... ولقد جعل هللا على احللف الزور عقااب شديدا، أشار موسى إىل صنفه عموما عند ذكره عدم  
ْشرَاُك  للحالف، وبنّي حممد صلى هللا عليه وآله وسلم ذلك ابلتفصيل، عندما سئل عن الكبائر )كبائر الذنوب(، فقال:   »اإْلِ

ا اْلَيِمنُي اْلَغُموُس؟ قَاَل: الَِّذي  قُ ْلُت: َومَ   ! قَاَل: ُُثَّ َماَذا؟ قَاَل: اْلَيِمنُي اْلَغُموسُ   ! قَاَل: ُُثَّ َماَذا؟ قَاَل: ُُثَّ ُعُقوُق اْلَواِلَدْينِ   !اِبَّللَِّ 
ِفيَها َكاِذبٌ  ُهَو  ُمْسِلٍم  اْمرٍِئ  َماَل  إىل  1« ! يَ ْقَتِطُع  نظران  وإذا  النار.  يف  صاحبها  )تُدخل(  تغمس  أهنا  "الغموس"  ومعىن   .

ابهلل، هو يف مقابل    الرتتيب الذي يف احلديث للكبائر، فإننا سنجده على الرتتيب الذي ذكره موسى يف الوصاَي: فاإلشراك 
التوحيد الواجب؛ وعقوق الوالدين، هو من مناطات الغرية اإلهلية املتتبعة للمعاصي يف األجيال؛ واليمني الغموس هي ما  
يتعّلق به النهي عن احللف ابسم هللا زورا. وهذا يُظهر مرة أخرى األصل الواحد للشرائع، خبالف ما تذهب إليه العقول  

 . مللل واألقوامالقاصرة من مجيع ا
ْبِت لِتُ َقدَِّسُه. .  4 يَع َعَمِلَك،   اُذُْكْر يَ ْوَم السَّ ٍم تَ ْعَمُل َوَتْصَنُع مجَِ ابُع َفِفيِه َسْبٌت لِلرَّبِّ ِإهِلَك. الَ َتْصَنْع   ِستََّة َأَيَّ َوأَمَّا اْليَ ْوُم السَّ

َماَء    يَمُتَك َونَزِيُلَك الَِّذي َداِخَل أَبْ َواِبَك. َعَماًل َما أَْنَت َوابْ ُنَك َوابْ نَ ُتَك َوَعْبُدَك َوأََمُتَك َوهبَِ  ٍم َصَنَع الرَّبُّ السَّ أَلْن يف ِستَِّة َأَيَّ
وَ  ْبِت  السَّ يَ ْوَم  الرَّبُّ  اَبَرَك  ِلذِلَك  ابِع.  السَّ اْليَ ْوِم  يف  َواْسرَتَاَح  ِفيَها،  َما  وَُكلَّ  َواْلَبْحَر  َسُه. َواأَلْرَض  "السب2" َقدَّ وأما  فهو  .  ت" 

لق يف اليوم السابع صحيح، بشرط أن يُنزَّه  اخلاليوم الذي شرع هللا للموسويني التفرغ فيه إىل عبادته. ومعىن فراغ هللا من  
َماَواِت    هللا فيه عن معىن االسرتاحة املستلزمة لسبق التعب. وهذا املعىن، هو ما يدل عليه قول هللا تعاىل: }َوَلَقْد َخَلْقَنا السَّ

َنا ِمْن لُُغوٍب{ ]ق:  َواأْلَ  ٍم َوَما َمسَّ نَ ُهَما يف ِستَِّة َأَيَّ . واللغوب: هو التعب الشديد واإلعياء. وكيف ميس  [38ْرَض َوَما بَ ي ْ
الفاسدة   العقيدة  هذه  ولكن  فيكون!...  له كن  شيئا قال  أراد  إذا  من  احلق    -كغريها-اللغوب،  قياس  من جهة  دخلت 

ابمل  حمفوف  أمر  وهو  اخللق،  هللا. على  إبذن  الكتاب  هذا  يف  مبادئه  بعض  نذكر  أن  بد  ال  خاصا،  علما  يتطّلب    خاطر، 
إىل املسيحيني  إىل األحد ابلنظر  يوم العبادة األسبوعية، من السبت  تغري  إىل يوم اجلمعة فيما خيص املسلمنيولقد  ؛  ، ُث 

خمصوصة آخر  العتبارات  موضع  احلقائق، يف  جهة  من  لعلة ذلك  سنعرض  ولعلنا  تعاىل .  هللا  شاء  إن  الكتاب  هذا  ؛  من 
لصفة   اعتبار  فيه  األحد:  وأن  العباد؛  جهة  ومن  هللا  جهة  من  للعمل  اعتبار  فيه  السبت:  أن  إىل  نشري  أن  هنا  ويكفي 

وهو معىن مجعي، لن يبلغ النهاية إال يف التشريع احملمدي، الذي جيعل العبادة   .الذات، ولرتتيبها قبل الصفات املعلومات 
  ية يوم اجلمعة؛ وهو معىن واحدي ال أحدي. لذلك أعطى هللا لألمة احملمدية من العلم به، ما مل تُدركه أمة أخرى. األسبوع

الذي انل بذلك مرتبة قطب  و هلارون الرشيد،    بكر د السبَت، االبن الأمحأفراد منهم:  ولقد عمل على مبدأ السبت من أمتنا  
يعبد هللا طزمانه.   معاشه يوم السبت وحده.  ولقد كان رضي هللا عنه،  أَيم األسبوع، ويتفرغ لعمل  وهو )العمل( من  يلة 

اإلهلي   اجلانبنْي  من  اإلقبال  بني  املناسبة  مراعاة  مع  سبحانه،  له  الواجب  ابلشكر  إنعامه  ومقابلة  هللا،  مع  األدب  ابب 
 

 . أخرجه البخاري، عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما.  1
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ب. وال شك أن موسى عليه السالم،  والعْبدي. وعلم املناسبة علم جليل، سبق أن أشران إليه يف اجلزء األول من هذا الكتا
   كان من األئمة فيه، ليعتربه يف تشريعه لقومه.

ُمَك َعَلى اأَلْرِض الََِّت يُ ْعِطيَك الرَّبُّ ِإهلَُك. . " 5 . وإكرام الوالدْين، هو فرع شكر هللا؛  1" َأْكرِْم َأاَبَك َوأُمََّك ِلَكْي َتطُوَل َأَيَّ
َنا    ا سبب اخلروج إىل الدنيا. هلذا يربط هللا بني شكره وشكر الوالدين يف قوله تعاىل:ألن هللا هو اخلالق، والوالدْين مه }َوَوصَّي ْ

َوِلَواِلَدْيكَ  يل  اْشُكْر  َأِن  َعاَمنْيِ  يف  َوِفَصالُُه  َوْهٍن  َعَلى  َوْهًنا  ُه  أُمُّ مَحََلْتُه  ِبَواِلَدْيِه  ْنَساَن  ]لقمان:    اإْلِ اْلَمِصرُي{  وأما  .  [14ِإيَلَّ 
فيما يعود إىل جمازاة هللا على بر الوالدين يف الدنيا إبطالة عمر البار، فهو أيضا من مبدأ املناسبة. ونعين كما أن الوالدْين  

االبن   دخول  يف  سببا  عند    إىل كاان  عمره  آبخر  متعّلقا  هللا  جعله  بربمها،  املتعّلق  اجلزاء  فإن  عمره،  بداية  جهة  من  الدنيا 
. يقول النيب  )ابلنظر إىل عمره امل ُثَبت يف العلم(  لزَيدة(؛ فلهذا يكون العامل هبذه الوصية طويل العمرمباركته )معىن الربكة ا

وسلم:   عليه وآله  هللا  رِْزِقهِ صلى  يف  َلُه  يُ ْبَسَط  َأْن  َأَحبَّ  أَثَرِهِ   ، »َمْن  يف  َلُه  َرمِحَهُ   ،َويُ ْنَسأَ  " .  2« .فَ ْلَيِصْل  يف  ومعىن  َلُه  َويُ ْنَسأَ 
؛ وال خفاء يف هذا. غري أنه ال  ، لقرهبما من الولدنا الوالده  . وأما صلة الرحم، فإن أول ما تتعلق ب ه": يُباَرك له يف عمر رِهِ أَثَ 

عند   غريها،  انقلب يف  املسألة كما  هذه  يف  احلكم  ينقلب  لئال  الشرعي وحده،  الوالدين يف املعىن  بر  معىن  حصر  من  بد 
وحدوث   األهواء  الوالدين  دخول  بر  يُسبق  ال  أن  هو  هذا كله،  يف  الثابت  واملعيار  املؤمنني.  جمتمعات  يف  الضالالت 

ْنَساَن ِبَواِلَدْيِه ُحْسًنا َوِإْن َجاَهَداَك لُِتْشرَِك ِب    طاعة هللا ورسوله. وهذا هو معىن قوله تعاىل:   لى وطاعتهما، ع َنا اإْلِ }َوَوصَّي ْ
بِِه ِعْلٌم َفاَل  َلَك  تَ ْعَمُلوَن{ ]العنكبوت:  َما لَْيَس  ُتْم  مبَا ُكن ْ . وإنباء هللا للوالِدين ولألوالد  [8 ُتِطْعُهَما ِإيَلَّ َمْرِجُعُكْم َفأُنَ بُِّئُكْم 

قّلة.   إال  الناس  من  فيها  يثبت  ال  مما  املسألة  هذه  ألن  سبحانه؛  إليه  الرجوع  عند  سيكون  عليه،  فيما كانوا  حبكمه  مجيعا 
على  العبد  يكن  مل  في   وإن  ربه  من  أصلها،  هانور  وإىل  إضالله.  به  يتعلق  ما  أكرب  من  لكوهنا  عليه،  يلبس  الشيطان  فإن   ،

 " بقوله:  يُشري عيسى عليه السالم  ِمينِّ  كان  َأْكثَ َر  يِن، َوَمْن َأَحبَّ ابْ ًنا َأِو ابْ َنًة  ِمينِّ َفاَل َيْسَتِحقُّ َأْكثَ َر  أُمًّا  َأْو  َأاًب  َمْن َأَحبَّ 
ُ َوَرُسولُُه  . وهو أيضا ما دل عليه النيب صلى هللا عليه وآله وسلم بقوله:  3." قُّيِن َفاَل َيْسَتحِ  »اَل يُ ْؤِمُن َأَحدُُكْم َحىتَّ َيُكوَن اَّللَّ

ُ ِمْنهُ يُ ْقَذَف يف النَّاِر َأَحبَّ إِلَْيِه ِمْن َأْن يَ ُعوَد يف اْلُكْفِر    )يكون أن(  َوَحىتَّ   ؛َأَحبَّ إِلَْيِه ممَّا ِسَوامُهَا  َواَل يُ ْؤِمُن    ؛بَ ْعَد َأْن جَنَّاُه اَّللَّ
َأمْجَِعنيَ  َوالنَّاِس  َوَواِلِدِه  َوَلِدِه  ِمْن  إِلَْيِه  َأَحبَّ  َأُكوَن  َحىتَّ  من  4« .َأَحدُُكْم  الوصية  هذه  ينقض  ما  إىل  اإلشارة  تعّمدان  ولقد   .

اهتم يف االعتبار على هللا ورسوله، من دون أن يتنّبهوا؛  جهة حقيقتها، ألننا نرى كثريا من املسلمني، يقدمون آابءهم وأمه
. ويُساعد يف تثبيت هذه الضالالت، كون جل  ؛ وهيهات!..م مرضاة رهب يهمبل وهم مطمئنون إىل أن ذلك مما جيلب عل 

من ابب    اآلابء واألمهات على اهلوى يف أمورهم ال على شريعة؛ ويزيد املسألة سوءا أتكيد الفقهاء هلا من غري متحيص، 
يف مجيع    اهلوى أيضا. وذلك ألهنم ال يريدون أن يتثبت الناس يف أمورهم هم أيضا، حىت ال يتفطنوا إىل احنرافاهتم الكبرية 

إىل علم هذه املسألة   -حبسب مبدئهم-وهذا من ابب سّدهم للذريعة  ، الَت منها ما هو متعلِّق ابلفقهاء أنفسهم. األمور
واملتشّعبة  بة  الفقهاء  ضحة والفا   املركَّ حتريف  واستغلوا  املسألة،  هبذه  اجلهل  استغّلوا  أيضا،  هم  والسالطني،  احلكام  إن  بل   .

هلا، لُيخضعوا جيل األبناء لسلطتهم عن طريق جيل اآلابء. فزادت هبذا مسألة بر الوالدْين انطماسا، وصار العمل بعكس  
ما يتفرع عنها، ن نبنّي  مناط حتقيقها، الذي يكون يف أصله  أصلها مما ال خيتلف فيه اثنان. وحىت  إىل  إشارة خاطفة  شري 
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هللا ورسوله، من جهة األوامر الواردة يف الكتاب والسنة، ومن جهة شخص النيب صلى هللا عليه وآله وسلم؛ حبيث لو لقي  
أبمر خاص، وخالفه إىل   العبد النيب صلى هللا عليه وآله وسلم يف عامل اليقظة أو يف عامل املشاهدة أو يف عامل الرؤَي، وأمره

، فإنه يكون ممن ينتفي عنه اإلميان حبسب نص احلديث. ُث يتفرع عن هذه املسألة حكم من  مع ذلك   قول فقيه أو إمام 
له يف علم نبوته، ُث يرتك توجيهه    ووارثٍ   ، عن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم يف تزكية الناس  يكون يف صحبة رابين، انئبٍ 

.  أيضا  . ونعين هبذا، أنه يكون ممن ينتفي عنهم اإلميان ابهلل ورسولهلدْيه أو أحدا من علماء رسوم الشريعةإىل ما يُوافق وا
مل   ألهنم  إال  لشيء،  ال  هلم،  احلديث  حكم  نيل  عن  منأى  يف  أهنم  وظنوا  الناس،  من  األحكام كثري  هذه  يف  غلط  ولقد 

يعاشروه؛   ومل  وسلم،  وآله  عليه  هللا  صلى  النيب  يفضّ يُعاصروا  ممن  يكونوا  أن  مُيكن  ال  أهنم  يتومهون  هم  يف  وبذلك  عليه  ل 
، منوط إبحسان ظن ابلنفس،  . وهذا غلط بنّي أبدا  شخصه من جهة احملبة أحدا، أو يف أمره من جهة األحكام رأي أحد

ن الصحابة  ا لم امتحيف النيب صلى هللا عليه وآله وس  - كما سبق أن أخربان-ألن الناس مُيتحنون  وذلك  !...  هو يف غري حمّله 
مظاهر الوارثني ال يف   من  من جهة العيان   ظهر األصلي املعينه، لكن يف  . ولوال هذا، لكان الصحابة على شريعة، وكان 

وهذا ال يقول به أحد من املسلمني.   ؛ جاء بعدهم من الناس بعد وفاة النيب صلى هللا عليه وآله وسلم، على شريعة أخرى 
تعاىل:  هللا  قول  يُشري  املعىن  هذا  ]اجلمعة:    وإىل  هِبِْم{  يَ ْلَحُقوا  ا  َلمَّ ُهْم  ِمن ْ وه[ 3}َوآَخرِيَن  بعد؛  هبم  يلحقوا  مل  أي  كل    م؛ 

سبحانه: قوله  بعد  ذلك  جاء  وقد  الساعة.  قيام  إىل  زمنهم،  من  الالحقة،  يف   األجيال  بَ َعَث  الَِّذي  َرُسواًل  }ُهَو  يِّنَي  اأْلُمِّ  
َلِفي قَ ْبُل  ِمْن  َوِإْن َكانُوا  َواحلِْْكَمَة  اْلِكَتاَب  َويُ َعلُِّمُهُم  آََيتِِه َويُ زَكِّيِهْم  َعَلْيِهْم  ُلو  يَ ت ْ ُهْم  ]اجلمعة:    ِمن ْ ُمِبنٍي{  املثِبت  [ 2َضاَلٍل   ،

قطعية هذا النص يف الثبوت ويف الداللة، فإنه من  ورغم  عاملتهم له.  مل ملعاملة النيب صلى هللا عليه وآله وسلم لكل أتباعه، و 
أشد النصوص غيااب عن التداول العلمي، وعن العمل التطبيقي. وإن مل يكن ذلك من أدلة استحكام األهواء يف األمة،  

 ومن أدلة االحنراف عن اجلادة لديها، فما بقي دليل يوثق به!... 
تَ ْقُتْل. "  . 6 معصية كب1" الَ  القتل  ولذلك كانت    ة،ري .  بذلك.  نفسه  يقتل  القاتل  فكأن  القاتل؛  لنفس  نظري  املقتول  ألن 

َنا َعَلى َبيِن ِإْسرَائِيَل أَنَُّه َمْن قَ َتَل    عقوبة القتل يف الشرائع القتل قصاصا. وقد قال هللا تعاىل يف هذا:  }ِمْن َأْجِل َذِلَك َكتَ ب ْ
يًعا{ ]املائدة:  نَ ْفًسا ِبَغرْيِ نَ ْفٍس َأْو َفَساٍد يف اأْلَرْ  َا َأْحَيا النَّاَس مجَِ يًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأمنَّ َا قَ َتَل النَّاَس مجَِ . ومعىن  [32ِض َفَكَأمنَّ

هو امل ُشار إليه بعبارة "الناس مجيعا"، ليكون قاتل النفس كأمنا قتل الناس مجيعا، ويكون حمييها  الذي ذكرانه آنفا،  النظري  
أ حية( كمن  مجيعا. )ُمبقيها  الناس  من    حيا  اإلهلية  الصورة  هنا  وهي  هلم؛  اجلامعة  الواحدة  احلقيقة  النظراء،  من  واملقصود 

بربه،   حتقق  ملن  إال  الصورة  فال تكون  الباطن  جهة  من  أما  الظاهر.  يكون  جهة  حني  النيف  من  ال    اس غريه  ابلقوة  عليها 
 صورته. ابلفعل. لكن الصورة معتربة على كل حال، لشرف من ُخلقت على  

"الَ 7 إهلي؛ ألن األصل  . والزىن ع2"  تَ ْزِن..  إذن  دون  من  إحدامها آدمية واألخرى حّوائية  صورتني  يتم مبقتضاه التقاء  مل 
يف هذا اإلذن إنتاج الذريّة، وإخراجها من العدم إىل الوجود حبسب الرتتيب اإلهلي. وهذا املنهي عنه، من أكرب الذنوب  

يتنزه عنها   أن  تنزيه األنبياء عليهم السالم عنها؛ الذين هم أعلم ابهلل وأقرب إليه  الَت ينبغي  من هذا،  املؤمنون. واألجدر 
وإذا كان   الفاحشة.  إىل  السالم(  عليه  )داود  أنبيائهم  بعض  نسبوا  عندما  إسرائيل،  بنو  يفعله  مل  ما  حال. وهذا  على كل 

ولسنا نتكلم هنا    !...، من غري شك أكرب من ذلك بكثري  تكونارتكاب الزىن إمثا كبريا عند هللا، فإن نسبته إىل األنبياء  
 عن البهتان والزور املتعّلقني ابلقول، بل عن صورة الذنب وحدها املنسوبة إىل النيّب. 
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. والسرقة هي أخذ مال الغري غصبا ومن غري إذن. وهي تشبه الزور يف األقوال، ألن الزور ينسب ما ال  1" اَل َتْسرِْق. . " 8
يصح فعال يصح   تنسب ما ال  ابملعىن األويل البسيط.   ؛قوال، والسرقة  معا إخالل حبكمة هللا يف األشياء،  من    ومها  ونعين 

 هذا أن السرقة إذا وقعت، فإهنا ال خترج عن احلكمة اإلهلية حقيقة؛ بسبب اإلحاطة اإلهلية. 
9" َشَهاَدَة ُزوٍر..  َقرِيِبَك  َعَلى  َتْشَهْد  ال2" اَل  ذُكر  ولقد  نسبة  .  هو  ذكرانها. والزور  الَت  للمناسبة  السرقة،  جانب  إىل  زور 

فعل ما إىل شخص ما بغري حق؛ كأن يشهد امرؤ على أخيه ابلسرقة وهو مل يفعل. والزان والسرقة وشهادة الزور، ذُكرت  
رون الغابرة، كما هو معروف  بعد القتل، ألهنا من القتل املعنوي، إما جزئيا وإما كليا. والقتل املعنوي مل يكن معروفا يف الق

 ؛ والقتل قتٌل حيث كان!... يف األزمنة املتأخرة؛ لذلك وجب جتّنب القتل املعنوي، كما يُتجّنب القتل احلّسيّ 
ًئا ممَّا لَِقرِيِبَك. اَل َتْشَتِه بَ ْيَت َقرِيِبَك. اَل َتْشَتِه اْمرَأََة َقرِيِبَك، َواَل َعْبَدُه، َواَل أََمَتُه، َواَل ثَ ْورَُه، َواَل مِحَ . " 10 . هذا  3" ارَُه، َواَل َشي ْ

معىن احلسد، ألن احلاسد ينظر إىل النعمة الَت أنعم هبا هللا على الناس، ويتمىن زواهلا عنهم وحصوهلا له. وهو من أسباب  
يبقى   فإنه  عنه،  الناشئة  املعاصي  من  معصية  صورة  على  العَلِن  إىل  خيرج  مل  فإن  املرتكبة؛  املعاصي  صاحبه  جل  صدر  يف 

بناره. وهو من هذه اجلهة وحدها، يكون إمثا كبريا حُيرق يقول عنه:  و   ؛ ه  أن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم  ُكْم  يكفي  »ِإَيَّ
 .  4َأْو قَاَل: اْلُعْشَب«  . فَِإنَّ احلََْسَد ََيُْكُل احلََْسَناِت َكَما أَتُْكُل النَّاُر احلََْطبَ  ،َواحلََْسدَ 
ذه املعاصي الَت يظهر أن بعضها ُمرتكب يف حق هللا، وبعضها اآلخر مرتكب يف حق العباد، هي يف احلقيقة  وإن ه       
نت سرقة؛ ولوال  ايف حق هللا؛ ألنه لوال اجلهل ابهلل، وتوّهم أن الزَيدة يف الرزق ممكنة خارج ما هو مقّدر، ما ككلها  مرتكبة  

ك من كّل ما ذُكر. لكننا  لل؛ إىل غري ذ شخص بعينه، ما كان قتْ  ال غيابَ عق ظن نيل املرغوب من خارج القَدر الزمَ   أنّ 
أن املعاصي نفسها، وإن ظن أصحاهبا أهنم يراوغون األقدار، ال خترج عن القدر نفسه؛ لذلك ما جيين أصحاهبا    على   نؤكد

ومِ  القدر،  عن  خروجها  بعدم  نقول  وحنن  فحسب.  الفعل  وسوء  النية  سوء  حبسب  اخلسران  ألنه  إال  العلم،  عن  قبله  ن 
،  مرادة هلل تكون  إرادة هللا له؛ وابلتايل فإن معاصي العباد    ، صغريا كان أو كبريا، من دون يستحيل أن يقع شيء يف العامل 

بد  ينبغي   .وال  مؤاخذة    لكن  وما  أرادها.  ابملعاصي، لكنه  َيمر  مل  هللا  أن  النتيجة  لتكون  وإرادته،  هللا  أمر  بني  التفريق  هنا 
أمر  هبا  خالفوا  ألهنم  إال  عليها،  سبحانهالعباد  مستقلة. وذه  إبرادة  أرادوها  ألهنم  ال  تستقل  ؛  إرادة يف الوجود  ال  ألنه  لك 

هللا؛   إرادة  من  هي  للمعصية،  العبد  إرادة  فإن  وعلى هذا،  الدين".  "رجال  من  القاصرون  ذلك  يتوهم  هللا، كما  إرادة  عن 
ب ي، ال  هبا  ة عقوب ال  تعّلق  ولكن  إال  للعبد إىل الفعل. وليس ذلك، ألن الفعل    ا خروجهعد  كون  بعكس  ن خلْ )مِ   يكون  قه( 

وإمنا الفعل هلل أيضا كما هي اإلرادة. ولكن كونه حمال لذلك الفعل، وكونه حمجواب عن نسبة الفعل إىل هللا بنسبته  اإلرادة؛  
جيعالنه   ما  مها  هو،  املسألة  حمالّ إليه  هذه  يف  الكالم  بنا  يطول  وقد  ألهنا  هنا   للمؤاخذة.  فيها؛  الغاية  نبلغ  أن  من دون   ،

مبر  ا أعلى  دينيةاتب  منوطة  واملرتبة  هي  .  املوسويني،  على  قلنا- لغالبة  ابلظاهر  -كما  تُعىن  الَت  األوىل  ما    ،املرتبة  جل  يف 
        . إن شاء هللا  يتعلق هبا. لذلك، فلن نزيد على هذا هنا؛ وسنرتك ابقي الكالم إىل حني ورود ما يستدعيه
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 الفصل الثاين 
 (1صالة ): الالشعائر اليهودية 

 
 

َوَحَدَث ِمْن  . جاء يف سفر التكوين: "إن العبادة يف الزمن األول، كانت تقدمي القرابني، من أجل التقّرب أو الشكر       
، َم ِمْن أمَْثَاِر اأَلْرِض قُ ْراَباًن لِلرَّبِّ ٍم َأنَّ قَاِينَي َقدَّ َم َهابِيُل أَْيًضا ِمْن أَْبَكاِر َغَنِمِه َوِمنْ   بَ ْعِد َأَيَّ  مِسَاهِنَا. فَ َنَظَر الرَّبُّ ِإىَل َهابِيَل  َوَقدَّ

يَ ْنظُْر.  َوقُ ْراَبنِِه،  مَلْ  َوقُ ْراَبنِِه  قَاِينَي  ِإىَل  شيئا  1" َولِكْن  النظامية  صورهتا  تتخذ  وصارت  احلاجة،  حبسب  الصالة دعاء  وكانت   .
إرساء موسى لقواعدها، مع القرون.    فشيئا مع الزمان. وهذا األصل قد بقي لدى املوسويني، وأدى إىل تطور عبادهتم بعد

التكوين  أسفار:  ذلك  على  نّصت  خمصوصة، كما  أماكن  يف  الكهنة  يد  على  تُقّدم  القرابني  ويوشع،  واخلروج  ، وصارت   ،
وصموئيل األول، وامللوك األول، ويوئيل، وامللوك الثاين، ودانيال، وعزرا، وحنميا... ولقد كان خراب اهليكل األول، وسيب  

وقد ذُكر يف    ، وحلول الصلوات بدهلا إىل اآلن.)على عهد عزرا(  ئيل إىل اببل، إيذاان بنهاية التقدمات والقرابنيبين إسرا
قلبه وبدنه، بينما القرابني هي  تكون ب "املشنا" )الربكات( أن الصالة أفضل من القرابني؛ وذلك ألن الصالة من اإلنسان  

، فهو أعلى قدرا من غري شك. وقد بنّي الرب حكمه يف أفضلية التوبة على  من ماله وممتلكاته؛ وما هو من اإلنسان نفسه 
. اختََّْمُت ِمْن حُمَْرقَاِت ِكَباٍش َوَشْحِم  : " التقدمات، على لسان أنبيائه، كما يف إشعياء  ِلَماَذا يل َكثْ َرُة َذاَبِئِحُكْم، يَ ُقوُل الرَّبُّ

َوت ُ  َوِخْرفَاٍن  ُعُجول  َوِبَدِم  َناٍت،  . ُمَسمَّ أَُسرُّ َما  َتُدوُسوا    ُيوٍس  َأْن  أَْيِديُكْم  ِمْن  هَذا  طََلَب  َمْن  أََماِمي،  لَِتْظَهُروا  أَتْتُوَن  ِحيَنَما 
اْلَمحْ   ُدورِي؟ َوِنَداُء  ْبُت  َوالسَّ ْهِر  الشَّ َرْأُس  يل.  َمْكَرَهٌة  ُهَو  اْلَبُخوُر  اَبِطَلٍة.  بِتَ ْقِدَمٍة  أَتْتُوَن  تَ ُعوُدوا  َلْستُ اَل  اإِلُْثَ  َفِل.  أُِطيُق   

مَحَْلَها.   َواالْعِتَكاَف.  َمِلْلُت  ثِْقاًل.  َعَليَّ  َصاَرْت  نَ ْفِسي.  َها  بَ َغَضت ْ َوَأْعَيادُُكْم  ُشُهورُِكْم  َأْسرُتُ    ُرُؤوُس  أَْيِدَيُكْم  تَ ْبُسطُوَن  َفِحنَي 
اَلَة الَ َأمْسَُع. أَْيِديُكْم مَ  ِاْغَتِسُلوا. تَ نَ قَّْوا. اْعزِلُوا َشرَّ أَفْ َعاِلُكْم ِمْن أََماِم َعْييَنَّ. ُكفُّوا َعْن    آلنٌَة َدًما. َعْييَنَّ َعْنُكْم، َوِإْن َكث َّْرُُتُ الصَّ

. رِّ . اْنِصُفوا اْلَمظُْلوَم. اْقُضوا لِْلَيِتيِم. َحاُموا َعِن اأَلْرَمَلِة.  ِفْعِل الشَّ . اطْلُُبوا احلَْقَّ ِاْرِجْع    هوشع: "يف  ، وكما  2" تَ َعلَُّموا فَ ْعَل اخلَْرْيِ
إبِِمثَِْك.  تَ َعث َّْرَت  َقْد  ِإهِلَك، ألَنََّك  الرَّبِّ  ِإىَل  ِإْسرَائِيُل  ِإُثٍْ َواقْ َبْل    ََي  اْرَفْع ُكلَّ  َلُه:  قُولُوا   . الرَّبِّ ِإىَل  َواْرِجُعوا  َمَعُكْم َكاَلًما  ُخُذوا 

َم ُعُجوَل ِشَفاِهَنا.  .  3" َحَسًنا، فَ نُ َقدِّ
مجاعية        وإما  فردية  إما  املوسويني  لدى  احلاجة،  ف   . والصالة  حبسب  مرجتل  دعاء  هي  الفردية  فعل  ب   أتسّيا الصالة 

والصالة اجلماعية، هي شعرية مشرتكة تكون    . عليهم السالم ، وغريمها من األنبياء والرسل فعل موسىب  ِمن بعده و   ،إبراهيم 
وكانت    خمصوصة؛ ومل يكن ذلك إال بعد أتسيس خيمة االجتماع واهليكل.   حتت إشراف الكهنة ورؤساء الدين، يف أماكن 

 وشيئا فشيئا صارت ُتستعمل فيها آالت موسيقية قانونية، ويُعنّي هلا مغّنون. الصالة يف الغالب مركبة من النثر والنظم، 
يف تضرعاهتم واعرتافاهتم.    مع البكاء  ا،والصالة فريضة على النساء وعلى الرجال، يؤدوهنا وقوفا وجلوسا، رُّكعا وُسّجد       

ويف أَيم الشدة يلبسون خيشا ويذرون ترااب ورمادا على رؤوسهم، وقد مُيزقون ثياهبم وحيلقون شعورهم. وعند وقوفهم يضعون  
وحيَْ  صدورهم،  على  و أيديهم  رؤوسهم، كهيئة  اخلادم  قنون  يديوف  وجبده.  سيّ   بني  والتزيّن  ابلنظافة  للصالة  مع  ويُستعّد 
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؛ بل حيرصون على التوّجه إليه مباشرة. هذا  ، كما قد يفعل غريهمالقلب، وال يتخذ اإلسرائيليون بينهم وبني الرب وسيطا 
والتوحيد الذي قد يبدو فيه املوسويّون    بعض املالئكة.  يف العموم، وعلى خالف ما يرى بعض علماء القباال من وساطةِ 

هر، ليس إال توحيدا ظاهرَي، يُشبه توحيد التيمّيني الوهابية لدى املسلمني. وهذا،  هنا فيه أقرب من املسيحّيني حبسب الظا
. وحنن قد سبق لنا  ذاهتا   كما قد يُدرك العامة؛ ولكن هو علم منوط مبرتبة العبد الدينّية   ،ألن التوحيد ليس توجها أولّيا كله 

 الدين، والَت هي يف الغالب ظاهرية.  ، ال يتجاوزون املرتبة األوىل من يف زماهنم القول أبن املوسوّيني 
مع(، وهو قد ُوضع منذ عهد "عزرا" بعد خراب اهليكل األول، على أيدي  وأهم أقسام الصالة          ماع" )أو الشِّ "الشِّ

رجال الكنيسة الكربى، ومل يتغري منذ ذلك احلني من حيث األلفاظ إال قليال. ورغم أن الصلوات، قد ُجعلت يف البداية  
سائر اللغات بعد اجليل السادس عشر. ومعىن كلمة "مشاع"  ُث إىل    ،إىل الكلدانية   بعد ذلك ابللغة العربانية، إال أهنا تُرمجت  

" هكذا:  التثنية،  سفر  يف  الواردة  التوحيد  آية  من  أول كلمة  وهي  ِامسع.  َواِحٌد.هو:  َربٌّ  ِإهلَُنا  الرَّبُّ  ِإْسرَائِيُل:  ََي  .  1" ِامْسَْع 
ّيني الذين ال يعقلون معاين األمساء اإلهلية إال  توحيد األلوهية، الذي كان غري ُمدَرك للوثن  ويظهر من اللفظ أن املقصود هو

  )الواحدية(،   متباينة. ورغم أن اإلسرائيليني، ال ِقبل هلم بتمييز معىن الذات؛ إال أهنم سيكونون على معرفة أولية مبعىن املرتبة 
تكلمون من املسلمني  كما سيفعل ذلك امل-من أهل التوحيد. بل إن اخلوض يف معىن الذات  معه  يُعّد املرء  ن  كاف أل  ووه

هو من احملرمات على أهل املرتبة األوىل والثانية من الدين؛ ألنه يُدخل    -فيما بعد، ظنا منهم أهنم يزدادون بذلك توحيدا
صاحبه يف الشرك من دون أن يشعر. وهكذا، يظهر جليّا، أن التوحيد الشرعي، هو اتباع يف احلقيقة وتقليد، أكثر مما هو  

س ما يظن املشتغلون ابلالهوت والكالم. وينبغي أن نذكر أن املوسوّيني األولني، كانوا ملتزمني آبداب  علم تفصيلي؛ بعك
من   احلاجة  تُعطيه  ما  حبسب  )الرب(  هللا  إىل  ه  ابلتوجُّ واكتفوا  التوحيد،  تفاصيل  يف  الكالم  تكلف  عن  وامتنعوا  االتباع، 

 ، لو أن الناس كانوا يعلمون. يف هذه املرتبة  ن العبادةوهذا من أفضل ما يكون م  ؛أحواهلم يف معيشتهم اليومية 
 والشماع يف احلقيقة جمموع من ثالثة أقسام:         

القلب ومن كل  كل  يبتدئ آبية التوحيد، ُث يذكر وجوب حمبة هللا من    :( 9-4:  6القسم األول، مأخوذ من سفر التثنية )
لأل  وتعليمها  الوصاَي  حفظ  ووجوب  القوة،  ومن كل  األيدي  النفس  على  آية  وربطها  دائما،  عنها  التكلم  ووجوب  والد، 

 وعصابة على األعني وكتابة على قوائم األبواب.  
(: ويذكر وعد هللا مبكافأة عباده إبطالة العمر وتكثري النعم والربكات،  21-13:  11من سفر التثنية )والقسم الثاين، مأخوذ  

 ا. إن هم عملوا ابلوصاَي؛ وابلعقوبة إن هم خالفو 
(: ويذكر وصية األهداب، حىت تُذكِّر بوجوب طاعة الرب عند  41-37:  15والقسم الثالث، مأخوذ من سفر العدد ) 

ر هذا القسم ابخلروج من مصر قدميا، حىت يبقى ماثال أمام أعني كل  ذكّ رؤيتها، وبوجوب االنصراف عن اتباع األهواء. ويُ 
   أجيال بين إسرائيل. 

لنعتربوال أن "عزرا" كول         ما كّنا  للتوراة وللتشريع املوسوي،  نبّيا جمددا  ، ألهنا إحداث ملا مل  شعائر اليهودية قط ال  ان 
السالم  عليه  موسى  عليه  لنبنّي    . يكن  خصوصا،  الفاحتة  سورة  وعن  املسلمني،  لدى  الصالة  عن  حمّله  يف  الكالم  وسيأِت 

كل    . وإنّ داخل الدين الواحد  ا، عند تطّور صورهتما يف التشريعالفرق بني الصالتنْي من وجه كوهنما استمرارا للمعاين ذاهت
، يكون جاهال ابلدين  اليوم هو غاية ما يُطلب منه يف ابب التديّن ،من يرى من الكتابّيني أن التزامه بصورة التشريع لديه

  هم جاهلون الذين يرون شريعتهم منفصلة عن الشرائع السابقة انفصاال اتما،    -يف املقابل-  من أساسه؛ كما أن املسلمني
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البشرية   احلياة  لتطور كل جوانب  املواكب  الدين،  "رجال  األخرى  بتطوُّر  أتثري  مدى  لنا،  سيظهر  هنا  األرض. ومن  على 
امللل،   مجيع  من  الناس  على  يُشرفالدين"  الَت  الدينية  "احلظرية"  داخل  إبقائهم  أجل  و من  استثمارها  على  مون    ن إخضاع 

 . ا رغم رواجه  ةيف سوق الدنيا الزائل  ، فيها للبيع والشراء
وإن حنن نظران إىل الربكات الَت تُتلى يف الصلوات اإلسرائيلية، الَت كانت يف األصل مثان عشرة "شيمونة عسرة"،         

"مشعون الباقويل" و"رابن مجلئيل" فيما بعد؛  ة ترتيبها  رجال الكنيسة الكربى أيضا، ُث قام إبعادفإننا جندها من وضع عزرا و 
عشر  الثانية  الربكة  إليها  إال    ةوأضاف  عشرة،  مثان  األول  عددها  على  ُتسّمى  أن الربكات  الفاطان". ومع  "مشوئيل  الحقا 

يف القرن الثاين،   تسع عشرة. وقد كان ذلك  إليها أخرى لُيصبح عددها  ُأضيفت  كان يُقصد    ضد اهلرطقة، الَتو أهنا قد 
 من ورائها "الكفار" املسيحيون، يف نظر اليهود.  

إىل ثالثة          وقد وردت أكثر عبارات الربكات وألفاظها يف "الكتاب املقدس"، وبعضها اآلخر يف "املشنا". وتنقسم 
 أقسام: 

الرب  ويشمل  التسابيح؛  أي  "ِشباحيم":  األوىل كاألول:  الثالث  والثناء  )ريشونوت(  ات  هللا  بتعظيم  خمصوص  قسم  وهو   .
 عليه. 

ال أي  "بقاشوت":  واالثاين:  )إمصاعُ طلبات  املتوسطة  عشر  الثالث  الربكات  ويشمل  يُدعى  لتوسالت؛  قسم  وهو  يوت(. 
 األفراد واجلماعة.  قضاء حوائج فيه ب

ابلشكر خمصوص  قسم  وهو  )أحرونوت(.  األخرية  الثالث  الربكات  ويشمل  التشكرات؛  أي  "هوداؤوت":  على    الثالث: 
 .  النعم

 ينما القسم الثالث تُراعى فيه املناسبات، كالسبوت واملواسم واألعياد. والقسم األول والثاين، ال يتغريان أبدا، ب       
اين الصفات  وإذا حنن عدان إىل املعاين الَت تدور حوهلا الربكات، فإننا جندها على عمومها وإمجاهلا، ال خترج عن مع       

ناسبة ألول أطوار الدين، مل يكونوا يعلمون من  اإلهلية واألفعال. وهذا يعين أن بين إسرائيل يف مرتبتهم التشريعية األوىل، امل 
هللا   بني  املعاملة  يف  البارز  الوجه  وهذا  ودعائهم.  تضرعهم  ومناط  ثنائهم،  مناط  فهي  الضرورية؛  حاجاهتم  يُليّب  ما  إال  هللا 

  . ُدوا َربَّ َهَذا اْلبَ ْيِت  }فَ ْليَ ْعبُ   وعباده، هو ما يشري إليه قول هللا تعاىل يف القرآن من ابب االمتنان على املسلمني األُول:
]قريش:   َخْوٍف{  ِمْن  ُجوٍع َوآَمنَ ُهْم  ِمْن  َأْطَعَمُهْم  الذاِت  [ 4،  3الَِّذي  ابلفقر  يتعّلق  ما  يشمل كل  اجلوع،  من  واإلطعام   .

الظهور   هلم  ُت  ما  )صورهم(،  ذواهتم  به  تقوم  مبا  يُغنيهم  هللا  أن  العدمي. ولوال  أصلهم  بسبب  للعباد،  الوجود الذي    بصفة 
األصل  الذي  من  الفقر  صنوف  من  صنف  لكل  املقابلة  الغىن  صنوف  جلميع  الشامل  العام  الغىن  هنا  به  نعين  والوجود   .

يعين   الذي  العباد،  ذوات  حبفظ  متعلق  فهو  اخلوف،  من  األمن  وأما  يستمر  للعباد.  حىت  مستمرا،  عليهم  اإلمداد  إبقاء 
ومن األمساء الَت يعقلها أهل هذه املرتبة خصوصا:    صل كل نعمة أخرى فرعية.وجودهم. وهذان الصنفان من النعم، مها أ

 ، الواقي، احلافظ، املميت...  نتقمالرب، املنعم، الرزاق، املغين، القوي، احمليي، املانع، امل
ين العيسويني وال  وحنن عندما ذكران أن اإلسرائيليني، ال يعلمون من هللا، إال بقدر حاجتهم إليه؛ فإن ذلك ال يستث        

أيضا كل   احلقيقة  جهة  من  يستثين  وال  مّلتهم؛  يف  الدين  من  األوىل  املرتبة  يتجاوزون  ال  الذين  منهم  خصوصا  احملمديني؛ 
عبد من العباد، مهما بلغت مرتبة علمه ابهلل، لكون العبد يف احلقيقة ال يعلم من هللا إال صورة نفسه، كما ذكران يف قول  

هذا، فنحن نريد اإلشارة إىل معىن مل يفتح الباب إليه إال حممد صلى هللا عليه وآله وسلم، وهو املعىن    لنا سابق. ولكن مع 
التحققُ  يُتيح  الذي  وهذا    الذاِت؛  ابهلل.  هللا  يعلم  أن  للعبد  جليّ -به  هو  وإن كنا    -كما  تصوُّره؛  من  اليهود  يتمكن  ال 

د )واملعارف( املسيحية واإلسالمية تباعا. وهذا الباب من أعجب  سنعرف فيما بعد رائحة له عندهم، من أتثرهم ابلعقائ
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ما يقع يف جمال التالقح التشريعي، من خارج اإلذن الشرعي الذي يُلزم أهل كل شريعة ابتباع الشريعة اجلديدة إن هم راموا  
األحبار والكهنة أولئك  أن  يعين،  وهذا  الدين.  يف  مناملعنّيني   الرتّقي  الرتّقي  سيتقمصون  ذلك    ،  وسنتبنّي  ينالوه.  أن  دون 

أصول التجديد  جليا إبذن هللا، عندما   تتبع  من التفصيل نصوص اجملددين يف اليهودية ويف النصرانية، عند  بشيء  نتناول 
 ا يف كل مرة. مفيه

األعياد   ل ليست الوحيدة يف ذلك؛ ب  بصلة،  متت كثريا إىل موسى عليه الصالة والسالم أهنا ال والشعائر الَت ذكران        
عن   جدا  متأخر  اترخيها  وذكرَيت  مناسبات  إىل  تعود  معظمها  يف  وهي  مبوسى؛  الصلة  ضعيفة  أيضا،  اإلسرائيلية  الدينية 

لنعربُ  اليومية؛  الصلوات  مواقيت  ذكر  الضروري  من  أنه  نرى  ذلك،  تفاصيل  يف  ندخل  أن  وقبل  األول.  خالهلا  الزمن  من   
 إىل بعض ما يتعلق بذلك من معان. 

 والصلوات الواجبة على اليهودي ثالث يف اليوم:        
َحر )شحاريت(: ووقتها منذ تبنّي اخليط األبيض من اخليط األزرق، إىل ارتفاع عمود النهار؛ حبسب ما ورد  . صالة ال1 سَّ

   يف "املشنا".
 . صالة منتصف النهار أو القيلولة )ِمْنحة(: ووقتها من احنراف الزوال، إىل ما قبل الغروب. 2
 . إىل حلول الظالم )وقت العشاء عند املسلمني(  . صالة الغروب )َعرِبِيْت(: ووقتها يبدأ من غروب الشمس3

وهذه األوقات، هلا اعتبار يف التجّلي اإلهلي. ومبا أن صالتنْي من الثالث تكوانن يف وقت السحر أو بعد الغروب،         
ملوسويني، يغلب عليه البطون من جهة ثُلثْيه؛ يف حني ال يكون الظهور  فإن هذا يدل على أن التجلي اإلهلي ابلنسبة إىل ا

ر والبطون اللذان نعنيهما هنا، مها متعلِّقان ابجلانب العَقدي املعريف؛ ال ابجلانب التشريعي  و متعّلقا إال ابلثلث املتبقي. والظه
عنه  الظاهر. وه  ،الذي كنا نذكر  عليها  يغلب  جهته  من  املوسوية  الشريعة  يف  أن  عنه  أخربان  ما  هو  هنا،  نذكره  الذي  ذا 

 ؛ ألنه ابلنسبة إليهم "ابطن". لدى املسلمني(  السابق من كون أتباع موسى مل يكونوا على معرفة كبرية برهّبم )مرتبة اإلسالم
الصال        تكون  عندما  الكبري  الشال  بوضع  أو  الكتفني،  على  الصغري  الشال  وبوضع  اليدين،  بغسل  الصالة  ة  وتبدأ 

مجاعية. والشال يكون من نسيج أبيض مستطيل أو مربع، ويف كل زاوية من زواَيه حلية مؤلفة من مثانية أهداب؛ أربعة  
بيضاء وأربعة زرقاء. وهذا األزرق خمتَلف فيه من جهة درجة الزُّرقة، من الكحلي الداكن إىل األخضر الُكرّاثي؛ وإن كان  

   دولة إسرائيل اليوم على علمها.   وهو اللون الذي تضعه  ؛ زرق السماوي )األمسنجوين(إىل اللون األمييلون  اليهود يف جمملهم  
هي          عبادهتم  جل  فألن  السابغ،  املسلمني  وضوء  إىل  ابملقارنة  اليدين،  غسل  على  اليهود  من  الطهارة  اقتصار  وأما 

من مرتبة األفعال. وهذا يعين أن القسط األكرب من شريعتهم، هو متعلق ابحلالل واحلرام من جهة الظاهر. وأما الطهارة  
تبقى بعيدة من حيث اإلدراك ومن حيث التناول.  س يف "الكتاب املقدس"، إال أهنا  القلبية، فبالرغم من ورود التنبيه إليها  

أن املرتبة األوىل من الدين، ال يصح أن تكون بدنية صرفا؛ بل ال بد فيها من حد أدىن قليب؛  من جهة مقابلة،  وهذا يعين  
الَت ستكون حمور دعوة عيسى عليه السالم،  لكن هذا احلد األدىن ال يُعترب إن قورن ابملرحلة املختصة ابلقلب )اإلميان(  

أو ابملرحلة الَت فوقها. وأما الشال األبيض، فهو دليل على التوبة من الذنوب، وعلى التفاؤل حبصول القبول من هللا؛ وهو  
حكام  ما يُسّمى عندان "الرجاء". وأما اختالف األهداب بني األبيض واألزرق، فهو داللة على احنصار األفعال من جهة األ

حكم   إىل  تعود  املعصية  بينما  الوجود،  حكم  إىل  تعود  الطاعة  ألن  وهذا  )أزرق(.  ومعصية  )أبيض(  بني طاعة  التشريعية: 
ربعة من كل لون، فهو مناسب ملراتب التجليات من جهة العموم؛ وهي املذكورة يف قول هللا  . وأما عدد األ)الظلمة(   العدم

َواآْلِخرُ   تعاىل: اأْلَوَُّل  ]احلديد:    }ُهَو  َواْلَباِطُن{  الطبيعة [3َوالظَّاِهُر  عامل  إىل  رمز  فهي  الشال،  من  األربع  الزواَي  وأما   .  
هو حمل التكليف دون غريه من العوامل الَت سيحلون فيها بعد  الذي الذي يكون فيه الناس يف دنياهم؛ و  )رابعي العناصر( 
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تلمسه    موهتم. ال  أن  أمهها  خاصة،  أحكام  له  الشال  العابد  وهذا  يكون  أن  ذلك  ومعىن  وقت  -النساء؛  يف  األقل  على 
خارجا عن أحكام نفسه؛ ألن حواء هي صورة نفس آدم من جهة احلقيقة. واملقصود ابخلروج عن أحكام النفس    -عبادته

مبدافعتها  هنا، ليس معىن التحّقق الذي يكون للرابنيني منا؛ وإمنا هو معىن اجملاهدة ملا يرد على القلب من خواطر الشر،  
ويرتديه اليهودي من بلوغه إىل    ؛ وهذا الشال، خُيصص له مكان من البيت، لُيحفظ فيهوعدم العمل مبقتضاها، ال غري.  

، لُيكّفن فيه. وهذا يؤّكد ما ينبغي أن يلقى العبد ربه عليه، مما هو مناسب حلال الصالة يف املعتاد؛ وهو معىن  وقت مماته 
 س عنه. جيد، ينبغي أن ال يغفل النا 

ومما حيرص عليه اليهود يف العبادة، تغطية الرأس؛ وهو من عالمات التوقري يف الظاهر. أما من جهة الباطن، فهو         
خروج من حول العبد وقوته، إىل حول هللا وقوته؛ وهو معىن "ال حول وال قوة إال ابهلل" ابلعبارة املعروفة يف اإلسالم. وهو  

عن نسبة األفعال إىل النفس. وهذا يعين أن الذي يرى نفسه قد أدى ما عليه من واجبات، فإنه  أيضا أتكيد ملعىن اخلروج  
موافقا   يكون  فإنه  العبادة،  يف  فأقامه  عليه  تفّضل  هللا  أن  يرى  ومن  معانيها؛  جهة  من  ابلعبادة  التحقق  عن  بعيدا  يكون 

 هلا.  العبادة  للمعاين الَت ُوضعت 
لني"، وهو علبة صغرية من اخلشب أو اجللد، بداخلها رقعة من اجللد )رق الغزال( مكتوب  ويلبس اليهود أيضا "التف        

من جهة على الرأس، ومن  عليها: "قراءة السماع". وجيب وضعها عند الصالة يف وسط اجلبهة حبيث يربط شريط اجللد 
فقه اليهودي يف فرضه ل  "التفلني"  جهة أخرى على الكف اليسرى؛ وتكون العلبة مثبتة عند أصل اإلهبام. وقد اعتمد ال

على التنزيل الظاهري احلريف، ملا جاء يف سفر التثنية كما هو مذكور يف حمله من بداية هذا الفصل. وهذا يؤكد ما ذكرانه  
تكرار   وإن  والسماوَيت.  املعاين  من  هو  ما  إىل  اإلدراك،  جهة  من  املادَيت  جماوزة  مقدورهم  ليس يف  اليهود  أن  من  مرارا 

الَت  عي األرضية  املعاين  مقابل  يف  السماوية  املعاين  على  للداللة  منه  قد كان  امللكوت"،  "دخول  لعبارة  السالم  عليه  سى 
للتفريق   هو  األرضية،  واملعاين  السماوية  املعاين  بني  هنا  متييزان  وإن  مراتبها.  أوىل  يف  األلفاظ  من  الغالب  يف  عليها  يُستدل 

املعاين العقلية الَت يتداوهلا املفكرون  بني  أهل الدين ابلرتّقي عن املرتبة األوىل، و إال  لَت ال يناهلا  بني املعاين الدينية الوجودية، ا 
لسماوية )بغري املعىن االصطالحي(،  ، أن املعاين اأيضا  والَت ال تبلغ السماء ابملعىن الديين الرابين. ونعين من هذا  ؛والفالسفة 

كون عن أرواح الكواكب ال عن املدد النبوي الرابين. وهذا التفريق ضروري يف زماننا،  الَت يبلغها الفالسفة أو العرّافون، ت 
ألننا نرى جل أهل الدين قد اُندعوا ابملعاين العقلية عند انقطاع مددهم، وظّنوا أن املدد يف ذلك واحد وأن الطريق واحد؛  

ذلك  خبالف  التمام   واألمر  مل على  الرابين،  املدد  عن  االنقطاع  وهذا  إىل    .  تعداهم  بل  وحدهم،  اليهود والنصارى  فيه  يقع 
عموم املسلمني، الذين مل يبق هلم من النور األصلي إال ما حيفظ عليهم إسالمهم، إن هم حافظوا عليه؛ وإال فإن بعضهم  

ىل خطورته  نراهم يدخلون وخيرجون من اإلميان إىل الكفر، يف اليوم أكثر من مرة وهم ال يشعرون. وهذا احلال هو ما نبه إ 
َأْو    ؛ُيْصِبُح الرَُّجُل ُمْؤِمًنا، َومُيِْسي َكاِفرًا  ؛»اَبِدُروا اِبأَلْعَماِل ِفتَ ًنا َكِقَطِع اللَّْيِل اْلُمْظِلمِ النيب صلى هللا عليه وآله وسلم بقوله:  

نْ َيا  ؛مُيِْسي ُمْؤِمًنا، َوُيْصِبُح َكاِفرًا   . 1« !يَِبيُع ِديَنُه ِبَعَرٍض ِمَن الدُّ
 فهو:  ، والذي هو اجلزء الوحيد من صالة اليهود املأخوذ كله من التوراة بفقراته الثالث، وأما نص قراءة السماع       

هذه  ] ولتكن  قوتك.  وبكل  نفسك،  وبكل  قلبك،  بكل  إهلك  الرب  فتحب  واحد؛  الرب  إهلنا،  الرب  إسرائيل،  َي  امسع 
قلبك، واروه على  اليوم  هبا  أان موصيك  الَت  الطريق،  الكلمات  مشيك يف  ويف  ببيتك،  إقامتك  يف  هبا  وتلفظ  ألوالدك،  ا 

 وحني نومك وقيامك. وثبّتها على يدك آية، ولتكن عصائب بني عينيك. واكتبها على مصاريع بيتك، وعلى بّواابتك. 
 

 مسلم، عن أِب هريرة رضي هللا عنه. . أخرجه  1
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أ نفوسكم،  عطيُت مطر  فإذا مسعتم وصاَيي الَت أان موصيكم اليوم مسعا، لتحبوا الرب إهلكم وتعبدوه بكل قلوبكم وكل 
أرضكم املبّكر واملتأخر يف أوانه، فجمعت قمحك ومخرك وزيتك؛ وأعطيت هبائمك عشبا يف حقلك فتأكل أنت وتشبع.  
واحرتسوا من أن تزيغ قلوبكم فتنحرفوا وتعبدوا آهلة أخرى وتسجدوا هلا؛ فيحمى غضب الرب عليكم، ويغلق السماء فال  

م  فتبيدو يكون  غلّتها،  األرض  تعطي  وال  على  طر،  هذه  فضعوا كلماِت  الرب.  يُعطيكم  الَت  الطيبة  األرض  من  سريعا  ن 
قلوبكم ونفوسكم، وثبتوها آية على أيديكم، ولتكن عصائب بني عيونكم، وعلموها ألوالدكم، متكلمني هبا عند اإلقامة  

؛ لكي تكثر أَيمك،  يف بيوتكم وحني املشي يف الطريق ووقت منامك وقيامك. واكتبها على مصاريع بيتك وعلى بواابتك 
 وأَيم أوالدك على األرض الَت أقسم الرب آلابئك أن يُعطيهم، إَيها طيلة أَيم السماء على األرض. 

أجياهلم، وجيعلوا على   ثياهبم على  يف أطراف  أهدااب  أن يصنعوا هلم  بين إسرائيل وقل هلم  وكلم الرب موسى قائال: حّدث 
فتصري  األمساجنوين،  من  فتيال  طرف  وراء    هدب كل  تدورون  وال  وتنفذوهنا  الرب  وصاَي  وتذكرون كل  فرتوهنا  هداب  لكم 

؛ لكي تتذكروا وتنفذوا كل وصاَيي، وتكونوا مقدِّسني إلهلكم. أان الرب  قلوبكم ووراء عيونكم، إذ أنتم من ورائها تفسقون 
 معانيه:  ولننظر اآلن يف  [.إهلكم الذي أخرجكم من أرض مصر، ليصري لكم إهلا. أان الرب إهلكم.

فإنه   )مشاع(،  مساعا  النص  هذا  مُسي  أجله  من  الذي  هنا  "امسع"  ولفظ  واحد.":  الرب  إهلنا،  الرب  إسرائيل،  َي  "امسع   _
مناسب للوحي املوسوي الذي أصله من التكليم اإلهلي له. وهذا السماع هنا، يف مقابل الشهادة الَت للمسلمني يف قوهلم:  

وأشه هللا،  إال  إله  ال  أن  من  "أشهد  هو  الذي  الشهود،  من  اإلسالم،  شهادة  يف  و"أشهد"  هللا.".  رسول  حممدا  أن  د 
واالمسان "السميع" و"البصري" مها من أتباع  اختصاص االسم "البصري"، كما هو السماع من اختصاص االسم "السميع".  

}َربِّ أَِرين أَْنظُْر إِلَْيَك{    وله:االسم "العليم". وهذا الشهود الذي يف التشريع احملمدي، هو ما كان قد سأله موسى يف ق
تَ رَاين{ ]األعراف:    ؛ فأجابه هللا:[143]األعراف:   َلْن  أضاف سبحانه:[143}قَاَل  ِإىَل اجْلََبِل فَِإِن    ؛ ُث  }َوَلِكِن اْنظُْر 

ا وَ  ا جَتَلَّى رَبُُّه لِْلَجَبِل َجَعَلُه دَكًّ ا أَفَاَق قَاَل ُسْبَحاَنَك تُ ْبُت ِإلَْيَك َوَأاَن  اْستَ َقرَّ َمَكانَُه َفَسْوَف تَ رَاين فَ َلمَّ َخرَّ ُموَسى َصِعًقا فَ َلمَّ
ُل اْلُمْؤِمِننَي{ ]األعراف:   عىن هذا، أن الرؤية منوطة مبحمد؛ وأما أنت فلن تراين من حقيقتك، بل تراين بعد  م. و [143َأوَّ

إلميان ال يتعّلق إال ابلغيب؛ وهذه الرؤية يف حقه كانت  فنائك يف حممد. وهذا هو مناط إميان موسى عليه السالم، لكون ا
التوحيد.   يعطيان  فإهنما  البصري"،  من "السميع  يكوانن  عندما  والبصر  السمع  سؤاهلا. وأما  الغيب وقت  رحم  يف  تزال  ما 

" بلفظ  هنا  جاء  الذي  "هللا"،  هو  واحد،  أصل  إىل  املختلفة،  االمسية  املعاين  رجوع كل  هو  التوحيد،  إهلنا".  ومعىن  الرب 
وهذا يدل على أن املوسوّيني، مل يكونوا ميّيزون بني األلوهية والربوبية، وكانوا يعاملون االمسني "هللا" و"الرب" معاملة االسم  

أما دخول ابن تيمية فيما مسّاه    على الوجه ذاته الذي يعلمه عوام املسلمني.املركب. وهو صحيح من جهة علم اإلمجال، 
 وتوحيد الربوبية، فهو جهل حمض، وتكلف يف غري حمّله.  توحيد األلوهية 

_ "فتحب الرب إهلك بكل قلبك، وبكل نفسك، وبكل قوتك.": والفاء هنا للربط والرتتيب، مبعىن أنك بعد مساعك ما  
والنفس   القلب  بني  التفريق  هذا  وسنجد  قوتك.  وبكل  نفسك  وبكل  قلبك  بكل  فأحبه  قلبك،  يف  الرب  وحدانية  يُثبت 

حيادي،  متكر  معىن  القلب  معىن  ألن  وذلك  صحيح.  الداللة؛ وهو  حيث  من  املغايرة  ليدل على  املوضع،  هذا  غري  را يف 
يقبل التلّون مبا حيل فيه من جهة علوه أو من جهة سفله؛ ولسنا نعين إال الروح والنفس. ومبا أن مرتبة بين إسرائيل، هي  

يكون فيها بني   معناه األصلي "القلب"، ومعناه احلايل "النفس". والنفس على عكس  مرتبة اإلسالم األوىل، فإن القلب 
معىن القلب من حيث االستقالل عن البدن، هي انشئة بني البدن والقلب؛ وهي متعلَّق كل املعامالت األرضية الَت تكون  

قهر   حتت  فيها  ألن العبد يكون  الدينية،  املعاملة  جهة  من  املراتب  أشق  من  املرتبة  وهذه  جّل    وطبيعته  أاننيتهللقلب.  يف 
يكون عليه أصحاب  قد  ابألوامر الشرعية على عكس مرغوبه. وأما وجود النشاط يف العبادة الذي    أوقاته؛ وهذا جيعل القيام
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من أثر القلب  هماهذه املرتبة، ووجود احلالوة، ف أثر النفس ال  من  .  ؛ عند شهود الفعل منها على العكس من املظنون، 
 يف الغالب غري مقبولة، إال أن يتجاوز هللا عن عبده.   وهذا جيعل العبادة

_ "ولتكن هذه الكلمات الَت أان موصيك هبا اليوم على قلبك، واروها ألوالدك، وتلفظ هبا يف إقامتك ببيتك، ويف مشيك  
ُروَن    يف الطريق، وحني نومك وقيامك": وهذا هو معىن قول هللا تعاىل: }الَِّذيَن َيْذُكُروَن اَّللََّ ِقَياًما َوقُ ُعوًدا َوَعَلى ُجُنوهِبِْم َويَ تَ َفكَّ

َماَواِت َواأْلَْرِض رَب ََّنا َما َخَلْقَت َهَذا اَبِطاًل ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّاِر{ ]آل عمران:   . وإن ذكر هللا  [ 191يف َخْلِق السَّ
رتبة األوىل يُناسبها ذكر اللسان، الذي دلت عليه هذه الفقرة من السماع؛ وهو يف متناول كل  وامل  ؛ليس على مرتبة واحدة

إنسان. وأما األوقات، فال شك هي تعم كل أوقات اليقظة من ليل أو هنار. وعندما يعم الذكر مجيع أوقات العبد، فإنه  
املرتبة الثانية من الدين. وقد يتساءل قوم عن جدوى  يُرجى له أن يعم كل أحواله أيضا؛ وهذا جيعله مؤهال ألن يرتقي إىل  

الذكر، وهو عبادة سارية يف األوقات، وليس كالعبادات النظامية الرمسية الفردية أو اجلماعية؛ فنقول: إن الذكر هو روح  
ال قيمة   األعمال كلها، وبه حتيا صور العبادات من صالة وصيام وحج وغري ذلك. فمن ال ذكر له، تكون عبادته جوفاء 

 هلا يف ميزان الشريعة نفسه. 
_ "وثّبتها على يدك آية، ولتكن عصائب بني عينيك. واكتبها على مصاريع بيتك، وعلى بّواابتك.": هذه الوصية هي  

جماز يُراد منه أن تتجّسد الوصاَي يف أفعال العبد الَت هي  الَت رأينا سابقا أن بين إسرائيل أخذوها على ظاهرها، بينما هي  
قلبه   يف  له  مشهودة  تكون  وأن  يده؛  معبدا  مثرة  بيته  من  جيعل  وأن  يُعاكسها؛  ما  إىل  ابلغفلة  خيرج  ال  حىت  الدوام،  على 

 هللا، وال يكتفَي ابملعابد املشرتكة الَت قد َيتيها الناس رَيء، كما هي احلال يف الغالب.  هخاصا يعبد في 
قلوبك بكل  وتعبدوه  إهلكم  الرب  لتحبوا  مسعا،  اليوم  موصيكم  أان  الَت  وصاَيي  مسعتم  "فإذا  أعطيُت  _  نفوسكم،  وكل  م 

فجمعتَ  أوانه،  يف  املبّكر واملتأخر  أرضكم  وزيتك؛ وأعطيتُ   مطر  ومخرك  أنت    قمحك  فتأكل  حقلك  يف  عشبا  هبائمك 
التوجه )النية(.   عند  منه  يكون  ما  اإلخالص إال  من  يعرفون  يكونوا  مل  إسرائيل  بين  أن  على  الوصية  هذه  تدل  وتشبع.": 

من عبادة هللا هلل. وهذا الصنف من العبادة، وإن  وهذا هو ما يكون عليه العوام   يتمكنون  أيضا، الذين ال  من املسلمني 
كان له أصل يف الشرع، عند مراعاة الضعفاء، فإن صاحبه يكون على خطر، إن ختلفت النتائج املرجوة يف الدنيا؛ كأن  

فسه أو ماله. ونعين أن من يعبد هللا ألجل قضاء  ميتنع املطر رغم املواظبة يف الظاهر على العبادة، أو أن ُيصاب العبد يف ن 
}َوِمَن النَّاِس َمْن يَ ْعُبُد اَّللََّ َعَلى َحْرٍف    ن يعبده على حرف؛ كما أخرب سبحانه عن قوم بقوله:مَ ن مجلة  املآرب، ال خيرج م 

وَ  َعَلى  انْ َقَلَب  َنٌة  ِفت ْ َأَصابَ ْتُه  َوِإْن  بِِه  اْطَمَأنَّ  َخرْيٌ  َأَصابَُه  ]احلج:  فَِإْن  اْلُمِبنُي{  اخْلُْسرَاُن  ُهَو  َذِلَك  نْ َيا َواآْلِخَرَة  الدُّ َخِسَر  ْجِهِه 
أحوال  [11 من  يكون  ما  إال  نتائجها؛  إىل  نظر  دون  من  هللا  عبادة  يتعلم  أن  عليه  اآلفة،  هذه  من  العبد  خيرج  وحىت   .

عباده  على  هبا  هللا  يتفضل  الَت  النعم  وأما  تقّراب.  هبا  ليزداد  العبد  ،  القلوب،  يراها  أن  األفضل  فمن  هنا،  ذُكر  ما  مثل  من 
، ال أن يراها من نتائج أعماله. كل هذا، من جهة علم الرتبية، ال من  هي أيضا   عليه أن يشكر ربه عليها  ، نِعما جديدة

على ما  جهة العلم كما هو يف نفسه. وقد فرّقنا مرات عديدة بني الصورتنْي، حىت ندل على ما ينفع العبد يف الوقت، ال 
 يوافق العلم فحسب. 

واحرتسوا من أن تزيغ قلوبكم فتنحرفوا وتعبدوا آهلة أخرى وتسجدوا هلا؛ فيحمى غضب الرب عليكم، ويغلق السماء  _ "
زيغ   من  التحذير  الرب.":  يُعطيكم  الَت  الطيبة  األرض  من  سريعا  فتبيدون  غّلتها،  األرض  تعطي  وال  مطر،  يكون  فال 

اتب من  حتذير  هو  فإهنا  القلوب،  القلوب،  احنرفت  وإذا  تنحرف.  القلوب  جيعالن  ما  وحدمها  ألهنما  والشيطان،  اهلوى  اع 
بين   عقول  خماطبة  من  هي  األخرى،  اآلهلة  وعبادة  ابهلل.  الشرك  هي  معصية  أعظم  وإن  الطاعة؛  بدل  املعصية  إىل  تتجه 

 وجود هلم من األصل. واملقصود من الكالم،  إسرائيل على قدر ما تعقل؛ ما دامت األلوهية هلل وحده، وما دام الشركاء ال 
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علماء   عن  يغيب  نقوله  الذي  وهذا  غيبا.  أو  شهادة  معىن،  أو  حّسا  فيها  هلم  جتّلى  الَت  الصورة  يف  رهّبم  الناس  يعبد  أن 
و  صراحة.  والسّنة  القرآن  يف  ذكرها  ورود  رغم  احلسّية  اإلهلية  ابلتجلّيات  هلم  علم  ألهنم ال  عوامهم،  قبل  ما  املسلمني  لكن 

ة نبّينا  ندامت جل العقول من صنف عقول بين إسرائيل، فإننا حُنجم عن تفصيل القول فيما ذكران، ائتماما بربنا وعمال بس 
يعاقبهم فإنه  عليهم  غضب  وإذا  عليهم؛  يغضب  فإنه  به،  وأشركوا  رهبم  العباد  عصى  وإذا  وسلم.  وآله  عليه  هللا  .  صلى 

}َفَكأَيِّْن ِمْن قَ ْريٍَة َأْهَلْكَناَها َوِهَي ظَاِلَمٌة َفِهَي َخاِويَةٌ    م وهبالك النفوس. يقول هللا تعاىل: والعقوبة يف الدنيا تكون بزوال النع
 . [ 45َعَلى ُعُروِشَها َوبِْئٍر ُمَعطََّلٍة َوَقْصٍر َمِشيٍد{ ]احلج: 

، إَيها طيلة أَيم السماء على  _ "... لكي تكثر أَيمك، وأَيم أوالدك على األرض الَت أقسم الرب آلابئك أن يُعطيهم
وللذّرَيت،   لآلابء  األعمار  إطالة  هي  والَت  إسرائيل،  بين  على  العامة  بنعمته  الرب  يُذكِّر  الوصاَي،  تكرار  بعد  األرض.": 

ا  على األرض املقدسة الَت كتب هللا آلابئهم. ولكن حبسب استقراء التاريخ، فإهنم مل يوفوا مبا أوصاهم الرب به دائما؛ فكانو 
يُعاقبون زَيدة على العقوابت الفردية واجلماعية املعتادة، ابلشتات يف األرض، وابإلخراج من األرض املقدسة. ومعىن "طيلة  
على   يقع  ما  ألن كل  التجلي؛  مقتضيات  من  هو  السماء،  إىل  األَيم  ونسبة  الزمان؛  طيلة  األرض":  على  السماء  أَيم 

 ات الرب. األرض، هو من جتليات السماء؛ أي من جتلي
 أما الثوب واألهداب فقد سبق الكالم عنها، فال حاجة إىل التكرار. _  

_ ُث خُيتم السماع ب  "أان الرب إهلكم الذي أخرجكم من أرض مصر، ليصري لكم إهلا. أان الرب إهلكم.": ومعىن الكالم،  
لذي اصطفيتكم لتكونوا عبادا يل تعبدونين  ، وأان ا يف مصر  هو أان الرب الذي اعتىن بكم، عند إنقاذكم من العبودية والّرقّ 

منه   حتذير  وهذا  وابملعصية.  ابإلعراض  إحساين  تقابلوا  وال  عليكم،  نعمَت  فاذكروا  الناس.  دون  من  لكم  أشرعها  بعبادة 
إسرائيل )كما غلط بعض النصارى وبعض   بنو  أنفسهم ويهلكوا هالكا أبدَي. ولقد غلط  سبحانه، حىت ال خيسر العباد 

(، عندما ظّنوا أن االصطفاء ذاِت هلم، بغض النظر عن أحواهلم من الطاعة واملعصية، فانقلب وعد هللا هلم وعيدا،  املسلمني
}َوقَاَلِت اْليَ ُهوُد َوالنََّصاَرى حَنُْن أَبْ َناُء اَّللَِّ َوَأِحبَّاُؤُه ُقْل   وانقلبت النعم يف حقهم عذااب. وقد ذكر هللا هذا يف قوله سبحانه:

بُُكْم ِبُذنُوِبُكْم َبْل أَنْ ُتْم َبَشٌر ممَّْن َخَلَق يَ ْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َويُ َعذُِّب َمْن َيَشاُء َوَّللَِّ ُملْ فَِلَم ي ُ  نَ ُهَما  َعذِّ َماَواِت َواأْلَْرِض َوَما بَ ي ْ ُك السَّ
]املائدة:   اْلَمِصرُي{  وع[18َوِإلَْيِه  هللا  بني  نسب  أن ال  العباد كلهم،  ليعلم  وهذا  شروط  .  هلا  العبودية؛ والعبودية  إال  باده، 

وحده   سبحانه  وهو  به.  هللا  خالف  خالف،  ومن  بوعده؛  له  هللا  وىّف  والتكاليف،  ابلشروط  أوىف  فمن  تكاليف.  وعليها 
بفعل شيء لعباده يف حال    -تعاىل -هللا ملزم    ظن أنصاحب األمر، ليغفر ملن يشاء ويعّذب من يشاء. وهذا حىت ال يُ 

}َوَربَُّك خَيُْلُق َما َيَشاءُ َوخَيَْتاُر َما َكاَن هَلُُم اخلِْرَيَُة    يف حال معصيتهم؛ وإمنا هو سبحانه دائما خُمتار. يقول تعاىل:   و أطاعتهم  
ا يُْشرُِكوَن{ ]القصص:   ما  أوأحوال، يف الدنيا واآلخرة. و   : أي خيلق ما يشاء فيهم من أفعال[68ُسْبَحاَن اَّللَِّ َوتَ َعاىَل َعمَّ

ألن   هو:  فجوابنا  وحدهم؟  اليهود والنصارى  على  تنص  اآلية  أن  مع  الصفات،  هذه  يف  املسلمني  بعض  اشرتاك  ذكران  ملَ 
ذُكر، من دون استثناء. وهذا هو السبب الذي جعلنا نقول يف   ما  يف القرآن خطاب هلم؛ واخلطاب يعم كلَّ  ورود اآلية 

ع، إن كل اآلَيت القرآنية الَت نزلت يف أهل الكتاب، هي انزلة ابإلضافة إليهم يف حق من هو على صفتهم  غري هذا املوض
            من املسلمني. وما أكثرهم يف زماننا!... 
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 الفصل الثالث 
 (2الشعائر اليهودية: الصالة )

 
 

 كهذا:   و"العاميدة"، تبدو يف صورهتا النهائية       
وهي مبنزلة "بسم هللا الرمحن الرحيم" الَت تُقال من املسلمني عند افتتاحهم    :1." ََي َربُّ افْ َتْح َشَفََتَّ، فَ ُيْخربَ َفِمي بَِتْسِبيِحكَ "

 القراءة. 
املهيب، اإلله العايل،  . ]مبارك أنت َي رب إهلنا وإله آابئنا، إله إبراهيم، إله إسحاق، وإله يعقوب؛ اإلله العظيم اجلبار  1

ص لبين أبنائهم، ألجل امسه مبحبة.[. وُيضاف  الطيبة، مالك الكل، وذاكر فضائل اآلابء، واآلِت مبخلّ   واهب اإلنعامات 
العشرة التوبة  أَيم  يف  اإلله  (2) إليها  أيها  ألجلك  احلياة،  سفر  يف  اكتبنا  ابحلياة.  يُسّر  الذي  امللك  أيها  َي  للحياة  ]اذكران   :

 امللك املعني املنجي والواقي. مبارك أنت َي رب، َي جمن إبراهيم.[:   احلي،
آابئنا  وإله  إهلنا  رب  َي  أنت  "مبارك  يعقوب _  وإله  إسحاق،  إله  إبراهيم،  إله  وإن  .":  ،  ذاته؛  يف  متعاظم  مبعىن  "مبارك"، 

يعلمو  العابدين  أن  هذا،  من  ونعين  الصفات.  وراء  من  الدين  ألهل  يُدرك  الذات  معىن  احلقيقة،  كان  يف  هللا  صفات  ن 
ويعلمون من ورائها أن هذه الصفات ال بد أن تقوم بذات غري معلومة. وهم يعلمون هذا، من قياسهم احلق على اخللق؛  
فيكون هذا املعىن عندهم َبَدهّيا، ال حيتاجون فيه إىل دليل. وهذا يعين أن هللا عندما خلق العقل لبين آدم، فإنه أّهله إلدراك  

مبنطق عام غري معلوم على وجه التفصيل. وهذا املنطق، سينبين عليه اخلطاب اإلهلي نفسه، ليتمكن العباد من   معلومات 
فقهه والعمل مبا جاء فيه. وربط بين إسرائيل لذكر األلوهية إببراهيم وإسحاق ويعقوب، هو لكون إمياهنم ابهلل مرتبطا لديهم  

م ليعّلموهم  إليهم  هللا  أوحى  الذين  هلل  آبابئهم  خماطبتهم  وإن كانت  ابلواسطة،  قائلون  اإلميان  هذا  يف  فهم  الدين.  بادئ 
مباشرة يف ظاهرها. وهذا يعين أن بين إسرائيل مل يكونوا أهل فكر )فلسفة( كما كان اليوانن، حىت يصلوا إىل معىن "وجود  

بتعريف النيب صلى هللا عليه وآله وسلم. وهلذا    الذين ما عرفوا هللا إال  )بين إمساعيل(  هللا" بعقوهلم؛ وإمنا هم يُشبهون العرب
بني   التفريق  وجوب  مع  الفالسفة؛  إليه  يستند  الذي  العقل  مبنزلة  )والعرب(،  إسرائيل  بين  لدى  األنبياء  نعترب  أن  ينبغي 

حىت   والعقل؛  أنفسهم،  األنبياء  بني  املقارنة  يف  نستطرد  هللا. ولن  معرفة  إىل  الوصول  إمكان  جهة  من  نبتعد  الطريقني،  ال 
 كثريا عن النص.  

ويتضح من األمساء اإلهلية املذكورة، أن معاملة بين إسرائيل هلل، كانت دائرة  _ "اإلله العظيم اجلبار املهيب، اإلله العايل.":  
ف  "اإلله العظيم اجلبار املهيب": يقصدون منه من تعود    عليها أكثر من غريها؛ حبسب حاجاهتم اليومية وطول أعمارهم.

ه األمساء كلها، ويف مقّدمتها ما يليق ابملعبود من عظمة وجربوت وهيبة. وهم يقيسون مظاهر العظمة، على ما يكون  إلي 
للملوك فيهم ويف غريهم من األقوام؛ وإن كان العقل املؤمن ال بد أن ُيضفي على صفات اإلله خصوصية التفوُّق، الذي  

: ال بد أن يعتربوا فيه اآلهلة األخرى الَت كانت معروفة حوهلم للشعوب  لعايل"و"اإلله ا  ليس إال معىن "التباُرك" و"الربكة".
ة للملوك. فصفة العُلّو ال بد للعقل من أن يقابلها ابلّسفل. واألمساء اإلهلية حتتمل هذه املقارانت،   الوثنية، أو لتلك املؤهلِّ

 
 . 15: 51. مزمور:   1
 . أَيم التوبة العشرة، تكون أول "تشرى" الذي يوافق شهر أكتوبر؛ إىل يوم الكفارة يوم "كبور"، الذي هو العاشر منه.   2
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املق هذه  فإن  الذات،  اُعتربت  فإن  الذات؛  معىن  عن  جمّردة  دامت  وهذا  ما  شك.  غري  من  الضالالت  من  ُتصبح  ارانت 
أمساء،   هي  حيث  من  األمساء  بني  وال  و التفريق  الكتابيني،  من  الالهوتّيون  ال  به  يعنت  مل  ذات،  هي  حيث  من  الذات 

صفة   إضفاء  على  أصحابه  حرص  ومضطراب، مهما  مدخوال  علما  الالهوت،  علم  سيكون  هلذا  املسلمني.  من  املتكلمون 
 القداسة عليه. 

الكل.":    _ مالك  الطيبة،  اإلنعامات  مدى  "واهب  فواضح  الكل"،  و"مالك  الطيبة"  اإلنعامات  "واهب  االمسان:  وأما 
   ؛ فهم يُعاملون هذين االمسني، معاملة ال تنقطع. ارتباط بين إسرائيل هبما يف احلياة اليومية، ويف تصّورهم للدنيا أبكملها 

ألن هللا هو صاحب الفضل على اآلابء   َت ال تليق ابهلل، إن صحت الرتمجة؛هو من األمساء ال : ذاكر فضائل اآلابء"و "_  
اآلابء، ال بكونه ذاكرا لفضائلهم. وذلك ألن اآلابء ال     على وعلى الذرية. وكان األوىل الثناء عليه سبحانه بكونه ُمفضال 

يُظه  املقطع،  وهذا  سبحانه.  رهبم  من  هلم  ممنوح  فضل  هو  وإمنا  ذواهتم،  من  هلم  همر  فضل  يتعّلق    ما  فيما  اليهود،  عليه 
  يكرتثون جند املتأخرين منهم، ال    وهلذا،ابلدين وابلعرق؛ فهم ال ينفصل يف أعينهم الدين عن العرق، وال العرق عن الدين.  

املرء   فيهمل  اكرتاثهم  بقدر لتديّن  نسبه  ابلدين   . تحقُّق  ُث  ابهلل،  اجلهل  من  اآلفة    !... وهذا كله  هذه  من  يسلم  وإن  -ومل 
حينها. ال    -ظاهر امل  ت اختلف يف  سنذكرها  اخلصوص،  على  منهم  مذاهب  ونعين  املسلمون.  وال  جند    النصارى  وعندما 

األقوام األخرى الَت    اليهود ال يكادون يعرفون مبن ُوجد قبل إبراهيم من بين آدم، فإننا سنتفهم قصورهم يف معرفة حقوق 
لقية، فإننا لن نوافقهم  تشاطرهم التواجد على األرض، ممن ال ينتسبون إىل أصوهلم. ولكن رغم تفّهمنا إلعاقتهم الدينية واخلُ 

َم،  »النَّاُس ُكلُُّهْم بَ ُنو آدَ عليها مطلقا؛ ألن هذا هو ما جاء نبيُّنا صلى هللا عليه وآله وسلم لعالجه يف الناس، عندما قال:  
تُ رَابٍ  ِمْن  ُخِلَق  الناس كلهم  1« ! َوآَدُم  يُعيد  وهذا  وغريهم-.  إسرائيل  أصله وهو    -بين  إىل  آدم، وآدم  هو  واحد  أصل  إىل 

. وكما قضى اإلسالم على التمييز العرقي،  بعد هذا البيان  للعبد شيء يفخر به من جهة النسب الدمويالرتاب، فال يبقى  
  !»ََي أَي َُّها النَّاسُ  واللغوي وغريمها، حبسب ما جاء يف قول النيب صلى هللا عليه وآله وسلم:  فإنه سيقضي على التمييز اللوين

َأابُكْم َواِحدٌ  ، َواَل ِلَعَجِميٍّ َعَلى َعَرِبٍّ   ؛َأاَل ِإنَّ َربُكْم َواِحٌد، َوِإنَّ  َأْعَجِميٍّ لَِعَرِبٍّ َعَلى  َأسْ   ؛ َأاَل اَل َفْضَل  َوَد،  َواَل أِلَمْحََر َعَلى 
ْقَوى   ؛ َواَل َأْسَوَد َعَلى َأمْحَرَ  . وبنو إسرائيل، عليهم أن يكملوا نقصهم يف هذه  2« ! أَبلَّْغُت؟"، قَالُوا: بلََّغ َرُسوُل اَّللَِّ   !ِإالَّ ابلت َّ

وإب  االنتماء،  دائرة  بتوسيع  وحده   عادةاملسألة،  التقوى  الواجهة  معيار  مسرية  إىل  يف  الوراء  إىل  يُشّدهم  فيه  هم  ما  ألن  ؛ 
البشرية العامة، ويعزهلم عن إخواهنم ومنافسيهم فيها. والعقيدة الَت ُيصادمها الواقع، على الناس أن يُعيدوا النظر فيها مهما  

ني يف العقائد الضّيقة،  اإلميان )املعارف الدينية( والواقع، يصدران عن جهة واحدة، هي هللا )الرب(. وعلى املنعزلتكن؛ ألن  
وجيعلون آهلة أخرى )وإن  أن يعلموا أهنم يدخلون يف الشرك، مبجرد اعتقاد ما ليس حبق؛ ألهنم بذلك سيجعلون هللا هلم،  

تُذكر( األ  مل  غري  خرىلألقوام  على  إسرائيل  بنو  فهمها  املقدس،  الكتاب  من  نصوص  بنا  مرت  ولقد  ابطل!...  وهذا   .
 تعّمدوا حتريف ترمجتها، وضلوا هبا ضالال بعيدا.  وجهها، إن مل يكونوا قد

 " تشري  _  الفقرة  هذه  أن  ونالحظ  مبحبة.":  امسه  ألجل  أبنائهم،  لبين  مبخّلص  سبق-واآلِت  ما  خالف كل  إىل    -على 
املخّلص، الذي سيبعثه هللا لتخليص األبناء؛ من دون حتديد ملعىن التخليص، أو ذكر لصفات املخّلص على التعيني. وهو  
عدم   إىل  وتنبيهنا  األرض.  على  األخرية  املواجهة  وقت  إىل  مستمرة  ستبقى  بعد،  فيما  مضطربة  عقائد  عنه  ستنشأ  ما 

 
 . أخرجه الرتمذي عن أِب هريرة رضي هللا عنه.  1
 هللا عليه وآله وسلم يف أَيم التشريق.   . أخرجه أمحد يف مسنده، عمن حضر خطبة النيب صلى 2
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الشرعي،   ابملعىن  خملِّصني  موسى، كانوا كلهم  بعد  من  إسرائيل  بين  يف  املبعوثني  األنبياء  ألن  جاء  للمخّلص،  التخصيص 
 . الذي يُفيد العودة إىل صحيح التديُّن بعد احنراف 

غريهم  يعنيه  ما  هو  ابحلياة،  اإلسرائيليون  يعنيه  ما  ابحلياة":  يَُسرُّ  الذي  املِلك  أيها  َي  للحياة  "اذكران  الغالب   _  وهو  يف  ؛ 
لدنيا. ولكن املقصود من احلياة يف احلقيقة، الوجود؛ ألن الوجود هو احلياة األوىل  اب   يعرفوهنا منذ وعيهماحلياة الطبيعية الَت 

ومسألة الدخول إىل الوجود، هي    عليها احلياة الثانية )الطبيعية(، إذ ال حييا طبيعيا إال من كان موجودا أوال.الَت تتأسس 
. فهم عندما  من جهة احلقيقة   عدم اتصافهم ابلمن أبعد األشياء عن إدراك الناس، ألهنم غريبون عنها غرابة اتمة، بسبب  

يبصرون وال يعلمون أنفسهمكانوا يف عدمهم كانوا ال يسمعون وال  فلما جتلى هللا عليهم ابالسم    ؛ يعقلون؛ أي كانوا ال 
، عّلمتهم أن ما يُدركونه من الوجود ليس  ابستمرار   لكن أحواهلم الَت صارت ختتلف عليهم  . "النور"، مسعوا وأبصروا وعقلوا 

عارية  هو  وإمنا  غيبههلم،  جانب  يف  أكثريتهم حمصورا  يبقى لدى  العلم  هذا  وإن كان  شهادهت،  م؛  إىل  خيرج  ليكونموال    وا ، 
هناك  و   ؛ وصلهم إليه يخذ هللا أبيديهم يف طريقه، و َي  أن حرية من أمرهم، إال    على  وهذا ما جيعل جل الناس   . مبعلمه  نيواع

تذهب كل الشكوك، وتتحقق كل الرجاءات. وحىت الفالسفة )األقدمون واحملدثون( الذين توسلوا عقوهلم يف عملية    ، فقط
م ووجود العامل، فإهنم مل يظفروا من ذلك بشيء؛ وبقوا حتت سلطان عدمهم ال يتمكنون من االنفكاك عنه.  إدراك وجوده

  . يف الفهم   وجهانلكن له    ،وهو معىن صحيح   ؛"يُسرُّ ابحلياة"، فمعناه أن هللا ما خلق اخللق إال من ُمنطلق حمّبته م  وأما قوهل
هلل   الوجهني،   وأصحّ  خملوقني  فيه  اخللق  يكون  خملوقني ما  فيه  اخللق  يكون  ما  وهو  عنه،  فرعا  الثاين  املعىن  ليكون  )بغري    ؛ 

  ألنفسهم. ورغم التناقض الظاهر من العبارة، إال أن العارف يعلم حقيقة ما نتكلم فيه بغاية الوضوح.   املعىن االصطالحي(
. واقتصار  [79َسيَِّئٍة َفِمْن نَ ْفِسَك{ ]النساء:    }َوَما َأَصاَبَك ِمنْ   وإىل املعىن الثاين، يشري قول هللا تعاىل من جهة التفصيل: 

}ُقْل ُكلٌّ ِمْن    نسبة السيئات على النفس، هو من أثر العدم. وأما من جهة املعىن األصلي العام )الذاِت(، فإن هللا يقول: 
{ ]النساء:   .  [ 78ِعْنِد اَّللَِّ

بلسان املصّلني وحدهم؛ ألن مجيع املخلوقات وهي يف  "اكتبنا يف سفر احلياة": هذا الدعاء بلسان كل املخلوقات، ال   _
منه  )عدمها   اخلروج  هللا  تسأل  الثابتة(،  الوجود) األعيان  إىل  خترج  فال  ذلك،  تسأل  ال  قد  اثبتة  أعيان  فر    . ( وهناك  والسِّ

َماِء َواَل َأْصَغَر    املذكور، هو ما مساه هللا كتااب يف مثل قوله تعاىل:  }َوَما يَ ْعُزُب َعْن رَبَِّك ِمْن ِمثْ َقاِل َذرٍَّة يف اأْلَْرِض َواَل يف السَّ
]يونس:   ُمِبنٍي{  يف ِكَتاٍب  ِإالَّ  َأْكرَبَ  َواَل  َذِلَك  لألرو   .[61ِمْن  الذي كان  التجّلي  قوله  وأما  يف  عنه  هللا  أخرب  والذي  اح، 

ِبرَبُِّكمْ   تعاىل: أََلْسُت  أَنْ ُفِسِهْم  َعَلى  َوَأْشَهَدُهْم  ُذرِّي َّتَ ُهْم  ظُُهورِِهْم  ِمْن  آَدَم  َبيِن  ِمْن  َربَُّك  َأَخَذ  َشِهْداَن{  }َوِإْذ  بَ َلى  قَالُوا   
؛ فهو من  تكليفها بتدبري األجسام الرتابية   ، فهو بعد أن خرجت األرواح من العدم إىل الوجود، وقبل[172]األعراف:  

األرواح. من    عامل  وهذا  واحدا.  خملوقا  وليس  الثاين،  بركوب  أحدمها  خملوقان ُكّلف  احلقيقة  يف  اإلنسان  أن  يبنّي  وهذا 
 االزدواجية السارية يف مجيع اخللق، ليبقى احلق منفردا ابلوحدانية دوهنا. 

أيها اإلله احلي.":   إسرائيل    .نصف املعىن الذي ذكرانه آنفا   وهنا ألجلك ال لنا؛ و أي، خلقت_ "ألجلك  وما علمه بنو 
 إليه.   واعلى حقيقته حقا، وإمنا مشوا له رائحة. لكن سؤاهلم هللا أن خيلقهم له، هو معىن جيد؛ إن تفطن

" و _  املذكورة  األمساء  هذه  إبراهيم.":  جمن  َي  رب،  َي  أنت  مبارك  والواقي.  املنجي  املعني  وجلّية  امللك  داللتها،  اضحة 
و  هللا  َي  أنك كما كنت  هو  واملعىن  الضرابت.  احملاربون  به  يتقي  الذي  الرتس  فهو  اجملن،  أما  املعامالت.  يف  قيا  امكانتها 

ع به عليه   إلبراهيم من الشرور، فقنا حنن أيضا؛ وهذا من التوسل إببراهيم، وإن مل يظهر ابللفظ؛ وهو أيضا من معىن التشفُّ
            ن غري إعالن.   السالم، م
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مبراحم  .  2 املوتى  حميي  بفضله،  احلياة  الكافل  اإلنقاذ.  على  القادر  املوتى،  حميي  أنت  رب!...  َي  األبد  إىل  جبار  ]أنت 
جليلة. مقيم الساقطني، وشايف املرضى، وُمطلق األسرى، ومقيم أمانته للنائمني يف الرتاب. َمن ِمثلك صاحب قدرات!...  

ة!...[. ويف أَيم التوبة يُقال: ]من مثلك أيها األب الرمحن! الذاكر خملوقاته  لنجاكا مييت وحُييي، ويُنبت ا ومن يُشبهك ملِ 
لحياة! وإنك ألمني على إحياء املوتى! مبارك أنت َي رب َي حميي املوتى.[. وعند تكرار العاميدة ُيضاف: ]نقدسك  لبرمحة  

، إذ يثلثون لك التقديس. فهكذا مكتوب على يد نبّيك "وصاح هذا هلذا،  املقدس   (1)ونعظمك كأنغام نطق حمفل السرافيم
جمُده."  األرض  مأل كل  اجلنود،  قدوس رب  قدوس،  ُقدوس،  يف  2وقال:  الرب  جمد  "مبارك  مسبحني وقائلني:  فيقابلوهنم   .

   [.4جيل جليل، سبِّحوا هللا!" : "ميلك الرب إىل األبد، إهلك َي صهيون من . والقول املكتوب يف كالمك املقدس 3مقامه." 
العقل اإلسرائيلي يدق ابب الزمان، قياسا على ما يعلمه من أحواله. فهو من    أ_ "أنت جبار إىل األبد َي رب": هنا بد 

واألبد كلمة   "األبد".  ب   القائل  إليه  أشار  ما  وهو  به؛  حمصور  وغري  الزمان،  يف  مقّيد  غري  يراه  أن  بد  ال  ربه،  تنزيه  ابب 
. واألبد واألزل اعتباران يف  الَت يُراد هبا املاضي  "األزل"   ؛ يف مقابل مل للداللة على عدم انتهاء الزمان يف االستقبال ُتستع

الزمان، ال حقيقة هلما إال يف العقل، ومها معىن واحد خيتلف حبسب الناظر إليه فحسب: فإن كان الناظر ينظر إىل خلف،  
، واجهه األبد. وجمموع األزل واألبد، الذي هو معىن الزمان املطلق، هو "الدهر".  واجهه األزل؛ وإن كان ينظر إىل أمام

القدسي:   احلديث  يف  هللا  لقول  هللا،  هو  ْهرُ والدهر  الدَّ َوَأاَن  ْهَر،  الدَّ َيُسبُّ  آَدَم  اْبُن  اأْلَْمرُ   ! »يُ ْؤِذييِن  اللَّْيَل    ، بَِيِدي  أُقَ لُِّب 
للدهر، هو سبه ليوم أو لليلة يكون قد حصل له فيهما ما يكره؛ وهو ال يعلم أنه بسّبه  . ومعىن سب ابن آدم 5« !َوالن ََّهارَ 

إال  امل يرون  ال  هم  وإن كانوا  دهريته،  يف  اخللق  مجيع  جيمع  الذي  املطلق،  الزمن  هو  وهللا  للمطلق.  سااّب  يكون  فإنه  قّيد، 
ابهلل ينظر  من كان  إال  حجاب؛  وراء  ومن  والليلة،  اليوم  يف  هلم  هللاتقليبه  مع  دائما  يكون  فإنه  ذلك كله   ،  يف  يف  أي  ؛ 

 . اإلطالق ويف التقييد 
داء؛ ال يعلم حقيقته إال بعد أن حيصل له. أما قبل ذلك، فهو  _ "أنت حميي املوتى": املوت ابلنسبة إىل العقل، عقبة كأْ 

أوال،  نفسي  احلقيقة  يف  املوت  من  اخلوف  وسبب  حبقيقته.  جلهله  الكربى،  خوفه  أسباب  من    من  ابلروح  يتعلق  ال  ألنه 
ربنا   أخرب  لغريها، كما  ال  للنفوس  املوت  ذوق  العلة، كان  هلذه  ابلرتكيب.  متعّلق  هو  وإمنا  جهته؛  من  ابجلسد  جهتها وال 

َنا تُ ْرَجُعوَن{ ]العنكبوت:    عن ذلك بقوله: ُُثَّ ِإلَي ْ من املوت، هو  [57}ُكلُّ نَ ْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوِت  . وسبب خوف النفس 
خوفها من العودة إىل العدم الذي كانت فيه، بعد أن ذاقت طعما ما للوجود. وقولنا طعما ما، هو ألن املعدوم ال ميكن  

فإنه لن يعرف الوجوَد كما يعرف الوجوُد نفَسه. وأما    ،وهبذا  ، إعماال ملبدأ عدم انقالب احلقائق؛ أن يصري موجودا حقيقة 
من   أو  َفس  الن َّ انقطاع  من  العامة  نفسه خوف  ابملوت  ال  املوت،  أبسباب  متعّلق  خوف  فإنه  اجلسم،  من  خراب  وهو  ؛ 

؛ ألهنم عاملون به وحبقيقته. والعوام من  . وأما العارفون، فإهنم ال خيافون املوت، وإن فّروا من آالم سكراته ضعف اإلدراك
همَّ  ال  قد    املؤمنني،  يكونوا  حىت  املوت؛  بعد  حُيَيوا  أن  إال  العدم،  ا جنو هلم  هم  من  تومهُّ أن    ؛ حبسب  يعلمون  ال  وإن كانوا 

 
 . نوع من املالئكة.  1
 . 3:  6. إشعياء:   2
 . 12: 3. حزقيال:  3
 . 10: 146. مزامري:  4
 . متفق عليه، عن أِب هريرة رضي هللا عنه.  5
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و  اآلخرة،  غري  الدنيا  تكون  وهبذا  قبله.  تكون كحياهتم  لن  موهتم  بعد  نفسه  إن كان حياهتم  هو  سيكون أل  ؛ الشخص    نه 
 تفاصيلها. ذكر على نشأة أخرى، ال ضرورة لإلطالة يف 

واملخلوقات املمكنة، ال خوف هلا إال من العدم؛ ألنه حُييط هبا  _ "القادر على اإلنقاذ": ال يُرجى اإلنقاذ إال مما خُياف. 
املخلوقني،    ةإحاطة هللا الوجودية الَت اكتنفتهم من جهاهتم الست، ملا ُوجدوا. وهلذا املعىن العام يف حيا  والمن كل جهة. ول 

العد  معانٍ  هو  الفقر  ألن  الفقر،  خياف  فالعبد  جهة    م جزئية كثرية:  من  عليه  يدخل  ألن  الذي  االعتالل،  وخياف  املال؛ 
يكون    اعدمي  مقابال املرض هو العدم الذي يدخل عليه من جهة الصحة. وهكذا، فإن لكل حال وجودي للعبد، حاال

سبب خوفه؛ ولكل حال جزئي، مظاهر متعددة، ال تكاد تنتهي من جهة احلكمة. ففي النهاية، ال خياف العبد إال من  
من هنا كان فقر العبد إىل ربه فقرا مطلقا. ومن حتقق ابلفقر امل ُطلق فإن هللا  و عدم إال ربه؛ العدم!... وليس له خمرج من ال

امل ُطلق. الغىن  فيه    يُغنيه  االستفاضة  إىل  سبيل  فال  للدين،  األولينْي  املرتبتنْي  يف  املرتبة  العقول  إدراك  عن  خيرج  معىن  وهذا 
 اآلن. 

 أن مقصودهم ابحلياة الوجود، ولو يف مرتبة دنيا. ولو أهنم كانوا متفلسفني  _ "الكافل احلياة بفضله": ولقد سبق أن ذكران
قبل ذلك، لتكلموا عن الوجود مباشرة. وأما كفالة احلياة ابلفضل، فإن العبد يعلمها من فقره أيضا )عدمه(. وبعد علمه  

ال من استحقاقه وال من لزوم احلال؛  كل جوانب حقيقته، هو من جود ربه    إىلبفقره، علم أن اإلغناء الذي َيتيه من ربه  
األلباب   أويل  عند  بوجودْين  والقول  وجوداً؛  ولصار  الفقر،  حقيقة  عن  بذلك  العبد  خلرج  ذلك،  من  شيء  لو كان  ألنه 
منها   أنفسهم يف متاهة ال خمرج هلم  حمال. وقد غلط املتكلمون كثريا عند تومههم وجود املخلوقات، نوع وجود؛ فأدخلوا 

و  الدنيا  ابلتوبة. يف  إال  ورمبا    اآلخرة،  احلق.  العلم  إىل  ابلنظر  صبياين،  ُجّلها  ألن  اآلن،  طروحاهتم  مناقشة  يف  ندخل  ولن 
 سنعرض لبعضها عند ذكر األقوال من مجيع العقائد الكتابية، فهناك مُيكن أن نتناوهلا. 

تاجون فضال أكرب من األحياء؛ لتومههم أن  _ "احمليي املوتى مبراحم جليلة": وسبب هذا القول، أهنم يتومهون أن املوتى حي
م أن األحياء معدومون يف احلقيقة، وأن األموات  أهنم علموا  أفقر من األحياء. ولو  من هذا الوجه   ن شاهبو األموات  ،  هلم 

والدنيا    ،إال يف احلال الذي هو املوت )حتلُّل الرتكيب(، ويف املوطن الذي هو الربزخ واآلخرة لألموات   ؛ملا وجدوا بينهم فرقا 
 لألحياء. 

ذُكرت   أعدام،  ذُكر هنا  ما  للنائمني يف الرتاب": كل  أمانته  "مقيم الساقطني، وشايف املرضى، ومطلق األسرى، ومقيم   _
أن فّصلوا بعض ما كان جممال لديهم فيما قبل.    على  يف مقابلها وجودات خمصوصة هبا. فهم مل يزيدوا يف الثناء على هللا 

مانة للنائمني يف الرتاب )املوتى(، هو أكرب يف نظرهم من كل ما سبق؛ ألهنم يُشاهدون افتقار املّيت  قامة األ إلوختصيصهم  
فإنه ال يفتقر إال إىل الصحة. وامليت إىل جانب فقره الشامل، حيتاج إىل من    - مثال-إىل كل شيء، خبالف احلي املريض  

لإلهانة، أو لالحتقار، أو لسرقة املال، وغري ذلك... هلذا    ه يف رعاية حقوقه بني األحياء؛ حىت ال يكون ُعرضة ن ينوب ع
تكفل هللا يف تشريعه بتحرمي شتم امليت وذكره مبا ال حُيب، وتكفل هو سبحانه بتوزيع تركته على ورثته ابلعدل، محاية ملاله.  

قر املطلق، والفروع من الغىن  لكن رغم تفصيل الفقر أو تفصيل الغىن املقابل له، فإن الفروع من الفقر كلها تعود إىل الف 
كلها تعود إىل الغىن املطلق. ومن علم هذا، فإنه سُيصبح على نور عند نظره يف األمور. ومع أن هذا هو ما كان ينبغي  
أن يتوافر لعلماء الدين قبل غريهم، ليتمكنوا من داللة غريهم على اخلري، فإهنم بعدم سلوكهم لطريق التزكية، صاروا أشد  

 آلخرين، نسأل هللا السالمة!... عمى من ا
قدرات": وهذا تنزيه هلل على قدر املنزِّه، الذي ال يرى هللا إال قادرا بني مجلة قادرين. وهذا حال    _ "َمن ِمثلك صاحب 

  العوام من أهل املرتبة األوىل. وأما من كان عاملا، فإنه يرى القدرة هلل وحده، ويرى مجيع خلقه متصفني ابلعجز التام!... 



34 
 

وعلم العامة أبن هللا أقدر من غريه، الذي يُفيد االشرتاك يف الصفة، هو علم موافق للحقيقة؛ ألن مظاهر اخللق املتصفني  
اخللقية   ومظاهرها  هللا،  إىل  املنسوب  القدرة  إطالق  بني  واملقارنة  تفاوت.  على  لكن  نفسها،  للقدرة  مظاهر  هم  ابلقدرة، 

  يكون إال ألهل التوحيد اخلاص، خبالف العامة الذين يكونون على شرك يف شهودهم. جائز ووجيه. لكّن هذا ال امل ُقيَّدة،  
يرى   وحُيُيون، ولكن  مييتون  امللوك  يرى  من كان  إال  هذا،  يقول  ال  النجاة":  مييت وحُييي، ويُنبت  ملكا  يُشبهك  "ومن   _

. أما  ، كما سبق أن ذكران عند صفة القدرةألوىل قدرة هللا على اإلحياء واإلماتة أُت؛ وهذا مقام اجلاهلني من أهل املرتبة ا
من   العبارة  تعطيه  ال  الشهودْين  بني  وحده. والتوفيق  هللا  بيد  مها  واإلماتة  اإلحياء  أن  جمازا،  ال  حقيقة  يرون  العاملون فإهنم 

  استمداد النور الوجودي تباع اهلدي الرابين والطريقة النبوية، من أجل  ابإىل ترقيق حجابه  فيه،  نفسها، ولكن حيتاج العبد
 . غري هذا ال ينفع!... العلمي خصوصا 

 " احلق  _  "قياس  سابقا  عنه  قلنا  ما  هو  التشبيه؛ وهذا  هو  األب،  صفة  إيراد  من  املقصود  الرمحن":  األب  أيها  مثلك  من 
ا احلقيقة، لعرفوا أن  ل منهم؛ ألهنم لو رأو )شديد الرمحة(. وهذا حوَ   على اخللق". وهم يرون هللا برمحته يُشبه األب الرمحن

 اإلنسان يف رمحته، هو متخلق خبُلق هللا؛ وأن رمحة اإلنسان الراحم نفسها، هي مدد وجودي من أمداد هللا. 
ه للحياة":  برمحة  خملوقاته  "الذاكر  الرمحات كثرية، _  أن  يعون  نعمة،   م  مقابل كل  ابحلياة   يف  خاصة  رمحة  إحداها    . وأن 

َنا ِبَرمْحَِتَك ِمَن اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن{ ]يونس:  لسالم: ومن هذا الباب قول موسى عليه ا  . [86}َوجنَِّ
لو مل يكونوا يستعظمون إحياء املوتى، ويرونه  و ": رب، َي حميي املوتى! . مبارك أنت َيوإنك ألمني على إحياء املوتى _ "

خبالف ما تعطيه    ؛ على وجه واحد، هو هنّي على هللا   أبلغ يف القدرة على اخللق بدءاً، ملا قالوا ما قالوا. واملسألة يف احلقيقة 
يقول هللا تعاىل: القياسات العقلية  َمرٍَّة{ ]اإلسراء:    .  َأوََّل  يُِعيُداَن ُقِل الَِّذي َفَطرَُكْم  َمْن  ولكن هللا اعترب    . [51}َفَسيَ ُقولُوَن 

ْن آََيتِِه أَنََّك تَ َرى اأْلَْرَض َخاِشَعًة فَِإَذا أَنْ زَْلَنا  }َومِ   نظر العباد إىل األمور، فخاطبهم مبا يُدركون؛ لذلك هو يقول سبحانه:
َها اْلَماَء اْهتَ زَّْت َورََبْت ِإنَّ الَِّذي َأْحَياَها َلُمْحِي اْلَمْوَتى إِنَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر{ ]فصلت   . [39: َعَلي ْ

 " السرافيم  _  حمفل  نطق  ونعظمك كأنغام  يثلث   نقدسك  إذ  بين  املقدس،  أن  النص  هذا  من  يظهر  التقديس.":  لك  ون 
  إسرائيل كان هلم علم ابملالئكة، من جهة اإلمجال، ويعلمون منه أهنم يُقدسون هللا. وهذا املعىن هو الوارد يف قوله تعاىل: 

. وهذا املشهد، هو يف إدراك عوام املسلمني،  [75}َوتَ َرى اْلَماَلِئَكَة َحافِّنَي ِمْن َحْوِل اْلَعْرِش يَُسبُِّحوَن حِبَْمِد َرهبِِّْم{ ]الزمر:  
كما هو يف إدراك بين إسرائيل؛ ونعين أهنم يتصورون جسما إهليا جالسا على العرش كما جيلس امللوك، واملالئكة يطوفون  

هب والغلمان  اخلدم  يطوف  منم به كما  املقصود  فإن  احلقيقة  يف  أما  اخليال،  عامل  يف  إال  متحققة  ليست  الصورة  وهذه   .  
ابلسماوات احمليط  الفلك  حّف    العرش  ابلعرش  حيفون  النور،  عامل  من  هم  الذين  املالئكة،  فإن  هذا،  وعلى  )واألرض(؛ 

املكّلف بتدبري شؤون اململكة اإلهلية كلها. وتسبيح املالئكة يتخّيله بنو إسرائيل تسبيحا صوتيا، ابلقياس إىل ما يرونه من  
لى ما يُناسب ِخلقة املالئكة ومرتبتهم يف الوجود ويف العلم. ولكن تشبيه تقديس  البشر؛ وهو يف احلقيقة تسبيح ذاِت، ع 

الناس بتقديس املالئكة وتسبيحهم، هو صحيح من حيث املعىن، وإن اختلفت الصورة الختالف العاملنْي. وأما التثليث  
هذا من  األول  اجلزء  من  األول  الباب  يف  ذكرانه  الذي  التثليث  فِلسّر  إليه،  يف    املشار  التثليث  ذلك  ظهر  وقد  الكتاب. 

قدوس".  قدوس،  "قدوس،  قوهلم:  عند  الناطقني،  من  يُعيد    اللفظ  السر،  هلذا  وسلم،  وآله  عليه  هللا  صلى  النيب  وقد كان 
َوِإَذا أََتى   ؛َأَعاَدَها َثاَلاًث َحىتَّ تُ ْفَهَم َعْنهُ  ، أَنَُّه َكاَن ِإَذا َتَكلََّم ِبَكِلَمةٍ "  . أخرب أنس عنه صلى هللا عليه وآله وسلم: اللفظ ثالاث 

 .  1." َسلََّم َعَلْيِهْم َثاَلاثً  ، َعَلى قَ ْوٍم َفَسلََّم َعَلْيِهمْ 
 

 . أخرجه البخاري عن أنس بن مالك رضي هللا عنه. 1
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_ "ُقدوس، قدوس، قدوس رب اجلنود، مأل كل األرض جمُده": ختصيص األرض هنا، هو يف مقابلة السماء حيث املالئكة  
مأل   ومعىن  حبسب  يُسّبحون.  العقل  وإن كان  األرضيات؛  من  شيء  منها  ال خيلو  سبحانه  عظمته  أن  هو  جمُده،  األرَض 

من   شيء  هللا  جتلي  عن  خيرج  ال  أنه  يف  اإلشارة  وهذه  للسفليات.  األرض  وجيعل  املعاين،  لُعلوَيت  السماء  جيعل  العادة 
س ملا سيأِت بعُد يف التشريعات العيسو  ية ُث احملمدية. وأما االسم "رب اجلنود"، فهو  األرض والسماء، جّيدة؛ وهي تؤسِّ

سبحانه: قوله  يف  والوارد  للمسلمني،  املعلوم  "النصري"  مبعىن  وهو  األعداء،  على  االنتصار  إىل  احلاجة  }َواْعَتِصُموا    إلبراز 
 . [ 78اِبَّللَِّ ُهَو َمْواَلُكْم فَِنْعَم اْلَمْوىَل َونِْعَم النَِّصرُي{ ]احلج: 

مس "فيقابلوهنم  ال_  أن  هو  واملعىن  مقامه.":  يف  الرب  جمد  "مبارك  وقائلني:  ا  عبادبحني  وهي  مسبحني   ملالئكة يُقابلون   ،
. وأما عبارة "مبارك جمد الرب يف مقامه"، فهي خبالف ما ظن اجلاهلون من داللتها على  مقابلة بني األرضي والسماوي

املكاين الرب"(1) التحّيز  "مقام  ومعىن  إال  ، .  وليست  تعاىل:   مرتبته؛  قوله  يف  املعىن  هبذا  نفسه  القرآن  جاء  ولقد    األلوهية. 
]الرمحن:   َجن ََّتاِن{  َمَقاَم َربِِّه  َخاَف  منها؛  [46}َوِلَمْن  ال بد  عملية،  آاثر  هلا  املرتبة  مرتبته. ومعرفة  لربه  عرف  ملن  أي:  ؛ 

 ولسنا هنا بصدد تفصيل القول فيها. . هي كل ُمقتضيات العبودية 
إىل األبد، إهلك َي صهيون من جيل جليل": وصهيون، هو أحد التّ ّلنْي اللذين كانت تقوم عليهما القدس  ميلك الرب  _ " 

القدمية. وهذا يعين أن اليهود كما هم يربطون الدين )معاملة هللا( ابلعرق، فإهنم يربطونه ابملكان )بيت املقدس(. وهذا ال  
ري األمر عقدَّي ابملعىن التشبيهي، فإنه خيرج بصاحبه إىل الضالل  يضر من جهة الظاهر وإقامة الشعائر، ولكن عندما يص

لُيخالف خملوقاته الَت جيري عليها   أشران سابقا لتنزيه هللا على قدر العلم؛  ذكر األبد، فقد جاء كما  من غري شك. وأما 
مبا خُيالف. والسبب يف هذا، هو    املوت. واملوت، وإن مل يكن هناية يف نفسه، إال أن العامة يرونه كذلك، وإن نطقوا إمياان

أن العباد من ُمنطلق أحكام العدم احمليطة هبم، يرون أن رهبم ال بد أن يكون على غري ما هم عليه، ليصح استنادهم يف  
ري املتعاملني يعيدون النظر فيها. وهلذا كنا حنن نق ول  أمورهم إليه. فهذا من الضرورات العقلية، الَت أصبح اجلََهلة من متأخِّ

املتقد من  أعلم  املتأخرون  يكون  أن  الضروري  من  ليس  إنه  منا،  يسمع  يوحي  مملن  التِّقاين  التطور  وإن كان  أعقل؛  وال  ني 
   بذلك!... 

س. مبارك أنت  2. ]أنت قدوس، وامسك قدوس، واملقدِّسون يف كل يوم يُسبِّحونك "ِساله" 3 ؛ ألنك إله ملك عظيم ومقدَّ
 أيها الرب اإلله.[: 

"أنت قدوس، وامسك قدوس.": القداسة يف اللغة هي الطهارة، ويف العقائد هي التنزُّه عن مشاهبة املخلوقات؛ بل هي  _  
يف بعض املراتب، التنزُّه عن اخللق من األصل. وكلمة "أنت" املقصود منها الذات يف متخيَّل املخاِطبني؛ وإن كان اخلطاب  

ا. وأما معىن "امسك قدوس"، فهو اتبع ملعىن الذات يف خياهلم؛ ويقصدون منه أنه كما  ال يتعّلق إال ابملرتبة، كما ذكران مرار 
التنزيه   من  ولفظا. وهذا كله  داللة  أيضا،  االسم  حيث  من  هلم  خمالف  الذات، فهو  حيث  من  خللقه  سبحانه خمالف  هو 

}ُسْبَحاَن    عىن يُشري قول هللا تعاىل:ىل هذا امل إ. و ةالعقلي، الذي يكون على قدر إدراك العقول، ال على ما يوافق احلقيق 
ا َيِصُفوَن{ ]الصافات:   ؛ أي هو سبحانه فوق تنزيه املنّزِهني. ولو تنبَّه املنزهون إىل معىن التنزيه  [180َربَِّك َربِّ اْلِعزَِّة َعمَّ

إال يف نفسه، من جهة غيبه،    الذي ينطقون به، لوجدوه ال يليق إال هبم؛ وكأن كل منزِّه، من هذا الوجه، ال يعتقد الربوبية
 ومن دون أن يشعر. وهذه احلقيقة متعلِّقة بسر من أسرار األلوهية، ال جيوز الكالم فيه. 

 
 "مقامه".. يف بعض ُنسخ سفر حزقيال، أتِت كلمة "مكانه" بدل  1
 . هو نوع من املالئكة عند بين إسرائيل، واالسم هو مشتق من النار.  2
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ياهنم على ذكر تسبيح املالئكة، أهنم على هنجهم عاملون.  ت_ "واملقدِّسون يف كل يوم يُسبِّحونك ساله.": ويقصدون من إ 
}ِإنَّ اَّللََّ َوَماَلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَّيبِّ ََيأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا    تعاىل:وهذا املعىن يُشبه ما يدل عليه قول هللا

صّلوا اقتداء ابهلل واقتداء ابملالئكة. وبنو إسرائيل يعنون من وراء كالمهم، أهنم   : معناهالذي . و [56َتْسِليًما{ ]األحزاب:  
 كما تُقدسه املالئكة، وإن مل يبلغوا يف ذلك درجتهم؛ ألجل الفرق لديهم بني املعاينة الَت هي اثبتة للمالئكة،  يُقدسون هللا

والسمع )اإلميان( الذي ال يعرفون هم طريقا غريه. وهذا التفريق جّيد، ومناسب، حىت ي ُتَّخذ وسيلة إىل هللا؛ وهو ال شك  
 من توفيق هللا. 

وم عظيم  ملك  إله  "ألنك  س _  منا  قدَّ تكون  القداسة  ألن  ال  نُقدُِّسك،  هلم  تبعا  وحنن  يُقدِّسونك،  املالئكة  إن  أي،   :".
لك؛ وإمنا ألنك أنت عظيم ومقدس يف نفسك. وهذا املعىن جيد جدا، نرى أن أهل الدين قد ابتعدوا عنه كثريا مع مرور  

تباع عيسى واتباع حممد صلى هللا عليه وآله وسلم  الزمان. ولو أن بين إسرائيل بقوا على هذا األصل، لكان سُهل عليهم ا
فيما بعد؛ ألن أهم عائق حال دوهنم وذلك، هو رجوعهم إىل "تقديسهم" وغفلتهم عن "قداسة" هللا يف نفسه، الَت من  

ا جهة  ومن  التشريع  جهة  من  هلل  وفاء  قوم  يراه  ما  إن  حبيث  عنه.  وللمبلِّغني  عبادته  لطريقة  املختار  هو  أنه  لصورة  آاثرها 
ينبغي   حبتا؛ كان  نفسّيا  عمال  يكون  أن  يعدو  ال  يقع  ألاملبّلغة،  الَت  الكثرية،  املتناقضات  من  عنه. وهذا  التنزُّه  الدين  هل 

   فيها املتديّنون من كل أمة. وحنن سُنربز يف كل مرة ما يُناسب منها، ليعلم الناس موضعهم من الطريق...
ابملعرفة، وتُعلّ 4 بين آدم  متد  أيها الرب  . ]أنت  مبارك أنت  لدنك مبعرفة وفهم وفطنة.  من  م اإلنسان الفهم، فتكّرم علينا 

 .[ )نقول حنن: آمني.(: الواهب املعرفة 
ابملعرفة.":   آدم  بين  متد  "أنت  تعاىل:_  هللا  ]العلق:    وهذا كقول  يَ ْعَلْم{  مَلْ  َما  ْنَساَن  اإْلِ بنو  جيِّ و   .[5}َعلََّم  يذكر  أن  د 

رهم كالمهم يف الغالب عليهم وحدهم، يُنقص من مرتبتهم،  آدم، لتتسع دائرة املعنّيني ابلكالم؛ ألن قصْ   إسرائيل النسبة إىل
معارف. ونسبتهم هنا املعرفة إىل هللا، دون العقل، ه للمسألة.    ي وحيرمهم مما أمد هللا به غريهم من  إدراكهم  من صحيح 

ه؛ ليس غري. وحىت ما يتعّلق ابالكتشافات الكونية أو ابالخرتاعات  وذلك ألن العقل خملوق، يعقل عن هللا ما يتفّضل به علي
حجاب   وراء  من  الرابين  اإلمداد  من  فإهنا  البشري،  العقل  إنتاج  من  أهنا  القاصرون  يتوهم  الَت  والتكنولوجية،  الصناعية 

ه املتقدمون على املتأخرين،  العقل؛ ألن العقل، حقيقته عدمية، متنع أن يكون عنه شيء من نفسه. وهذا أيضا، مما تفّوق في 
 رغم خداع املظاهر. 

العقول   من  ال  هللا،  من  إال  يكون  ال  واإلفهام  للمتكلِّم.  املراد  املعىن  على  الوقوع  هو  الفهم  الفهم.":  اإلنسان  "وتُعّلم   _
ال جنس  على  يصُدق  هذا  وإن كان  غريهم.  ومن  املسلمني  أبناء  من  املرتكسون  يعتقد  ذكائها، كما  درجة  كالم  حبسب 

هللا بكالم  فإنه  فهم  وأجدر   أوىل   كله،  أهنا وسيلة  القرآن، ويظنون  يف  عقوهلم  يُعملون  الذين  أولئك  أن  هذا،  من  ونعين   .
ْمَناَها ُسَلْيَماَن{   . أمل يسمعوا إىل هللا يقول: ، من غري شك يكونون أجهل من بين إسرائيل معانيه،    . [ 79]األنبياء:    !}فَ َفهَّ

 الرب الواهب املعرفة.": يقصدون "العليم" و"الوهاب"، وما يتبعهما من أمساء. _ "مبارك أنت أيها 
القاب 5 الرب  أيها  أنت  مبارك  وجهك.  إىل  بتوبة كاملة  وارددان  لعبادتك،  ملكنا  َي  وقربنا  لتوراتك،  أابان  َي  ]أرجعنا    ل . 

 :  [التوبة.
يُعيدهم أن  هللا  إسرائيل  بنو  يسأل  لتوراتك.":  أابان  َي  "أرجعنا  من    _  امل ُنزل  الوحي  هي  إليهم  ابلنسبة  والتوراة  توراته.  إىل 

. ومعىن الرجوع، قد يتعّلق ابحلقيقة، عند فقدهم فاألمر خيتلف ابلكّلّية   ،؛ أما بعد العلم ا ، ألهنم مل يكونوا يعلمون غريهعنده
عىن  مل ابالرجوع  وقد يتعّلق    عىن.عند فقد امل  ختلفة ، أو كما حدث مع الرتمجات املمرات   لنص التوراة، كما حدث يف التاريخ 

 وحتكيمها يف حياهتم. وهذا هو ما يُفضي إىل الحق الكالم.  مطابقة أحكامها، الذي هو عملي ال
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_ "وقربنا َي ملكنا لعبادتك.": أي: بعد أن تُفهمنا مرادك من وحيك، فاجعلنا نعمل به؛ حىت نكون لك عابدين على  
  ابلتوبة. لذلك يذكروهنا بعد ذلك مباشرة. الوجه الذي ترضى؛ وهو ما ال يتحقق إال

عند   املسماة  وهي  وجه؛  من كل  الصادقة  التوبة  الكاملة،  التوبة  من  واملقصود  وجهك.":  إىل  بتوبة كاملة  "وارددان   _
ق له  فال تتحق  ؛املسلمني "التوبة النصوح". وذلك ألن العبد قد خُيادع نفسه بظاهر التوبة، أو بتوبة جزئية، أو بتوبة وقتية 

جهة   من  ابلعبادة  يتلّبس  قد  العبد  ألن  اإلخالص؛  معىن  على  تدل  فهي  وجهك"،  "إىل  عبارة  العبودية. وأما  وال  العبادة 
الصورة والظاهر، وال يكون معامال هلل هبا، كما يقع للمرائني الذين حُيّبون أن حُيمدوا بعبادهتم؛ مع أهنا يف احلقيقة من فعل  

بُّوَن َأْن حُيَْمُدوا مبَا مَلْ   ىن من معاين قوله تعاىل يف ذّم قوم:هللا ال من فعلهم. وهذا مع }اَل حَتَْسََبَّ الَِّذيَن يَ ْفَرُحوَن مبَا أَتَ ْوا َوحيُِ
 . [188يَ ْفَعُلوا َفاَل حَتَْسبَ ن َُّهْم مبََفازٍَة ِمَن اْلَعَذاِب َوهَلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم{ ]آل عمران: 

 " ا_  الرب  أيها  أنت  تصدر  مبارك  التوبة  ما كانت  عباده،  على  يتوب  هللا  أن  ولوال  "التواب".  يقصدون  التوبة.":  لقابل 
. نسأل هللا لنا وإلخواننا  [ 118}ُُثَّ اَتَب َعَلْيِهْم لِيَ ُتوبُوا ِإنَّ اَّللََّ ُهَو الت َّوَّاُب الرَِّحيُم{ ]التوبة:  منهم. وهو معىن قوله تعاىل: 

 نه؛ إنه هو التواب الرحيم. آمني. توبة نصوحا، مقبولة عنده سبحا 
. ]اغفر لنا َي أابان ألننا قد أخطأان، اصفح عنا َي ملكنا ألننا قد أذنبنا؛ فإنك رب طيب غفور. مبارك أنت َي رب َي  6

 رؤوف َي واسع املغفرة.[: 
من  هللا  أبوة  نسبة  تصح  ال  ألنه  الرب،  مبعىن  هنا  األب  أخطأان":  قد  ألننا  أابان  َي  لنا  "اغفر  العقائد   _  .  أحدإىل    جهة 

، هي ما  هنا والعقائد كلهم.  وقولنا من جهة العقائد، يعين جمال اإلميان ومعاملة الرمحن، مبا هو من مشرتَكات أهل الدين
نصوص الوحي، مبا تُعطيه اللغة وسالمة العقل. ونستثين من هذا، ما يكون عن شهود  صور عقلية، انطالقا من  ُيصاغ من  

عن   املشرتكة أو  العامة  العقيدة  عن  أحيان كثرية  يف  خيرج  ما  يُعطيان  ألهنما  للوحيمعرفة؛  منها  موافقة  أكثر  وإن كاان   ،  .
إال   نعين  تعطيه  ولسنا  اإلمكان ما  العقلي   ،حضرة  التجريد  مقابلة  للعقول  والتنزيه  يف  تكون  الَت  التصّورات  مقابل  ويف   ،

  . ل كثريا من اإلشكاالت العقدية بني امللل املختلفة، وبني أهل امللة الواحدة، حي ه احلضرات. وإن التفريق بني هذالضعيفة
. ولعل االختالف الناتج عما  الَت تعتمد التقليد  ولكنه أمر تنبغي اإلشارة إىل صعوبة اخلوض فيه، من ِقبل العقول احملجوبة 
ُتْم ِفيِه    : ذكران، ال يُرفع إال يف اآلخرة، كما أخرب هللا عن ذلك يف مثل قوله تعاىل يًعا فَ يُ نَ بُِّئُكْم مبَا ُكن ْ }ِإىَل اَّللَِّ َمْرِجُعُكْم مجَِ

فيها    ؛ وحىت اآلخرة ال بد فيها من تفاوت يف املراتب، مما يُبقي هذا الصنف من االختالف قائما [48خَتَْتِلُفوَن{ ]املائدة:  
عنه الناس كثريا؛ إما بسبب الغفلة املعتادة، الَت    طلب مغفرة اخلطاَي من هللا الغفور، أمر ضروري، يغفل  . وإنّ هي أيضا 

م  يف  تكون عن نقص   وهذا حيدث للجهلة من    ؛ القداسة التديّن؛ وإما بسبب االنشغال ابلطاعة يف الظاهر، إىل حد توهُّ
ع وهم  املؤمنني،  عصاة  مرتبة  من  أدىن  احلقيقة  يف  وهؤالء  حّقها.  العبادة  وّفوا  قد  أهنم  يرون  الذين  يف  الُعّباد،  خطر  لى 

األنبياء   من  وإن كان  معصية،  من  خيلو  العباد  من  أحد  ال  ألنه  وذلك  عنده.  من  بتوبة  رهبم  يتداركهم  مل  ما  عبادهتم، 
حُياسبهم    الواملرسلني. وكون معاصي األنبياء دقيقة، حبيث ال يراها العامة من الناس، ال يعين أهنا غري موجودة، وأن هللا  

إن شاء. من  وهنا ينبغي    عليها  يزيد  يُعترب؛ بل قد  يصدر عن األلسنة من ابب العادة، ال  أن االستغفار الذي  أن نذكر 
وإذا كان    سوء حال العبد. نقول هذا، حىت ال يستدرك علينا أحد بقوله: إن الُعّباد ال بد هلم من استغفار ضمن عبادهتم.

أن يدخل  إىل  غفر له، فإنه هالك ال حمالة. وهذا أدعى  األمر على هذه احلال، فعلى العبد أن يعلم أن هللا إن حاسبه، ومل ي 
  بعض ن على  . وهو السبب الذي جيعلنا حنن نؤمِّ برمحته   لعل هللا يقبله ضمنهم  إن عرف بعضهم،  العبد يف زمرة املستغفرين، 

على موافقة  ، ولو من ابب احلرص  هذا الكتاب على اخلصوص   من   ة يف نصوص الكتابّيني، ردالواتوبة  الستغفار و اال  اتعبار 
  . وِمن ِعظم االستغفار عند هللا، أن جعله عديال لوجود النيب صلى هللا عليه وآله وسلم فينا؛ فقال سبحانه:الصورة والظاهر 



38 
 

هَبُْم َوُهْم َيْستَ ْغِفُروَن{ ]األنفال:   ُ ُمَعذِّ ُ لِيُ َعذِّهَبُْم َوأَْنَت ِفيِهْم َوَما َكاَن اَّللَّ ا يعين أن االستغفار أمان  . وهذ[33}َوَما َكاَن اَّللَّ
موا عليه. وأما إن غفل الناس عن االستغفار، خصوصا االستغفار اجلماعي، فليعلموا  و ما دا معه  للناس، ال يصيبهم عذاب  

 . ولو أتمل الناس أحواهلم يف زماننا وحده، لعلموا ما نشري إليه.  أهنم قد أصبحوا مكشوفني للبالء النازل 
_ "اصفح عنا َي ملكنا ألننا قد أذنبنا" )نقول حنن: آمني(: ما أحسن هذه العبارة، وما أنفعها لغسل القلوب من آاثر  
هللا؛   إبذن  يذهب  فإنه  لالستغفار،  ُوفِّق  فإن  قلبه؛  على  أثره  من  يبقى  فإنه  الذنب،  أذنب  إذا  العبد  ألن  وذلك  الذنوب. 

اثر من غري حمو، أصبح القلب معزوال عن تلقي املعاين الرابنية؛ وهو ما جيعله  وإن بقي على غفلته ثبت. فإذا تكاثرت اآل
قوله:   يف  هذا  وسلم  عليه وآله  هللا  صلى  النيب  ذكر  وقد  هلم.  مأوى  يتخذونه  الذين  الشياطني  حلال  ِإَذا  موافقا  اْلَعْبَد  »ِإنَّ 

َوِإْن َعاَد زِيَد ِفيَها َحىتَّ تَ ْعُلَو    ؛قَ ْلُبهُ )ُصِقَل(  َذا ُهَو نَ زََع َواْستَ ْغَفَر َواَتَب ُسِقَل  َأْخطَأَ َخِطيَئًة نُِكَتْت يف قَ ْلِبِه نُْكَتٌة َسْوَداُء، فَإِ 
ُ:   ، قَ ْلَبهُ  ، فإن  . والران وإن مل يظهر ألعنُي العامة1« {.َكالَّ َبْل رَاَن َعَلى قُ ُلوهِبِْم َما َكانُوا َيْكِسُبونَ }   َوُهَو الرَّاُن الَِّذي ذََكَر اَّللَّ

على   صالحهم  مدار  يكون  عندما  عجيب،  الناس  أمر  وإن  الغافلة.  القلوب  أصحاب  وجوه  على  جلّيا  يرونه  هللا  أهل 
إىل احلد الذي ترتاكب طبقات الران معه أهم أسباب    ا، فتصري عازلة هلعليها   قلوهبم، ُث يُهملوهنا  عن تلّقي النور؛ وهذا 

ي  الصادق.  والوعظ  الوحي  مساع  عن  ب  وسلم:  التنكُّ وآله  عليه  هللا  صلى  النيب  ُمْضَغةً ...  » قول  اجلََْسِد  يف  َوِإنَّ  ِإَذا    ،َأاَل 
اجلََْسُد ُكلُّهُ  َصَلَح  اجلََْسُد ُكلُّهُ   ، َصَلَحْت  َفَسَد  َفَسَدْت  اْلَقْلبُ   ؛َوِإَذا  َوِهَي  املتأخرين،  2« ! َأاَل  متدّيين  من  وإن كثريا  هذا   .

ة وأصحاب الدعوات القشرية، يكونون من أصحاب الرُّيون وهم فرحون مستبشرون.  خصوصا من أتباع اجلماعات احلركي 
نة، فما الذي بقي لينفع معهم!...   وإن كان أمثال هؤالء ال ينفع معهم صريح القرآن وصريح السُّ

وبة املنسوبة  _ "فإنك رب طيب غفور.": واالسم "الغفور" هو املختص ابملغفرة، وإيراده ابللفظ جيد جدا هنا. وأما الطيب
للمغفرة، هللك   دون أن يكون حُمبّا  لو كان هللا غافرا فحسب، من  للمغفرة. وذلك ألنه  إىل هللا هنا، فهي حمبته سبحانه 
الناس. ونعين من هذا، أن حمبته للمغفرة سبحانه، جتعله ميكر لعبده حىت يغفر له؛ وهذا أعظم ما يكون من الرمحة والعناية.  

تعاىل قوله  معاين  ]النور:    : ومن  َلُكْم{   ُ اَّللَّ يَ ْغِفَر  َأْن  بُّوَن  حتُِ أنه  [ 22}َأاَل  أال  ،  قال:  وكأنه  لكم؛  يغفر  أن  حُيب  سبحانه 
حتبون أن يغفر هللا لكم وهو حيب ذلك؟!... وهذا يعين من جهة أخرى، أن َمن مل يُغَفر له، فإمنا هو َمن أىب املغفرة من  

ِإالَّ    ، »ُكلُّ أُمََِّت َيْدُخُلوَن اجْلَنَّةَ عىن أشار النيب صلى هللا عليه وآله وسلم بقوله:  نفسه، وإن كان جيهل ذلك. وإىل هذا امل
، َوَمْن ََيْىَب؟ قَاَل: َمْن َأطَاَعيِن َدَخَل اجْلَنََّة، َوَمْن َعَصاين فَ َقْد َأىَب   .َمْن َأىَب  . ومعىن "كل أمَت" هنا،  3« .قَالُوا: ََي َرُسوَل اَّللَِّ

لناس"، ألن كل الناس هم أمة حممد صلى هللا عليه وآله وسلم الكربى. وحىت يعلم املرء املعىن الذي كنا بصدده،  هو "كل ا
فعليه أن يبقى عند العبارة األوىل وحدها؛ ليعلم أن من ال يدخل اجلنة، فإنه من جهة نفسه أِت، وهللا أكرم من أن مينع  

 عليه وآله وسلم "ومن َيىب؟" ذكر مناط هذا احلكم، والذي يتجلى يف هناية  عبده اجلنة ابتداء. فلما سئل النيب صلى هللا
ومن عالمات اإلابية النفسية، أن أمر طاعة   تسلسله من الغيب إىل الشهادة، يف معصية أمره صلى هللا عليه وآله وسلم.

م عبد يف عبد مثله،  بزعمه إن  - وأن الطاعة ال تكون  النيب إذا ُعرض على هذا الصنف، نفر منه؛ ورأى أن هذا من حتكُّ
كنا حنن نرّد كالم ابن تيمية يف    -وإن خفي عن كثريين-إال هلل وحده. ومن هذا الباب  -كان يُعّد نفسه من أهل الدين 

القدسي:   احلديث  يف  تعاىل  هللا  قول  ابله  يف  خطر  من  وأما  املزعوم.  َفَضَرَب َكتِ توحيده  َخَلَقُه،  ِحنَي  آَدَم   ُ اَّللَّ َفُه  »َخَلَق 
 

 . أخرجه الرتمذي وابن ماجة وابن حبان واحلاكم يف املستدرك، عن أِب هريرة رضي هللا عنه.  1
 . متفق عليه، عن النعمان بن بشري رضي هللا عنهما.  2
 عنه. . أخرجه البخاري عن أِب هريرة رضي هللا  3
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رُّ  ُْم الذَّ ّر(،   اْلُيْمىَن، فََأْخرََج ُذرِّيًَّة بَ ْيَضاَء َكَأهنَّ ُْم احْلَُممُ   )األصح الدُّ فَ َقاَل لِلَِّذي    ؛َوَضَرَب َكِتَفُه اْلُيْسَرى، َفَأْخرََج ُذرِّيًَّة َسْوَداَء َكَأهنَّ
ِه اْلُيْسَرى: ِإىَل النَّاِر َواَل أاَُبيل َوقَاَل لِلَِّذي يف  !يف مَيِيِنِه: ِإىَل اجْلَنَِّة َواَل أاَُبيل  ، فليعلم أنه  ، والذي هو من شأن املشيئة 1« !  َكفِّ

املعاطب، كثيف   ابلذات كثري  العلم  من  ابب  وهذا  أيضا.  النفوس  شؤون  من  هو  املشيئة،  من  هو  ما  ألن  تناقض؛  ال 
واألفضل لعوام املؤمنني فيما يعود إليه، أن يلتزموا التوجيه النبوي  الظلمات. وما كل أحد يظفر منه مبا يسّكن من حريته؛ 

حبذافريه، وإن مل يعلموا ُمتعلَّقه؛ ألنه أضمن هلم وأسلم. ومن مل يعلم فضل النيب صلى هللا عليه وآله وسلم على الناس، عند  
شيئا. ولو كان للنيب صلى هللا عليه  داللتهم على ما ال مطمع هلم يف إدراكه من وجوه اخلري من جهة أنفسهم، فما علم  

تعاىل: هللا  يقول  شكره!...  أداء  عن  لعجزان  علينا،  وحده  الفضل  هذا  َوَرُسولُُه    وآله وسلم   ُ اَّللَّ آاَتُهُم  َما  َرُضوا  ُْم  َأهنَّ }َوَلْو 
ِإىَل اَّللَِّ  ِمْن َفْضِلِه َوَرُسولُُه ِإانَّ   ُ ُ َسيُ ْؤتِيَنا اَّللَّ أهنم قبلوا أُعطية النيب صلى  [59 رَاِغُبوَن{ ]التوبة:  َوقَالُوا َحْسبُ َنا اَّللَّ لو  أي،  ؛ 

هلم   خريا  لكان  سبحانه،  إليه  الرغبة  وبصدق  الظن  حبسن  هللا  إىل  ذلك  يف  ورجعوا  يعلموها،  مل  إذ  وسلم،  وآله  عليه  هللا 
ندهل ما  حقيقة  الناس  علم  لو  ووهللا  فيه.  هلم  قدم  ال  فيما  ومتحيصهم  تثّبتهم  من  تديُّن  وأنفع،  تديُّنهم  جلعلوا  هنا،  عليه  م 

الُبكم   علم  الصّم  لو  ووهللا  حقيقة!...  ّنة  السُّ على  جيعلهم  ما  وحده  هذا  ألن  احملمود(؛  )ابملعىن  يعقلون  ال  الذين  الُعمي 
 م!... لوّدوا أن تنشق األرض وتبتلعه  مقدار سوء أدهبم،  ،كليلة أولئك الدارسون للكالم النبوي، املتناولون له بعقوهلم ال

_ "مبارك أنت َي رب َي رؤوف َي واسع املغفرة.": هلل در قائل هذا الكالم!... نقول هذا، ألن املغفرة وحدها ال تكفي  
العباد، حىت تتصف ابلسعة. ولو مل تكن مغفرة هللا واسعة، لبقي شطر من ذنوب الناس العظيمة خارجها. وهذا هو عني  

نُوَب مجَِ }ُقْل َيَ   ما يذكره هللا يف قوله تعاىل:  َ يَ ْغِفُر الذُّ يًعا  ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرفُوا َعَلى أَنْ ُفِسِهْم اَل تَ ْقَنطُوا ِمْن َرمْحَِة اَّللَِّ ِإنَّ اَّللَّ
، وهذا هو معىن سعة املغفرة؛ ألنه لو بقي ذنب واحد خارجها، ملا كانت واسعة.  [53ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم{ ]الزمر:  

تعاىل:  وأما  قول هللا  ورود  مع  املتنطعني،  من  احلواصل  ضّيقو  هذا  استشكل  َما    إن  َويَ ْغِفُر  بِِه  يُْشَرَك  َأْن  يَ ْغِفُر  اَل   َ اَّللَّ }ِإنَّ 
ه قد عّلمنا أن  ، فإن الشيخ األكرب ُقّدس سر [48ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاءُ َوَمْن يُْشرِْك اِبَّللَِّ فَ َقِد اْفرَتَى ِإمْثًا َعِظيًما{ ]النساء:  

به  تتعّلق  ما  جتد  ال  املغفرة  أن  يعين  الشريك. وهذا  وجود  لعدم  الشرك،  يغفر  ال  يغفره.  حينئذ  هللا  أن  يريد  ال  هللا  أن  ال   ،
وأما إثبات  {، أي قال مبا ال حقيقة له.  َوَمْن يُْشرِْك اِبَّللَِّ فَ َقِد اْفرَتَى ِإمْثًا َعِظيًماوالدليل هو قول هللا تعاىل يف عجز اآلية: } 

الشرك وهو أعظمها، فألن الذنوب يف حقيقتها من توابع النفس، بعكس الشرك    مع نفي هللا ملا دون الشرك من الذنوب،  
الذي يُراد له من ِقبل اجلاهلني أن يكون من توابع األلوهية. وبني النسبتنْي فُرقان ملن كان ذا عيننْي!... ومعىن كالمنا هو  

يف ح تتعّلق  من أمساء  أن املغفرة  من أمساء املغفرة، هم  تعاىل؛ و"الغفور" وإخوانه  ابلنفس وتوابعها، ال ابحلق ذاته،  قيقتها 
األفعال؛ وهذه الطبقة من األمساء تتعّلق ابخللق ال ابحلق. ومقصودان، هو أهنا ليست كأمساء الذات من أمثال "العظيم"  

 و"اجلليل" و"األحد" وغريها... 
رب خمّلص قوي. مبارك أنت َي    ك وعجل خبالصنا خالصا كامال من أجل امسك؛ ألن. ]انظر إىل ذلّنا، وأيد دعواان،  7

 رب، َي خمّلص إسرائيل![: ما أحسن هذا الكالم!...  
محة من  _ "انظر إىل ذلنا": هذه عبارة تذّلل، من أجود ما يُقال بني يدي هللا؛ ألن املقصود من التذّلل استجالب نظر الر 

هللا. وهذا يعين أن الذل ليس مقصودا لذاته، وإمنا هو حال يستدعي من هللا اإلجابة بفضله. ومعىن كالمنا هو أن املعاملة  
من   من العبد، وَيِت ردها  من العبد؛ ومرة تكون  تكون املعاملة من هللا، ويكون ردها  بني العبد وربه ثنائية االجتاه: فمرة 

ى هبذا االسم بصيغة "املفاعلة" املقتضية لالشرتاك. ولقد أحسن هذا القائل، عندما  هللا. ولوال هذا، مل تك ن املعاملة لتتسمَّ
 

 . أخرجه أمحد والبزار والطرباين، عن أِب الدرداء رضي هللا عنه، عن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم. 1
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عزيز   من  يكون  قد  الذي  التذلُّل  بعكس  فينا،  أصيل  الذل  ألن  التذلُّل؛  ال  ل  الذُّ العباد  صفة  متظاهر   متكلِّفجعل  .  أو 
جنحت مساعيه دائما!... وإىل  تومهني!... ومن وافق األصل،  فنحن مل نكن قط أعزة، ُث عرض لنا الذل، إال يف وهم امل

املأثور:   القول  يشري  الفرعي،  املعىن  !«هذا  َذلَّ قَ ْوٍم  َعزِيَز  العبد  »اْرمَحُوا  يف  العزة  ألن  وذلك  انقلبت  ؛  ملا  أصلية  لو كانت 
إىل الفضيل بن عياض، يف "املدخل إىل السنن الكربى"، ورغم أن علماء احلديث قد    القول   عزا. ورغم أن البيهقي قد  ذال

داللته يف  مرفوعا  قالوا بعدم صحة نسبته إىل النيب صلى هللا عليه وآله وسلم منه رائحة النبوة، لِعظم  نكاد نشم  أننا  ، إال 
 جمال احلقائق. 

لل املذكور آنفا.  ذ؛ وهذا عائد إىل التفريق بني الذل والتصادقا  _ "وأيد دعواان": ومعناه، اجعل ادعاءان الّذل بني يديك
وهذا القول، ال يصدر إال من عامل حبقيقة املعاملة بني هللا وعباده؛ ألن نظره كان إىل استجابة هللا السريعة للذليل بفضله،  

، ال عن تصنع وتكلف. وهذا ال  خبالف استجابته للمتذّلل الَت قد تتأخر، أو قد تُعّلق حىت ُيصبح تذلل العبد عن ذل
يعين أن التكلف ال ينفع هنا، بل هو انفع جدا، ملن مل جيد من نفسه ذال؛ ألنه يكون ابحلال سائال هلل أن يُعيده إىل أصل  

إن صّدق هللا عبده يف تصاغره بني يديه، فإنه يُنجيه من كل تبعات    : ذّله. وهذا من دقائق علم األحوال. ومعىن الكالم هو
 ؤاخذة برمحته؛ وهو ما يشري إليه الحق الكالم. امل

ل خبالصنا خالصا كامال من أجل امسك": وما أحسن ترتيب هذه املعاين، ليكون اخلالص بعد تصديق هللا لذّل  _ "وعجِّ 
عبده. واخلالص )النجاة( هو مرغوب كل العباد، من علم منهم ومن مل يعلم؛ من آمن منهم ومن كفر؛ ألنه ال غىن للعبد  

بقى  يعما يُنجيه من اهلالك املرتبص به من كل انحية. واخلالص الكامل الذي يسأله السائل هنا، هو اخلالص الذي ال  
أجل    معه "من  بعبارة  واإلتيان  هللا.  يغفر  أن  إال  هلا؛  مناسبا  عذااب  تستدعي  مؤاخذة،  ألن كل  املؤاخذة؛  ذيول  من  ذيل 

توهُّ  لرفع  جدا؛  جيد  هو  املوضع،  هذا  يف  من  امسك"  منهم  وخصوصا  الدين،  أهل  أحياان  فيه  يقع  الذي  االستحقاق،  م 
؛ ال من  وحده  يكون مقيما على عبادة الظاهر. واحلقيقة هي أن العبد ال ينال اخلالص من ربه، إال من ابب املّنة والفضل 

ابملخلوقات املعتنية  الصفاتية  اإلهلية  األمساء  معاين  من  والفضل مها  واملنة  االستحقاق.  من    ابب  ال  هلا،  مظاهر  من كوهنا 
كوهنا جميبة فحسب. وهذا املعىن هو معىن التوجه من األمساء، الذي هو أصل معىن طلبها للمظاهر وأصل استجابتها ملن  

مما لو أنه استند إىل حاله وحده. وهذا من    ،نيله إىل  . وإانطة هذا السائل خالصه ابألمساء، هو أدعى  فيما بعد  يدعوها
 عاملة، كما أسلفنا. دقائق علم امل

وهذا من إانطة فعل التخليص ابهلل،    _ "ألنك رب خمّلص قوي": ومعناه، ألنك رب خملِّص قادر على ختليصنا برمحتك.
 ال حبال العبد. وقد تكلمنا عنه. 

عظيمة   آية  ألنه  فرعون؛  من  خالصهم  إسرائيل،  خبالص  املراد  يكون  قد  إسرائيل!":  خمّلص  َي  رب،  َي  أنت  "مبارك   _
تستحق الذكر يف كل مرة، وتستحق الشكر؛ وقد يكون اخلالص املراد، خالص إسرائيل يف اآلخرة آابء وذرية؛ وهو من  
من   سبق  فيما  املغفرة  معىن  اتسع  األذهان، كما  يف  معناه  يتسع  أن  ينبغي  اخلالص  أن  إىل  ننبه  أننا  غري  املشروع؛  الرجاء 

انه، وبغض النظر عن أحوال العباد. لذلك فإنه كان األوىل أن يُقال:  الكالم؛ ألن ذلك هو الالئق ابهلل من جهته سبح
 َي خُملِّص العباد!... 

أنت تسبيحنا )إرميا:  8 أنقذان لننجو، ألنك  َي رب لنشفى،  . وتعطف بدواء وشفاء لكل أمراضنا،  ( 14:  17. ]داوان 
 ايف مرضى شعبه إسرائيل.[. ولكل آالمنا، ولكل مصائبنا؛ ألنك رب شاف رمحن وأمني. مبارك أنت َي رب ش

"داوان َي رب لنشفى": وهذا من أصح ما قيل، ألنه ال يشفي من العلل الظاهرة والباطنة إال هللا. ولقد احنجب الناس  _  
يف زمان الفتنة هذا ابألسباب، حىت صاروا يعبدوهنا من دون هللا. وإن كان األمر من جهة الظاهر، وفيما يتعّلق أبمراض  
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إ أقرب  عن  البدن  البعد  من  زاد  ولقد  التمام.  على  جمهوال  يكون  يكاد  القلوب،  أبمراض  يتعّلق  ما  فإن  الناس،  إدراك  ىل 
على   مؤسس  االسم. وهو  إال  العلم  من  له  ليس  ألنه  النفس"؛  "علم  ب   املتأخرين  يُعرف عند  صار  ما  القلوب،  عالجات 

تش نظرَيته كل  يف  عكس  الذي  "فرويد"  معامله ك   وضعوا  من  هذه  أوهام  إىل  نعود  ولعلنا  القلبية.  وأمراضه  اخلُلقية  وهاته 
ابل يشفي من األمراض الظاهرة والباطنة، كما  ت املسألة  إن شاء هللا. وإن كان هللا  من هذا الكتاب،  فصيل يف جزء الحق 

الَت تلحق  ذكران، فإن يف مقدمة العالجات الوحي؛ ألن الوحي نور، والنور هو ماحي الظلمة. وليس املرض إال الظلمة  
العبد من جهة ظاهره ومن جهة ابطنه، إن حنن ُعدان إىل ما كنا قد تكلمنا عنه من أن العدم ظلمة، وأنه حميط ابلعبد من  
كل جهات حقيقته. وعلى هذا، فإن الدواء الذي يُؤخذ يف العادة عالجا ملرض ما، كاحلبوب واحلقن املعلومة، ال يكون  

الساترة احلكمة  صور  من  صورة  امل ُتناوَ   إال  الدواء  إىل  الشفاء  نسبة  اإلنسان. وإن  حقيقة  يف  العامل  أثر  لللنور  من  هي   ،
الشرك وعمى البصرية اللذين عند تفشيهما يف الناس، صارا ال يُعرفان؛ بسبب غياب ما يُقاسان إليه من األضداد. وإن  

النظر إىل أمراض األبدان؛ فإنه يكون أقل التباسا  كان أمر النور ملتبسا على من يغلب عليه شهود املادة يف الظاهر، عند  
حبيث   أصنافها؛  اختالف  األنوار وعلى  من كل  فيه  اإلهلي،  والوحي  اللطافة.  يف  املناسبة  بسبب  القلوب،  اعتربان  حنن  إن 

عقوهلم   يقدمون  عندما  عليه،  امل ُقبلني  الناس  يف  العيب  ولكن  واجلماعية.  الفردية  القلبية  العلل  مجيع  التناول،  تناسب  يف 
فُيمنعون بركته. وهذه آفة تكاد تكون عامة، بسبب تعليم الدين للناس تعليما منحرفا من البداية؛ حبيث يصري أمر النجاة  

 يف حّقهم أمرا استثنائيا وخارجا عن التوقُّعات. 
يعتمد على خملوق مثله، فإنه  _ "أنقذان لننجو": ألنه ال جناة إال إبجناء هللا. وكل من كان يعتمد على نفسه يف جناته، أو 

األمور   إن كل  قلنا  قد  وحنن  العدمية.  يف  له  شبيه  على  وال  نفسه،  على  حُيال  ال  الشيء  ألن  ضالال كبريا؛  ضاال  يكون 
 الوجودية العارضة لإلنسان، ال بد أن جيود هبا اجلواد من حبر ُوجوده. 

:  العبد إىل األصول. ومعىن التسبيح كما سبق أن ذكران_ "ألنك أنت تسبيحنا": وهذه من أحسن العبارات؛ ألهنا تردُّ  
ر. ولقد ألف الناس استعمال عبارة "تسبيح هللا" الَت يُراد منها تنزيه هللا، والذي هو تطهري له سبحانه يف العقل من   التطهُّ

أن الشرائع تعترب مراتب  ال  لو كل ما ال يليق به. وهذه العملّية جمازية، ألن هللا متقدس يف ذاته، ال يتقدس بتقديس غريه. و 
أن يكون هللا هو تسبيح العبد )طهارته(،   تلك العبارة لُبعدها عن احلقيقة. أما  مثل  تسمح ابستعمال  العقول، ما كانت 
داللة   هناك  وليس  له؛  املاحي  اإلهلي  ابلوجود  إال  عدمه،  هو  الذي  سوئه  من  يتخّلص  ال  العبد  ألن  صحيح؛  معىن  فهو 

من  التطهري  على  تعاىل:   أوضح  هللا  يقول  َتْطِهريًا{    هذه.  رَُكْم  َويَُطهِّ اْلبَ ْيِت  َأْهَل  الّرِْجَس  َعْنُكُم  لُِيْذِهَب   ُ اَّللَّ يُرِيُد  َا  }ِإمنَّ
. ولقد خص هللا هبذه الطهارة املطلقة أهل بيت النبوة، لكون النيب صلى هللا عليه وآله وسلم منهم. ومبا  [33]األحزاب:  

علي هللا  صلى  النيب  فأهل  أن  اختيارا.  قهرا ال  ظلمتهم  ميحو  حىت  بيته  أهل  على  يطغى  نوره  فإن  وسلم وجود كلُّه،  وآله  ه 
البيت عليهم السالم كاألجسام الواقعة حتت أشعة الشمس املباشرة، ال يبقى منهم حمل للظل معها؛ وهذا يكون هلم ظاهرا  

. ومن هذا الباب أوجب التشريع تعظيم قرابة النيب صلى  عمى لدى الناظر، ال لنقص لديهموابطنا. فإن مل يُر عليهم، فلِ 
ح إىل  نظر  دون  من  وسلم  وآله  عليه  أهلها  هللا  على  يغلب  الَت كان  العصور  يف  به  جارَي  العمل  ما كان  هو  وهذا  اهلم. 

يف   لكن  العدل،  وجوه  من  وجه  وهو  ألحد؛  فضال  يعرفون  ال  الناس  صار  الكسوف،  ووقع  احلال  انقلبت  فلما  النور، 
 الظلمة. 

أمراضنا   لكل  نورك  من  مناسبا  أعطنا شفاء  أي  مصائبنا.":  ولكل  آالمنا  أمراضنا ولكل  لكل  "وتعطف بدواء وشفاء   _
الَت هي أعدام يف قلوبنا )مساه الشرع سوءا(، ولكل آالمنا الَت هي نتائج عدمنا، ولكل مصائبنا الَت هي مناطات آالمنا؛  

وكل حمل من بدنه. وإىل هذا املعىن    ، ل حمل من قلبهكيسأل ربه أن مينحه نورا يف    وليست إال مواطن العدم. فكأن السائل
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»اللَُّهمَّ اْجَعْل يف قَ ْليب نُورًا، َويف مَسِْعي نُورًا، َويف َبَصرِي نُورًا، َوَعْن مَيِييِن نُورًا،  إشارة النيب صلى هللا عليه وآله وسلم بقوله: 
 . 1«! اِمي نُورًا، َوَخْلِفي نُورًا، َوفَ ْوِقي نُورًا، َوحَتَِْت نُورًا، َواْجَعْل يل نُورًا، َأَو قَاَل َواْجَعْليِن نُورًاَوَعْن مِشَايل نُورًا، َوأَمَ 

تُذكر هنا أمساء تتعلق ابلشفاء وما يدور حوله. وتعديد األمساء وعدم االكتفاء ابسم   _ "ألنك رب شاف رمحن وأمني": 
لرتاتب األمساء فيما بينها  واحد هو "الشايف"، هو لت  إذا كانت الغاية تستدعي ذلك التعاون؛ أو  عاون األمساء فيما بينها 

؛ أو للرتكيب، الذي يكون أساساً يف الكلمات اإلهلية أو يف بعض أجزائها. ولن ندخل  منها   كأن يُدعى الرئيس واملرؤوس
 ن األسرار اإلهلية.   يف تفاصيل تعّلق األمساء ابملريض هنا لتشفيه، فإن ذلك يُعّد م

إسرائيل": شعبه  مرضى  شايف  َي رب  أنت  "مبارك  عن  _  الكالم  لنا  والربكة  معىن  سبق  هنا    ، التبارك  املتكلم  الذي يورده 
إسرائيل   بين  بشعب  هللا،  على  الثناء  معرض  يف  املرضى  شفاء  ربط  ولكن  التسبيح.  جائزا-مبعىن  يضيّ   - وإن كان  ق  فإنه 

 وىل التوسيع دائما. دائرة الثناء ذاته؛ واأل 
يف كل عمل أيدينا، وابرك َسنتنا بشآبيب الرضى  . وهي بركة حملصوالت السنة تقال يف الصيف: ]ابركنا َي رب َي إهلنا 9

والربكة واجلود، فيكون آخرها حياة وشبعا وسالما كالسنني الطيبة املباركة، ألنك أنت رب طيب وحمسن وتُبارك السنني.[  
قال: ]ابرك لنا َي رب َي إهلنا يف هذه السنة، ويف كل أنواع غلتنا ابخلري. وأنزل ندى ومطرا للربكة، على  وأما يف الشتاء فيُ 

كل وجه األرض. وارِو وجه الثرى، وأشبع العامل كله من خريك، وامأل أيدينا من بركتك، ومن سخاء عطاَي يديك. احفظ  
ت، ومن كل صنوف الغضب. واجعل هلا أمال طيبا وهناية آمنة.  هذه السنة، وجنها من كل أمر رديء، ومن كل أنواع اآلفا

أشفق عليها، وارأف هبا، وبكل غلتها ومثارها، وابركها أبمطار الرضا والربكة واجلود، فيكون آخرها حياة وشبعا وسالما  
 السنني.[وحمسن وتبارك السنني. مبارك أنت َي رب، َي من تبارك كالسنني الطيبة املباركة، ألنك أنت رب طيب  

، وإببالغ  أثناءه  _ "ابركنا َي رب َي إهلنا يف كل عمل أيدينا": سؤال الربكة يف العمل، يعود بتيسريه عند بدئه، وبرفع مشّقته 
السنة. والعمل عن سؤال هلل، هو من أكرب األدب مع هللا؛ ويغفل عن    آخر ، والَت هي هنا حمصول  يف النهاية   الغاية منه

 الربكة من أعماهلم.بسبب ذلك هذا األدب اليوم كثري من أهل الدين، فرتتفع 
فعة منه. واملقصود    و ه  ذي املطر ال  ؤبوب قياسا على ش  ، شآبيب الرضى   _ "وابرك َسنتنا بشآبيب الرضى والربكة واجلود": الدُّ

 مبا تُنزله من مطر على أرضنا، وبرضاك عنا، وابلربكة الَت تضعها يف غلتنا، مبحض جودك. ابرك سنتنا  
": فيكون آخر السنة حياة، أي ما تكون به أسباب احلياة  _ "فيكون آخرها حياة وشبعا وسالما كالسنني الطيبة املباركة 

الغالل؛ وسالما، ألن السالم يف العادة    ويكون سببا للشبع من حيث الكمية الكافية من كل   ...من قمح وزيت وفواكه 
يرافق الرخاء، بعكس احلرب الَت توجد حني ُيضطر الناس إىل اقتسام القليل بينهم. ويُذّكر السائل ابلسنني الطيبة املباركة  

ابأل  ومشفوعة  جيدة،  املعاين  هذه  وكل  معنا.  عادتك  تغري  فال  خريا،  عودتنا  إنك  رب  َي  معناه:  ما  ليقول  دب  املاضية، 
 الالزم. 

رب   ألنك  ولكن  ذلك؛  نستحق  ألننا  ال  طلبنا،  ما  بنا  افعل  أي،  السنني":  وتُبارك  وحمسن  طيب  رب  أنت  "ألنك   _
طيب؛ وقد تكلمنا سابقا عن معىن الطيبوبة املقصودة؛ وحُمسن، ألن إحسانك غامر لكل عبادك، ولواله ما ُت شيء من  

ما عبارة "وتبارك السنني"، فإهنا وردت مبعىن االسم، وكأن القائل قال: ومبارك  مراداهتم، وال سلموا يف أرزاقهم وأبداهنم. وأ 
السنني. ليتعّلق هذا االسم بفعل ما طُلب منه مما هو خاص ابلسنة الفالحية على معناها عند الفالحني. وهذا جيد جدا،  

 
 . أخرجه مسلم، عن ابن عباس رضي هللا عنهما. 1



43 
 

صت، كانت أقرب إىل اإلجابة. وهذا علم، ال يكون إال لأل غريهم أهنم قد ظفروا  ولياء؛ وإن ظن  ألن األمساء كلما ُخصِّ
                                             منه بشيء.

_ "ابرك لنا َي رب َي إهلنا يف هذه السنة، ويف كل أنواع غلتنا ابخلري": واضح من هذه العبارة أهنا تكون عند بداية السنة.  
جعل استهالل العمل بسؤال الربكة يف السنة كلها ويف كل أنواع الغلة، هو من التوفيق؛ ألن اإلجابة إن وقعت، فإن    وإنّ 

احلكماء   إال  الدعاء،  إىل مواطن  يتفطن  ال  ألنه  وذلك  السائل.  علم  من  أيضا  وهذا  البداية؛  من  أُدركت  قد  تكون  الغاية 
 األلّباء. 

ل وجه األرض.": هذا سؤال جيد، ألنه عام. وكل سؤال عام يكون أقرب إىل اإلجابة  _ "وأنزل ندى ومطرا للربكة، على ك
 من السؤال املخّصص؛ ألن هللا واسع العطاء، فُيحب من السؤال ما يُناسب سعة عطائه. 

لعموم الناس، ما جيع ل هللا  _ "وارِو وجه الثرى، وأشبع العامل كله من خريك": هذا أيضا سؤال عام، وفيه من حمبة اخلري 
  يرضى عن السائل. وقد يكون تعميم السؤال أحياان، من أسباب إجابة الدعاء اخلاص؛ وهلذا يُعّمم املعّممون من العلماء. 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ    وقد وصفت عائشة عليها السالم النيب صلى هللا عليه وآله وسلم فقالت: " َيْسَتِحبُّ  َصلَّى اَّللَّ
َعاِء َوَيدَُع َما ِسَوى َذِلكَ اجلَْ  ِمَن الدُّ أمجع للمعىن  1" َواِمَع  يكون  ما  منها أيضا  منها ما يعّم الناس، ويُراد  يُراد  . واجلوامع قد 

ومرة   الفاقة؛  إظهار  ابب  من  إال  النفس  ختصيص  بعدم  مرة  هللا،  مع  األدب  من  وهذا كله  ذلك.  وغري  واملغفرة  كالرمحة 
يكون ذلك مما  ابلتعميم يف   من جهة املدعّو به، فرمبا  يصلح لعبده؛ وإذا خص العبد يف الدعاء  اللفظ، ألن هللا أعلم مبا 

 يضره وال ينفعه، وهو ال يعلم. 
_ "وامأل أيدينا من بركتك، ومن سخاء عطاَي يديك": يسأل السائل وكأنه ابسط كلتا يديه، على هيئة املفتقر إىل رمحة  

ليتحقق االكتفاء. ولقد كان حسنا منه أن َيِت بذكر يدْي هللا يف مقابل يدي السائل لتتحقق املقابلة  مها،  ربه؛ ويسأل مأْل 
بني العلو والّسفل؛ فإن يف ذلك من الربكة، ما ال خفاء فيه. وأما تثنية يدي هللا، فللداللة على أن اخلري يكون فيما اختاره  

وقد جاء يف حديث    بد، وإن منع بيد املنع، فإنه يكون رمحة له أيضا. هللا؛ فهو إن أعطى بيد العطاء كان ذلك رمحة للع 
ُمَبارََكةٌ خلق آدم: "...   ، وَِكْلَتا َيَدْي َرِبِّ ميَِنٌي  ميَِنَي َرِبِّ أن اخلري يكون فيما اختاره هللا،  2!" قَاَل: اْخرَتُْت  من  . وما ذكرانه 

 ني، داللة على الُيمن. هو من املعىن الوارد به احلديث عند وصف اليدْين ابليم
_ "احفظ هذه السنة، وجنها من كل أمر رديء، ومن كل أنواع اآلفات، ومن كل صنوف الغضب.": يبدأ السائل، بدفع  

اب العدم  حلوق  هو  الذي  السوء  من  واإلجناء  ابحلفظ  الدعاء  عند  ابآلفات.    لسَنةالضرر  عنه  عرّب  ما  وهو  جزئّيا؛  أو  كّلّيا 
وذلك ألن اآلفات أسباب، والغضَب    وختم حبفظ السنة من صنوف الغضب، ليقطع مدد إهالك الغلة وخراب احملصول.

وهذه املعاين كلها جيدة يف نفسها، وحسنة الرتتيب فيما بينها؛ مما يدل على أن قائلها من أهل العلم   ِصفة هي أصلها.
 ، أو من املوفَّقني الذين يُوافقون ما يف العلم وإن مل يكونوا من أهل االطالع عليه. ابهلل 

أي اجعل للسنة أمال طيبا وفأال حسنا تنتهي إليه، واجعل هنايتها آمنة من كل ما    _ "واجعل هلا أمال طيبا وهناية آمنة":
ل وبعد العمل. ومن مل يتحّصن ابهلل من كل جهاته،  خيرم الفرح هبا أو يُكّدر صفوها؛ ألن اآلفات حمدقة من كل جانب قب 

 فرمبا قد َيتيه املكروه من حيث ال حيتسب. ومرة أخرى نقول: ال يصدر هذا السؤال إال عن حكيم عليم.

 
 . أخرجه أبو داود يف سننه.  1
 . أخرجه الرتمذي عن أِب هريرة رضي هللا عنه.  2
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 " الرض_  أبمطار  وابركها  ومثارها،  غلتها  وبكل  هبا،  وارأف  عليها،  وشبعا    ىأشفق  حياة  آخرها  فيكون  واجلود،  والربكة 
سنني الطيبة املباركة، ألنك أنت رب طيب وحمسن وتبارك السنني. مبارك أنت َي رب، َي من تبارك السنني.":  وسالما كال

وهذا من أفضل ما خُيتم به يف مثل هذه احلال، وبعد سؤال ما يوافق مصاحل العباد؛ ونعين أنه التفت اآلن يف سؤاله إىل ما  
ا مطالب خاصة هبا يف نفسها. وهذا من أكرب العلم الذي يكون خلواص  ينفع الغلة نفسها والثمار، من كوهنا خملوقات هل

 العباد. ُث يسأل للغلة الربكة والرضى من عني اجلود، لتكون هناية السنة للجميع هناء ورخاء ونعمة بفضل هللا ورمحته. 
رض األربعة معا إىل أرضنا. مبارك  ما جلميع مشتَّتينا، وامجعنا من أركان األ. ]انفخ يف بوق كبري ألجل حرّيتنا، وارفع علَ 10

 جامع مشرَّدي شعبه إسرائيل.[:  ، أنت َي رب
انفخ يف بوق كبري ألجل حرّيتنا": النفخ يف البوق )الشوفار( عند اليهود، هو إلعالن أمر ما، كدخول وقت عيد، أو  _ "

إىل غري ذلك من املناسبات. وهو وسيلة يف مقابل األذان الذي للمسلم للنصارى.  إنذار حبرب؛  ني، وقرع اجلرس الذي 
اترخيهم،   أغلب  يف  اليهود  حريّة  أن  على  يدل  وهذا  حبريّتنا.  العامل  يُسمع كل  إعالان  رب  َي  أعلن  هو:  هنا  العبارة  ومعىن 

 كانت منقوصة. وقد حدث هذا معهم، يف كل البلدان الَت ُوجدوا فيها.  
عَ  "وارفع  هو:لَ _  العبارة  ومعىن  مشتَّتينا":  جلميع  خمصوص    ما  الدعاء  وهذا  حوله؛  يلتّفون  واحد  أمر  على  مشتتينا  امجع 

  722و  733األشوري، ما بني سنة  . واليهود هلم شتات متكرر يف التاريخ، بدأ مع الشتات األول  )املنفى(   بزمن الشتات 
ل الثاين سنة  ق.م؛ ُث بعد تدمري اهليك  586ق.م، وعام    597ق.م؛ ُث الشتات البابلي الذي كان على مرحلتنْي: عام  

عام    70 أخرى  مرة  الرومانية  السلطة  على  "ابركوخبا"  ثورة  وبعد  يف  132م،  مشتتني  اليهود  بقي  الوقت  ذلك  ومنذ  م. 
جمموعات   هيئة  على  ويهود  العامل  أورواب،  وشرق  مشال  يف  "أشكناز"،  يهود  أمهها  والعدد،  الكثافة  حيث  من  متفاوتة 

فريقيا والشرق األوسط. ويبدو أن هللا قد رفع علم "الصهيونية" يف أواخر القرن  أمشال  "سفاردمي"، يف شبه اجلزيرة األيبريية و 
التاسع عشر امليالدي، ليجتمع عليه يهود العامل، ولتتأسس عليه دولة "إسرائيل". ورغم أن اليهود ليسوا كلهم يف إسرائيل،  

يف العامل؛ إال جمموعات قليلة، ال توافق على مبدأ قيام الدولة   حيثما كانواإال أهنم يعملون من أجلها مبختلف الوسائل، و 
بغري إذن رابين، يتجلى يف ظهور "املخّلص" حصرا. وحنن عندما نقول إن هللا قد رفع علم الصهيونية، فلسنا نعين أن هللا  

يكن مل  أنه  نعين  وإمنا  املغرِضون؛  أو  لون  املتعجِّ يفهم  قد  الدولة، كما  إقامة  يف  هلم  هللا،    أذن  من  إبرادة  إال  ذلك  هلم  ليتم 
اإلرادة.   ومعىن  )اإلذن(  األمر  معىن  بني  أخرى  مرة  التفريق  ينبغي  وهنا  سبحانه.  إبذنه  إال  العامل  يف  ذرة  تتحرك  ال  الذي 

وال    وهذا، ألن كثريا من االلتباس احلاصل يف املعاين الدينية لدى املسلمني كما الكتابّيني، هو انتج عن عدم التفريق ذاك. 
منا لدوافع اليهود يف إرادة االجتماع، من  حيث هم مجاعة بشرية دينية؛ وإن كّنا ال نوافقهم على  بد هنا من أن نؤكِّد تفهُّ

تفاصيل ُمدرَكاهتم لصلتهم ابهلل، الَت ينظرون هم إليها من زاوية خاصة جدا، وكأن الرب رهبم وحدهم من دون العاملني.  
ن هذا الكتاب، إىل تفاصيل ما يتعّلق هبذه الرؤية، من جهة األسباب ومن جهة النتائج؛  وال شك أننا سنعود يف جزء م

يف املسألة، مبا ال يدع جماال للشك، وما ال يرتك جانبا من اجلوانب حتت الظل. وال   أن نبنّي حكم هللا  وال بّد أيضا من 
جهة بعينها؛ وإمنا مرادان بلوغ احلق، كما هو يف نفسه؛  شك أن القارئ، قد تبنّي من أسلوبنا يف التناول، أننا ال ننحاز إىل  

 أي كما هو عند هللا حقيقة. 
_ "وامجعنا من أركان األرض األربعة معا إىل أرضنا": وكما سبق أن ذكران فنحن متفهمون جدا هلذا الدعاء، ولكن ال بد  

هو  إىل  ال  الرابنية،  األحكام  إىل  األمور  هذه  مثل  يف  العودة  األرضَ   األقوام.   ى من  اليهود  إىل    ونسبة  )فلسطني(  املقدسة 
الوحي.   طريق  عن  ابلتشريع  منوط  الدين  ألن  التارخيي؛  ابملعىن  لديهم ولدينا  ختتلط  أن  ينبغي  ال  الديين،  أنفسهم، ابملعىن 

توراة، فعليه أن يُنكره  والتشريع أمر متغرّي، تنبغي فيه العودة إىل آخر ما أُنزل ال إىل ُمطَلِقه. ومن أنكر التشريع اإلهلي بعد ال 
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البقاء   لوجب  سارَي،  األول  التشريع  معىن  على  أبقينا  لو  ألنه  األقل -قبلها؛  حيث    -على  من  اإلبراهيمي،  التشريع  مع 
ن احلكمة عند هللا من عدم حفظ الشرائع  أب من هذا الكتاب،    قبل فيما    الذِّكر  أسلفنا أم مل يبلغنا. ولقد    نا املبدأ؛ سواء أبَ َلغَ 

هي الداللة على اتباع املستجد منها يف كل مرة. وإن آخر ما نزل من التشريع من عند هللا، هو ما جاء به حممد   األوىل،
بذلك أم مل يُقّروا. وذلك ألن امل ُعترب يف هذه املسألة، هو    -واليهود من بينهم- صلى هللا عليه وآله وسلم؛ سواء أقّر الناس  

مجيع الناس  رأي  ال  )نظرُه(  هللا  إليه!...  ُحكم  يرجعون  ال  وهم  راب  للعامل  أن  اإلميان  ُمّدعو  يزعم  ألن  داعي  فال  وإال  هم؛ 
تناول العقائد حبسب احلقب التارخيية، وابعتبار التتابع   من  ابلتفصيل، عند انتهائنا  وسنعود إن شاء هللا إىل هذه املسألة 

 يف التشريع عرب مراحله الثالث: املوسوية والعيسوية واحملمدية. 
مبارك أنت َي رب، جامع مشرَّدي شعبه إسرائيل.": هذه العبارة، مما جيوز الثناء به على هللا، من ابب احملامد العامة،  _ " 

إسرائيل، هو نعمة من هللا عليهم ولو وقتّيا؛ لكن ال  الَت يُنطِ  مشرَّدي بين  أن اجتماع  ألسن مجيع خلقه. وال شك  ق هبا 
عب لديه إال شعب إسرائيل. وحنن عندما مننع من هذا، فال ننطلق من عصبّية مقابلة  ينبغي عليهم معاملة هللا وكأنه ال ش 

ن هللا رب الناس أمجعني، كما أخرب هو سبحانه  أبللعصبية اليهودية؛ وإمنا حُنّكم العلم الذي يشهد فيه احلسُّ قبل العقل،  
؛ بل إن العلم يشهد أبنه  [ 3  -  1ِإَلِه النَّاِس{ ]الناس:   .اِس  َمِلِك النَّ   . }ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ النَّاِس    يف قوله تعاىل:  عن نفسه

. وعلى هذا، فإن هللا رب  [ 2}احْلَْمُد َّللَِّ َربِّ اْلَعاَلِمنَي{ ]الفاحتة:   سبحانه رب العاملني )مجع عامل(، كما يف قوله تعاىل:
وِّيني، واجملوس، والربامهة، والزردشتيني، واملانوّيني،  اليهود، والنصارى، واملسلمني، والبوذيني، واهلندوس، والطاويني، والشنتُ 

، ومن ال دين هلم )عند  وعبدة األواثن، وعبدة النجوم، وعبدة األرواح من اجلن ومن اإلنس )األسالف(، وعبدة الشياطني 
يكروابت والفريوسات،  أنفسهم( من املالحدة والالأدريني؛ ابإلضافة إىل عوامل احليواانت والنبااتت واجلمادات، من أصغر امل

بل فيما بينه وبني  إىل أكرب اجملرات من العباد،  صنف  بينه وبني كل  معاملة خاصة فيما  له سبحانه  من هذا، أن  . ونعين 
. فكيف مُيكن ألحد من الناس،  كل عبد فرد من العباد؛ بغض النظر عن كون الناس على طريق مشروع )مأذون( أم ال

غريمها،  أو  يهودَي  أو  حيتكر    مسلما  أن  يستطيع  أحد  يكن  مل  إن  )أمته(؟!...  جلماعته  أو  لنفسه  هللا  احتكار  يزعم  أن 
رهبا احتكار  إبمكان  يُقال  فكيف  من خملوقاته،  ضئيل  خملوق  جمرد  األكوانَ ذاته  الشمس، وهي  فضله  عّم  ومن  أبسرها    ؛ 

 ظاهرها وابطنها، غيبها وشهادهتا، ما نعلم منها وما ال نعلم؟!... 
قضاتنا كما كان األمر أوال، وانصحينا كما يف البداية، وأبعد عنا الكدر والضيق واألنني، واملك عاجال علينا  . ]أعد  11

أنت وحدك، َي رب برمحة وعدل وحكم. مبارك أنت َي رب، امللك احملب للعدالة واحلكم.[ )ويقال يف أَيم التوبة(: ]َي  
 ملك احلكم[: 

كانوا حيكمون وفق الشريعة على األقاليم. وقد    نالذي ،حين اليهود إىل عهد القضاة  _ "أعد قضاتنا كما كان األمر أوال": 
يشوع. بعد  ذلك  هذه    كان  وكأن  الصفتني.  بني  مجعوا  وإن  الُقضاة،  بل  األنبياء،  يتبع  الشعب  يكن  مل  العهد  هذا  ويف 

بعد   للحكم النظامي، كانت صورة الدولة اإلسرائيلية األوىل  العبودية والتيه. هلذا بقي حنني اليهود    ََتْ جترب الصورة البدائية 
مسألة عّزت عليهم   بني مقومات الدولة "احلديثة" واحلكم ابلتوراة. وهذه  قرون، كما    طيلةإليها، لكوهنا يف نظرهم جتمع 

 هو أيضا.  الذي كان جيمع بني احلسنينْي   ( مع الفارق)   عزت على املسلمني أيضا، الذين حيّنون إىل حكم "اخلالفة الراشدة"
؛ من زمن  حنو دولة متحللة من أحكام الدين، على تفاوت بني احلكام  يلكان ميولكن التوجه العام للناس بعد مدة قليلة،  

 نعود إىل الكالم يف سياسة الدولة الشرعية فيما بعد إن شاء هللا.  س أننا  ال شكإىل يومنا هذا. و  بين إسرائيل 
د املتكلم ابلناصحني األنبياء يف املرتبة األوىل، ألهنم هم من كانوا يتكلمون مبا يُرضي  يقص  _ "وانصحينا كما يف البداية": 

هللا، وال يلتفتون إىل أحد من احلكام أو من عامة الناس. والسائل يريد هبذا، أن تكون النصيحة من الناصح هلل، ليعلمها  
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، فإهنا تظهر طبقة  من هذا الصنف   في فيها الناصحونالعصور الَت خيت العامة من الشعب، ويسهل عليهم اتباعها. أما يف  
مقابل   يف  للحكام وللناس،  بل يبيعون األحكام والفتاوى  يف كالمهم؛  املتديّنني الرمسية )الكهنوت(، الذين ال يُراعون هللا 

مدة منذ  احلال  هذه  املسلمني  أمة  بلغت  ولقد  الدين.  على  أمره  ظاهر  وهو يف  اجملتمع،  يفسد  واستفحل  املال. وهكذا   ،
ب فيها جهارا، وأصبحت دعاوى الكفر يُنادى  األمر فيها فيما بعد فرتة االستعمار، إىل احلد الذي أصبح اإلسالم حُيارَ 

حال   هنا  ذكران  وحنن  فحسب.  اترخيية  نسبة  أصبحت  قد  الدين،  إىل  النسبة  وكأن  أحد؛  يعرتض  أن  غري  من  هنارا،  هبا 
. فمن أراد أن يعترب، فلينظر إىل من سبقه  من هذا الوجه   على خالف بين إسرائيل املسلمني، لئال يتوهم أحد منهم أهنم  

يقول هللا  .  ؛ ومن أراد أن يتحامق، يرى نفسه فريدا، مل يسبقه مثله أحد، وال سيأِت بعده أحديف التجربة، وإىل مآله فيها
املعىن:  هذا  يف  َواْختَ لَ   تعاىل  تَ َفرَّقُوا  َتُكونُوا َكالَِّذيَن  ]آل  }َواَل  َعِظيٌم{  َعَذاٌب  هَلُْم  َوأُولَِئَك  اْلبَ يَِّناُت  َجاَءُهُم  َما  بَ ْعِد  ِمْن  ُفوا 

سبحانه: [105عمران:   ويقول  ]األنفال:    ؛  َيْسَمُعوَن{  اَل  َوُهْم  ْعَنا  مسَِ قَالُوا  َتُكونُوا َكالَِّذيَن  سبحانه  ؛  [21}َواَل  ويقول 
اَّللََّ   أيضا:  َنُسوا  َتُكونُوا َكالَِّذيَن  ]احلشر:  }َواَل  اْلَفاِسُقوَن{  ُهُم  أُولَِئَك  أَنْ ُفَسُهْم  فَأَْنَساُهْم  سبحانه: [19  يقول  ُث  }َواَل    ؛ 

َتكُ  َأْن  َنُكْم  بَ ي ْ تَ تَِّخُذوَن أمَْيَاَنُكْم َدَخاًل  أَْنَكااًث  ِمْن بَ ْعِد قُ وٍَّة  نَ َقَضْت َغْزهَلَا  أُ َتُكونُوا َكالََِّت  ِمْن  أَْرىَب  ٌة ِهَي  أُمَّ ُلوُكُم  وَن  يَ ب ْ َا  ِإمنَّ ٍة  مَّ
]النحل:   خَتَْتِلُفوَن{  ِفيِه  ُتْم  َما ُكن ْ اْلِقَياَمِة  يَ ْوَم  َلُكْم  َولَيُ بَ يَِّننَّ  ِبِه   ُ حنن  [ 92اَّللَّ ما  يُناسب  مبا  اآلية  هذه  يف  سنتكّلم  وحنن   .

سرائيل الذين خرجوا عن أحكام  بصدده، من حماورة الكتابّيني، فنقول: املقصود ابلَت نقضت غزهلا من بعد قوة، هم بنو إ
عند العودة إىل  التوراة واإلجنيل، بعدما كانوا عليها. فحال القوة عند املؤمنني، هو حال اتباع الوحي؛ وحال النقض، هو  

،  اتهذ  األهواء املتدثرة ابلفلسفات واأليديوجليات. وقد هنى هللا املسلمني أن يفعلوا كالكتابّيني، ولكنهم وقعوا فيما وقعوا فيه 
منه ما تكون عليه األمم الثالث، هو قسم كلٍّ  تُناسب  لغزهلم. واألميان هنا الَت  نكث  على أهنا الباقية على احلق،    امن 

ٌة ِهَي أَْرىَب ِمْن أُمَّةٍ من دون األخرينْي؛ والنظر يف ذلك يكون ابعتبار العدد؛ وهذا هو معىن } واملقصود من    {.َأْن َتُكوَن أُمَّ
ملعىن  . ورغم أن هذا امن نفسه   من غري برهان معترب؛ مع أن العدد ال يُعطي ذلك  هذا، هو أن معيار احلق، أصبح العدد

. وبعد أن أصاب أمة اإلسالم  من الوجه الذي ذكران   مل يتطرق إليه سابقو املفسرين، فإننا نراه اآلن أقرب التفاسري إىل الواقع
لتحكمي أبنك على    - مثال-أن يكون عدد املسلمني يف العامل أكرب من أمة اليهود    كفي داء األمم، فإننا نقول هلا، ال ي

خل فيه للعدد. وذلك ألن املعترب هنا، هو مدى اتباع حكم هللا النازل من عنده، يف الشؤون  احلق؛ ألن معيار احلق ال د
. فإن بقي البعض مصرّين على م ُعَوجِّ فهمهم، فإن هللا سيُبنّي هلم يوم القيامة، بعد أن تكون فُرصة  مجيعا   الفردية واجلماعية 

و  دينهم.  أمر  من  جيهلون  ما كانوا  عليهم،  ضاعت  قد  أمة  التوبة  اتباع  وهو  هنا،  األمم  إبرابء  يتصل  آخر،  معىن  هناك 
لشيء إال ألهنا أكثر عددا  ،  ا يف مساعيه  اأن ذلك ينفعه   ا ، ظنا منهأو أكثر قوة حبسب الزعم  اإلسالم ألمم الكفر، ال 

وهيهات!...   إجناحها؛  إىل  أقرب  يكون  املبصرين!.وأنه  من  أهدى  ُيصبحون  عددهم،  إذا كثُر  العمُي  ومن  ومىت كان   ..
إىل والءات الدول اإلسالمية وإىل حتالفاهتا يف زماننا، فإنه سيعلم مدى انطباق هذه اآلية عليها. وعلى هذا، فمن   نظر 
دينهم   إىل  يعودوا  أن  وعليهم  النصارى؛  أو  اليهود  من  أفضل  أهنم  يزعموا  أن  اليوم  للمسلمني  حيق  ال  السياسية،  الناحية 

هللا يستجيب  أن  أرادوا  هم  إن  بلداهنم  بصدق،  خراب  على  عاملني  سيبقون  فإهنم  وإال  أمورهم؛  مراجعة  من  بتمكينهم   
}خُيْرِبُوَن بُ ُيوهَتُْم    أبيديهم، من دون أن يشعروا، كما أخرب هللا عن اليهود قبلهم، وعندما سلكوا مسلكهم، فقال سبحانه: 

املختار، كما توهم ذلك بنو إسرائيل من قبل، فليعلموا  . وإن كان املسلمون يتومهون أهنم شعب هللا  [2أِبَْيِديِهْم{ ]احلشر:  
. ونعين من هذا، أن امل ُفلح  وأهنم واقعون فيما وقعت فيه بنو إسرائيل ذاتهأهنم خمالفون ألحكام هللا الدالة على العبودية،  

األقوام اآلخرين، مبا ليس  ال َمن كان يتفاخر على عباد هللا من    ؛يوم القيامة هو َمن كان عبدا هلل، خاضعا حلُكمه وقدره
   له!... 
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واألنني": والضيق  الكدر  عنا  "وأبعد  املصلّ   _  عن  يدعو  مفصوال  ليس  ذلك  لكن  واألنني،  والضيق  الكدر  إببعاد  هنا  ي 
احلال العام للشعب. ونعين من هذا، أن هللا لن يرفع الضيق عمن خرجوا عن الطريق؛ وإمنا يرفعه عن أولئك الذين متسكوا  

يعتربه. بل إن    به وصربوا أن يُطابق احلال؛ وإال فإن هللا ال  ينبغي  دعاء اللسان  أن  من قولنا، هو  رغم املشاق. واملقصود 
يف   العذاب،  من  قراب  ويزداد  احلق،  عن  بعدا  العبد  به  فيزداد  ابلدين،  االستهزاء  من  نوعا  يصري  قد  وحده،  اللسان  دعاء 

 الدنيا واآلخرة.  
وح أنت  علينا  عاجال  "واملك  الوحيد    دك": _  املعىن  هو  فهذا  الشعب.  الشريعة  حتكم  أن  صاحبه  به  يعين  الدعاء،  هذا 

عباده   على  هللا  م ُلك  ألن  العبارة؛  إليه  تنصرف  الذي  عليه   -حيث كانوا-الصحيح،  خالف  ال  اثبت،  جهة  هو  من   ،
  زعه ممن يشاء، كما أخرب سبحانه بقوله: ؤتيه من يشاء وين. ولوال أن امل ُلك هو ابألصالة لالسم "هللا"، ما كان هو يُ احلقيقة

َتَشاءُ َوتَ ْنزُِع اْلُمْلَك ممَّْن َتَشاُء َوتُِعزُّ َمْن َتَشاءُ  تُ ْؤِت اْلُمْلَك َمْن  َماِلَك اْلُمْلِك  َتَشاءُ بَِيِدَك اخلَْرْيُ ِإنََّك    }ُقِل اللَُّهمَّ  َوتُِذلُّ َمْن 
املسلمني يف تنزيل معاين هذه اآلية كثريا، عندما اعتربوا املعىن    ءوقد غلط علما  .[26َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر{ ]آل عمران:  

من حكام   يستثين حاكما  الفقهي )الشريعة(، مع تالعبهم فيه كثريا؛ وغفلوا عن املعىن العام املطابق للحقيقة، والذي ال 
وله، ال يعين أن احلكام سواء عند هللا، وإمنا  العامل، بغض النظر عن ملته، وعن مدى إقامته للعدل يف شعبه. وهذا الذي نق

مما هو من ابب اجلزاء لألقوام، ومما هو من غري ذلك، مما ال يعلمه   أحواهلم؛ كما يف توليتهم على اختالفيعين أن هلل حِ 
حِ  يف  لعبد  هللا  فتح  ولو  هللا.  املخصوص،    هكمإال  احلاكم  تولية  هنا  هو  والذي  إهلي،  فعل  عند كل  األمور  يف  املتداخلة 

رغم أن الغافلني ال يكادون يعتربوهنا. فلله احلمد على ما أوىل وعلى ما حكم،    ؛ عقله من شدة إحكام أفعال هللا  طاش ل
 وله احلمد على ما أعطى وما أنعم.  

وحكم": وعدل  برمحة  رب  "َي  هنا   _  السائل  برمحة و يسأل  أن يكون  امللك هلل،  يكون  أن  سأل  أن  بعد  وحكم.  ع،  دل 
سنجدها   فإننا  الرمحة،  إىل  رجعنا  إن  فنحن  أحد.  بذلك كل  يشعر  مل  وإن  الصفات،  هذه  عن  خيرج  ال  للعامل  هللا  وملك 

ضمنها   ُوجدت  وإن  الدنيا،  يف  األظهر  هي  الرمحن  ورمحة  الرحيم.  ورمحة  الرمحن،  رمحة  قسمنْي:  إىل  الرحيم  تنقسم  رمحة 
ابطنة. ورمحة الرمحن، عامة، تُراعي احملّل وتراعي االسم الظاهر به. ومن مراعاة األمساء، ينتج عن الرمحة ما ال يالئم غرض  
املظهر. وهذا يعين أن اآلالم الَت تظهر على العباد، هي أوال من رمحة األمساء الظاهرة فيهم. وقد تكون اآلالم أيضا رمحة  

من جهة الرمحة الرحيمية، الَت تُعوِّض املظهر خريا عن مقاساته، إما يف الدنيا وإما يف اآلخرة؛ أو فيهما    يف حق املظاهر، 
فإننا سنجده صنفنْي: عدل شرعي، وهو ال يتوافر إال عند    معا، ما دام فضل هللا ال حُيد. وإن حنن رجعنا إىل معىن العدل،

حال. على كل  متحقق  هو  عام،  وعدل  الوحي؛  هللا   حتكيم  إىل  منسواب  الفعل  فيه  يكون  ما  العام،  ابلعدل  ألن  ونعين  ؛ 
ما جيعل املؤمنني   تلقائيا؛ وهذا هو  صفة العدل  ظلم، خُترجها من صفة الظلم إىل  إىل هللا يف األفعال الَت ظاهرها  النسبة 

ام؛ وإن كنا نعلم قصور ُجّل العقول  يُسلِّمون لألقدار. وإن حنن دققنا النظر، فإننا سنجد الظلم أمرا اعتبارَي يف العدل الع
عن تبنّي ما نذكره. ولعل املقصود للسائل من كلمة "حكم" هو االنضباط الذي جيعل الرمحة والعدل مهيمننْي على اجملتمع.  

 واالنضباط حيتاج إىل قوة م ُلزمة، جتعل الناس خاضعني للحكم ابلقهر إن هم مل خيضعوا اختيارا. 
من دون أن يعلم السائل، هو يُثين على االسم "املِلك" يف مظهره؛    لك احملب للعدالة واحلكم": _ "مبارك أنت َي رب، امل 

وهذا يقع من كثريين. ولو أهنم علموا املظاهر، لصُعب عليهم البقاء على اعتقادهم؛ ألن كثريا من امللوك يُنسبون إىل الظلم  
واملسأ  هللا.  إىل  يُنسب  أن  يستحيل  والظلم  العدل،  إىل  عدل  ال  مبعنينْي:  يُؤخذ  العدل  أن  وهو  تفصيل:  إىل  حتتاج  هنا  لة 

مباشر )بسيط الصورة(، وعدل غري مباشر )مركب الصورة(. فمن ابب العدل املباشر، ال يكون عادال، إال من وافق يف  
م، أو من الورثة  حكمه شريعة هللا من جهة الظاهر؛ وهذا ال يكون على التمام إال للخلفاء، من األنبياء كداود عليه السال 
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كأِب بكر رضي هللا عنه. وأما العدل غري املباشر، فهو عام يشمل حكم كل حاكم؛ من كون حكم احلاكم حكما هلل من  
كمه من دون أدىن شك. ورغم  حل صورةكل حكمهم إمنا هو  ألن  وال بد. وذلك ألن هللا هو مِلك امللوك، و  قيقةجهة احل

من   ابلظلم  يتصف  ابطن األمور، لوجد ذلك الظلم عدال  أن حكم احلكام قد  جهة الظاهر، إال أنه لو اطلع العبد على 
من ذلك الوجه؛ كأن تكون الرعية ظاملة يف نفسها، ويكون حكم احلاكم عاكسا لظلمها من ابب التذكري؛ أو كأن يكون  

هذا ال يعين أن الظلم مطلوب  ، من ابب اجلزاء املعّجل؛ إىل غري ذلك من الصور... و ا نفسهل  اظلم احلاكم تكفريا لظلمه
ولكن هو نظر إىل األمر من وجهنْي    ؛ لذاته، كما هو العدل مطلوب؛ ألن القول بذلك يهدم أسس الشريعة وأسس العقل

"امللك"،   االسم  بعد  الدعاء  صاحب  جاء  وقد  نفسه.  الناظر  حكمة  يف  زَيدة  بينهما  اجلمع  يكون  أن  بد  ال  متقابلنْي، 
هو  الذي  "احملب"  ذكرانه   ابالسم  الذي  املباشرة  وعدم  الرتكيب  بسبب  عمومه  ُجهل  وإن  احلكم،  سابقا   عاّم  ونعين  عنه   .

أن معاقبة    مّر،من هذا، أن حكم امل ُحّب مع املوافق واضح لكل أحد، لكنه ملتبس مع املخالف. وحنن كنا قد ذكران فيما  
لعدل والظلم اللذْين يتصف هبما احلاكم )املِلك(،  املخالف، هي من أحكام امل ُحّب. وإن كان األمر هكذا، فال شك أن ا

ابلعدالة، فهو    ال بد أن يكوان تقييد السائل اسم امل ُحب  يف احلكم وأمشل. وأما  من حكم احملب أيضا؛ لكون احملبة أعم 
ينخرم الناموس  موافقة الشريعة؛ وهو جيد. وهذا حىت ال  كم يف  يعود الناس إىل السفسطة. واملقصود ابحلُ حىت ال  و   ،من 

وتفصيل ذلك مما يطول، ومما    حتته من جهة الباطن.  ختام العبارة، هو احلكم ابلشريعة الرابنية؛ وإن كان كل حكم داخال
      خيرج عن إدراك جل العقول. 

: ]ال تكن رجاء للوشاة، حبيث يهلك كل البغاة توا،  الَت أضافها صمويل األصغر  ة. وهذه هي الدعوة التاسعة عشر 12
كل أعدائك ومبغضيك عاجال، فتقتلع وحتطم وتُعدم وتقهر وتدمر ملك الفساد، عاجال يف أَيمنا. مبارك أنت    ويستأصل

 َي رب كاسر األعداء وقاهر البغاة.[:
  - يف نظرهم-هي الَت أراد منها اليهود أن تكون لعنة على املسيحيني، لكوهنم    "الربكة"هذه    _ "ال تكن رجاء للوشاة":

عليهما    ؛قد خرجوا عن شريعة موسى؛ واحلقيقة هي أن املسيحّيني قد واصلوا الطريق الذي بدأوه مع موسى، مع عيسى
ن الناس ينسون كثريا، أنه لوال هللا،  السالم. وهذا هو املطلوب من كل مؤمن عابد هلل، غري حمجوب عن املعبود ابمل ُبلِّغ. وإ 

. وهذا  ؛ بينما الغاية هللاما التفت أحد إىل موسى وال إىل غريه؛ فال يلبثون أن يتمّسكوا ابلرسول ظاهرا، وكأنه هو الغاية 
  كله من ضعف العقول، ومن أثر العادة فيها. و"الوشاة" املذكورون، هم املسيحيون من غري تصريح ابلصفة؛ ألن الداعيَ 

من   امل ُضّلني  لدى  معلوم  التلبيس  من  الصنف  وهذا  يصّدقوهنا.  اليهود  وال كان كل  تصدق،  مزاعمه  ما كانت  صرّح،  لو 
. وهذا من سوء األدب  ، وال جُتب رجاءهمكل األصناف ويف كل األزمنة. ومعىن "ال تكن رجاء"، هو: ال جتعلهم يرجونك

س؛ ألن الرجاء يف هللا، ال يتمكن أحد من قطعه عن أحد؛ ابملعىن الشرعي  مع هللا، قبل أن يكون من الظلم لطائفة من النا 
وابملعىن احلقيقي. وذلك ألن كل عبد، ال بد له من الرجاء يف ربه، وإن كان من أكفر الكافرين. وبطون الرجاء يف العبد  

يدل  ال  غريه،  وعن  عنه  خفاؤه  الرمحانية،   أو  الرمحة  من  ابب  وجوده. وهذا  عدم  على  جيوز    حتما  ال  وكما  أبدا.  يُسّد  ال 
قطع رجاء املسيحيني من هللا، من ِقبل اليهود، فكذلك ال جيوز للمسلمني قطع رجاء اليهود والنصارى من هللا. وحنن هنا  
فيه.   اخلوض  للعبد  ميكن  ال  الذي  الرجاء  قطع  مبدأ  عن  وإمنا كالمنا  عدمها،  أو  هلم  الكفر  حكم  مطابقة  عن  نتكلم  ال 

أن يعين  وجوه    وهذا  بكل  العلم  بعضهم  الدعى  وإال  اآلخرين؛  عباده  من  أحدا  عليها  يُطلع  مل  عباده،  لكل  معامالت  هلل 
 املعاملة الَت هلل مع عباده، وهذا حمال. 

املسيحيني خصوصا؛ ألهنم بغوا يف نظره ابتباع املسيح عليه السالم؛    ،يعين املتكلم ابلبغاة   _ "حبيث يهلك كل البغاة توا": 
وبني دائما. وقد حدث الشيء نفسه مع النصارى عند بعثة حممد  ج قيقة ازدادوا هدى، ولكن هذا هو شأن احملوهم يف احل
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متّ  يؤمن  ال  يتأمل كيف  الناظر  أن  ولو  وسّلم.  وآله  عليه  هللا  الذي  صلى  الوقت  يف  الالحق،  ابلرسول  السابق  الرسول  بع 
النكشفت له الصورة على حقيقتها؛ ولعلم أن االحنجاب هو من  يكون اإلميان ابلسابق لدى املؤمن ابلالحق أمرا حتميا،  

ال من جهة املظهر اإلهلي. ومن علم هذا، علم ابلتبع، أن الكافر إمنا َيتيه كفره من نفسه، ال من    ، جهة املؤِمن من الناس
تعاىل: هللا  قول  معىن  وهو  خارجية؛  ]  عّلة  نَ ْفِسَك{  َفِمْن  َسيَِّئٍة  ِمْن  َأَصاَبَك  للبغاة،    .[ 79النساء:  }َوَما  اهلالك  وطلب 

على   نفسها  ترى  طائفة  ألن كل  عليه؛  املدعّو  والصنف  الداعي  ابلصنف  يتعّلق  نسيّب،  طلب  هو  للحدود،  املتجاوزين 
احلق، وترى خمالفيها على الباطل. وهذا هو ما جيعل االختالف يف الدنيا ال يرتفع، وجيعل الناس ينتظرون حكم هللا يوم  

ِإالَّ َمْن َرِحَم َربَُّك َوِلَذِلَك َخَلَقُهْم{    . }َواَل يَ زَالُوَن خُمَْتِلِفنَي    قول هللا تعاىل:   اختالفهم. وهو ما يُشري إليه من جهةٍ القيامة يف  
نَ ُهْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَما َكانُو   ، ومن اجلهة األخرى قوله سبحانه:[119،  118]هود:   ا ِفيِه خَيَْتِلُفوَن{  }ِإنَّ رَبََّك ُهَو يَ ْفِصُل بَ ي ْ

  ليعلمه الناس هنا؛   . وكون الفصل يف االختالف ُمرَجأً إىل يوم القيامة، ال يعين أن هللا مل يُبّينه يف كتابه، [25]السجدة:  
رِيَن َوُمْنِذرِيَن َوأَنْ َزَل َمَعُهُم اْلِكَتاَب اِبحلَْقِّ   كما أخرب سبحانه: ُ النَِّبيِّنَي ُمَبشِّ  لَِيْحُكَم َبنْيَ النَّاِس ِفيَما اْختَ َلُفوا ِفيِه  }فَ بَ َعَث اَّللَّ

نَ ُهْم{ ]البقرة:   بَ ْغًيا بَ ي ْ بَ ْعِد َما َجاَءهْتُُم اْلبَ يَِّناُت  ِمْن  ِإالَّ الَِّذيَن أُوتُوُه  تبنّي    هذا يعين ؛ و [213َوَما اْختَ َلَف ِفيِه    األحكامأن 
الكتاب  الصحيح،من  الوجه  على  ولذ  ،  ابلصفوة.  خمصوص  بقوله:هو  اآلية  هللا  خيتم  ِلَما    لك  آَمُنوا  الَِّذيَن   ُ اَّللَّ }فَ َهَدى 

ُ يَ ْهِدي َمْن َيَشاءُ ِإىَل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم{ ]البقرة:  . واهلداية هنا، املقصود منها اهلداية  [ 213اْختَ َلُفوا ِفيِه ِمَن احلَْقِّ إبِِْذنِِه َواَّللَّ
جند ك وهلذا  العامة.  اهلداية  بعد  بني  اخلاصة  اخلالف  يرفع  مبا  يظفرون  ال  العامة،  اهلداية  أصحاب  من  املسلمني  من  ثريا 

أيضا.امل هم  االختالف  أهل  من  يكونون  إهنم  بل  له،    وإنّ   ختلفني؛  الكراهية  مدى  يظهر  تّوا،  للمخالف  اهلالك  طلب 
خصوصية هلم عند هللا من دون  مما يتومهه أهل الدين من  ؛ ومدى الضيق منه. وهذا كله دليل البعد عن هللا، ال غري ذلك

سواهم. ولو تنبه اليهود إىل ما يُعاملون به غريهم، لتفطّنوا إىل أصل ما يُعاملهم غريهم به؛ ألن الناس يف النهاية، وإن كانوا  
مُييَّ  أن  ينبغي  مما  وهذا  هللا؛  إىل  النسبة  يف  خيتلفون  ال  الدينية،  النسبة  يف  ون خيتلفون  غريهم.  ولدى  اليهود  لدى  قصد  ز 

ألن احلكم على الغري من ُمنطلق النفس، ال مُيكن أن يُطمَأّن إليه؛ مهما بلغت درجة وثوق املرء من    ؛ املسلمني قبل غريهم
   ، فإننا جندهم من أوسع الناس َعطَنا على الدوام. )الرابنيون( نفسه. وأما غري هؤالء ممن يقومون برهبم يف األمور 

أعدائك   "ويستأصل كل  عاجال": _  من    ومبغضيك  هو  ما  نظرهم  يف  يتوّحد  أن  الكثرية،  الدين  أهل  ات  تومهُّ من  إن 
أن   عليه  ينبغي  العبد  أن  هي  واحلقيقة  هلل.  أولياء  وأولياءهم  هلل،  أعداء  أعداءهم  فريون  هللا؛  معاملة  من  هو  مبا  معاملتهم 

ممن ينبغي هلم عدم اخلوض    : هل هو على األقل   يتأكد هو أوال من نفسه: هل هو حقيقة ويل هلل، أم هو من األعداء؛ أو 
  يف مثل هذه املسائل. وهذا يقتضي احلكم على النفس يف احلال ويف املآل، ما دام اإلنسان ال ميلك من أمر نفسه شيئا 

نَّ َأَحدَُكْم لَيَ ْعَمُل ِبَعَمِل  فَ َوالَِّذي اَل إَِلَه َغرْيُُه إِ ». وإىل هذا املعىن اإلشارة بقول النيب صلى هللا عليه وآله وسلم:  يف احلقيقة
ِبَعَملِ  فَ يَ ْعَمُل  اْلِكَتاُب،  َعَلْيِه  فَ َيْسِبُق  ِذرَاٌع،  ِإالَّ  نَ َها  َوبَ ي ْ َنُه  بَ ي ْ َيُكوُن  َما  َحىتَّ  اجْلَنَِّة  فَ َيْدُخُلَها  َأْهِل  النَّاِر  َأَحدَُكْم    ؛َأْهِل  َوِإنَّ 

نَ َها ِإالَّ ِذرَاٌع، فَ َيْسِبُق َعَلْيِه اْلِكَتاُب فَ يَ ْعَمُل ِبَعَمِل َأْهِل اجْلَنَِّة فَ َيْدُخلُ لَيَ ْعَمُل ِبَعَمِل َأْهِل النَّاِر َحىتَّ مَ  َنُه َوبَ ي ْ .  1« . َهاا َيُكوُن بَ ي ْ
الذي   ما  أعدائه،  هبالك  يُعّجل  أن  هللا  يسأل  َمن  اس سوإن  أنه  لو  موقفه  يتوب؟!...  تُ يكون  أن  قبل  فيه  ألحدهم  جيب 

وهذا الصنف من اإلنصاف، من أعسر    ل هو لو كان يف حمّله.ِهل من يراه هو عدّوا، كما حُيّب أن مُيهَ فعلى الداعي أن ميُ 
األشياء على النفوس؛ وال يتصف به من جهة الباطن إال قلة من الناس؛ أما من جهة الظاهر فال وجود له يف صورة متامه  

الدوام. تعا   وعلى  قوله  يف  املعىن  هذا  إىل  هللا  نّبه  ُْم    ىل: وقد  فَِإهنَّ يُ َعذِّهَبُْم  أَْو  َعَلْيِهْم  يَ ُتوَب  َأْو  َشْيءٌ  اأْلَْمِر  ِمَن  َلَك  }لَْيَس 
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عمران:   ]آل  أيضا:[128ظَاِلُموَن{  قوله  ويف  يَ ُتوَب    ،  َأْو  َشاَء  ِإْن  اْلُمَناِفِقنَي  َويُ َعذَِّب  ِبِصْدِقِهْم  الصَّاِدِقنَي   ُ اَّللَّ }لَِيْجزَِي 
اَّللََّ  ِإنَّ  ]األحزاب:  َعَلْيِهْم  َرِحيًما{  َغُفورًا  يف  [24 َكاَن  املفسرون  ذكره  ومما  تعاىل:نزول  .  هللا  اأْلَْمِر  } قول  ِمَن  َلَك  لَْيَس 

»َكْيَف يُ ْفلِ ُح قَ ْوٌم  وجهه الشريف:    ...{، أن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم قال يوم أحد بعد كسر رابعيته وشجِّ َشْيءٌ 
هو على هللا ال على أحد من العباد. وأما من استشكل    ،وهذا يعين أن ُحكم العباد   .، فأنزل هللا اآلية« !َهَذا  َصنَ ُعوا بَِنبِ يَِّهمْ 

عليه    ،هذا قال  حني  أحد ذاته،  وقاص يف يوم  أِب  بن  العباد كعتبة  بعض  على  وسلم  وآله  عليه  هللا  صلى  النيب  دعاء  مع 
يَ ُموَت كاِفراالسالم:   حت ى  ال َحْوَل  َعلَ ْيِه  تُ ِحْل  ال  من  !« ً »اللَُّهمَّ  ذلك  أن  فليعلم  مات كافرا؛  حىت  احلول  عليه  حيل  فلم   ،

وتعميمه على مجيع شؤون    ، عليه وآله وسلم، حبسب األمساء، وليعلم أن احلكم بقول واحدجتّليات ابطن النيب صلى هللا
ابطن النيب   يُعطيه  يُفهم حبسب ما  إن مل  بل إن القرآن الكرمي،  ذكران.  مبا  من اجلهل  صلى هللا عليه وآله وسلم، هو  النيب 

قاصرا وإما خاطئا. ومن مل يعلم تلون القرآن حبسب  يكون إما  فيه  صلى هللا عليه وآله وسلم، خبصوص كل آية، فإن الفهم  
عجيب   القرآن  علم  من  الباب  وهذا  حقيقة.  القرآن  أهل  من  يُعد  ال  فإنه  وسلم،  وآله  عليه  هللا  صلى  النيب  ابطن  تلوُّن 

وعلى    . ولوال أن جل العقول املؤمنة تضيق عنه، لكشفنا بعضا منه، تشويقا ال تعريفا. ال ومتقّلب، ال يكاد يثبت على ح
كل حال، فإن العبد إن مل يتحقق فناؤه يف ربه، فاألسلم له أن ينأى عن الدعاء على الناس، أو جمرد احلكم عليهم. وإن  
املسلمني   عوام  دعاء  فإن  هذا،  وعلى  رابيّن.  إبمام  متأداب  من كان  إال  اآلفة،  هذه  يف  يقعون  ُمعظمهم،  يف  الدين  أهل 

ابهلالك، هو من اجلهل ابهلل قبل الدين. وأما من خيطر يف   والذي قبله،  يف زماننا  مجاعات وفُرادى على اليهود والنصارى
فلَم   جنيب ذِ أَ ابله:  فإننا  يصح؟  ال  عليهم  الدعاء  إن كان  الكافرين،  بقتال  هللا  يراه  هن  ما  حبسب  ليس  الكّفار  قتال  إن   :

الوقت، كخليف يف  رابين  إمام  أمر  عن  يكون  أن  بد  ال  بل  هبواهم؛  املسلمنياملسلمون  مبعىن    ة  ال  اجلامع،  اخلالفة  مبعىن 
  يتصرفون   الصورة  . ويف هذه أن يكون املسلمون ممن وقع عليهم الظلم والعدوان البنّي من أهل الكفر   أو   ؛ السلطان وحده

 َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم{ ]البقرة:  }َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم فَاْعَتُدوا َعَلْيِه مبِْثلِ   عمال بقوله تعاىل:  ؛من غري إمام رابين   ابإلذن العام،
بعده: [194 جاء  مبا  هللا  قّيده  هذا  وحىت  ]البقرة:    .  اْلُمتَِّقنَي{  َمَع  اَّللََّ  َأنَّ  َواْعَلُموا   َ اَّللَّ من  [ 194}َوات َُّقوا  ألن  وذلك   .

ألق ما ينبغي على املسلمني التنزُّه عنه، كاإلجهاز على الضعفاء ومن  يف احلرب،  أو كالتمثيل  أعمال الكفار  ى السالح؛ 
القتل واملعاملة  إحسان ابجلثث وتعذيب األحياء. وذلك ألن من عرف قدر اإلنسان عند ربّه، مل يتجاوز يف وقت احلرب 

الالئقة. ومن مل يعلم مناطات األحكام الشرعية من احلقائق، فال أقل من أن يُلجم لسانه عن القول يف الدين بغري علم.  
.  رههلرابين ابإلقدام على القتال أو ابإلحجام عنه، فهو خاص به؛ ألن هللا هو احلاكم واملتصرف يف مظوأما حكم اخلليفة ا 

م ذلك لنفسه، كما كنا نرى ذلك من زعماء اجلماعات اإلسالمية الذين مل يكونوا جُياوزون يف مرتبتهم  وليس ألحد غريه زعْ 
         ما يكون عليه سفهاء املسلمني.    ،أحياان 

وهذا يلحق يف احلكم مبا ذكرانه يف القول السابق،    عاجال يف أَيمنا":   لع وحتطم وتُعدم وتقهر وتدمر ملك الفساد،_ "فتقت
 فال داعي إىل التكرار. 

نعم، إن مما يُشكر هللا عليه كسره لألعداء ودفعه البغاة؛ لكن هذا    _ "مبارك أنت َي رب كاسر األعداء وقاهر البغاة.": 
ال يُعترب يف ميزان العبد، حىت يكون هو أوال ممن خيرج عن وصف العداء هلل ورسوله؛ وإال فإن نصر هللا له، ال يكون دليال  

اء إن كانوا مؤمنني. وأما إن كانت  على الكرامة؛ وإمنا هو من املكر واالستدراج يف حقه؛ أو هو من العقوبة يف حق األعد
ل بني املنتصر واملهزوم، إال مما هو من عاجل  االعداوة فيما بني الكفار بعضهم لبعض، فال خالف يف ذلك من استواء احل

لهالدنيا  اعتبار  ال  هنا  ، وهو  فإننا نذكر  الكافرين،  أيدي  على  املسلمني  هزمية  إىل  يعود  إيضاحا، فيما  األمر  نزيد  وحىت   .
تعاىل: ت هللا  قول  خبصوص  عنه،  هللا  رضي  األكرب  للشيخ  ]الروم:    فسريا  اْلُمْؤِمِننَي{  َنْصُر  َنا  َعَلي ْ َحقًّا  حيث  [47}وََكاَن   ،
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اإلميان  ينبه يُقّيد  مل  هللا  أن  اآلية   إىل  املشروع،  يف  الوجه  من  يكن  مل  وإن  خيّصهم،  إميان  على  الكّفار  أن  ومبا  أطلقه.  بل   ،
إميا إن فاق  يتفطن  فإهنم  ابهلل، فإن النصر يكون حليفهم. وهذا احلكم هو لألمساء، كما قد  إميان املؤمنني  يؤمنون  هنم مبا 

غري مكّلفة ابملعىن   فهي إليه من ألف كالمنا؛ ألن األمساء ال تعمل يف املظاهر أبحكام الشريعة، كما قد يتوهم اجلاهلون؛ 
ابحلال يدعوها  من  جُتيب  هي  وإمنا  للعباد؛  أن    املعروف  للعبد  ينبغي  الذي  امليزان  فهو  الشريعة،  حكم  وأما  املقال.  قبل 

بني امليزان   أن يُفرّقوا  يف اآلخرة. وعلى الناس  به أعمال العباد حّسا  به نفسه يف الدنيا؛ وهو امليزان الذي ستوزن  يسوس 
قول هذا، ألن بعض اجلهلة، ذهب  واألشياء املوزونة هنا وهناك؛ وعليهم أن يعلموا أن التكليف اتبع للعبودية وحدها. ن 

هبم اجلهل إىل أن يروا أن مثوبة هللا للمحسن وعقوبته للمسيء هي مما جيب عليه سبحانه. وهذا ال يصح البتة!... ولو  
يعلموا؛ وهو القائل سبحانه:  من غري أن  أهنم أدخلوا هللا يف معىن التكليف،  يَ ْفَعُل َوهُ   تفطنوا، لوجدوا  ا  يُْسَأُل َعمَّ ْم  }اَل 

ن يُثيب مسيئا، لفعل؛ وهو إن مل يفعل سبحانه،  أ. لذلك فإن هللا لو شاء أن يُعذب حمسنا، أو  [ 23يُْسأَلُوَن{ ]األنبياء:  
ينبغي    نحوهذا ال  علىفمن ابب الفضل ال من ابب الوجوب. تعاىل هللا أن جيب عليه إال ما أوجب هو على نفسه!... و 

َنا َنْصُر اْلُمْؤِمِننَي{ ]الروم:   قوله تعاىل:ب من معىن الوجوب؛ ككل ما يتعّلق ابهلل، مما هو قري   فهم ،  [47}وََكاَن َحقًّا َعَلي ْ
ُ  أو قول النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ملعاذ بن جبل رضي هللا عنه:  »ََي ُمَعاُذ أََتْدرِي َما َحقُّ اَّللَِّ َعَلى اْلِعَباِد؟، قَاَل: اَّللَّ

ًئا قَ   ! َوَرُسولُُه َأْعَلمُ  ُ َوَرُسولُُه َأْعَلمُ   . اَل: َأْن يَ ْعُبُدوُه َواَل يُْشرُِكوا بِِه َشي ْ هَبُمْ   ! أََتْدرِي َما َحقُُّهْم َعَلْيِه؟ قَاَل: اَّللَّ    .1« . قَاَل: َأْن اَل يُ َعذِّ
شيوخهم،  . ]لرتفرف َي رب مرامحك َي رب َي إهلنا على الصاحلني واألتقياء، وعلى بقية شعبك آل إسرائيل، وعلى  13

وعلى الناجني من عشرية كتَ َبتهم، وعلى دخالء الصدق وعلينا. وأعط أجرا حسنا لكل املتكلني على امسك ابحلق، واجعل  
األبد،   إىل  ُنزى  فال  معهم  سند  نصيبنا  َي  رب  َي  أنت  مبارك  اعتمدان.  ابحلق  العظيم  فضلك  وعلى  وثقنا،  بك  ألننا 

 الصاحلني ومعَتَمدهم.[: 
هذا الدعاء يف مقابل الدعاء السابق ابهلالك، وهو    مرامحك َي رب َي إهلنا على الصاحلني واألتقياء":   _ "لرتفرف َي رب 

من التقابل الذي تُعطيه األمساء. ويظهر أن األصل يف هذه "الربكات" اقتصارها على الدعاء للصاحلني، دون الدعاء على  
مبا كان عليه املوسويّون من هداية يف بداية أمرهم، وقبل أن حيق عليهم حكم هللا ابلكفر بعد   ليق األعداء. وقد كان هذا أ 

بعثة عيسى عليه السالم. ومعىن رفرفة املراحم، مشوهلا ملن حتتها، حىت ال ترتك ألمساء اجلالل مطلبا فيهم. ومن هذا الباب  
وسلم:   وآله  عليه  هللا  صلى  النيب  يُِظلُّهُ »قول  َعٌة  ِظلُّهُ َسب ْ ِإالَّ  ِظلَّ  اَل  يَ ْوَم  ِظلِِّه  يف   ُ اَّللَّ ... ُم  احلماية  2« :  هنا  الظل  فمعىن  ؛ 

حىت   اإلحاطة،  له  لتكون  هي  "هللا"  االسم  إىل  ونسبته  طلب  ي والوقاية.  من  كغلب  املقصود  املعىن  وأما  دونه.  اسم  ل 
هو ما يشمل كل خملوق من املخلوقات، بغض النظر عن حكم الشرع فيه.    ، الصاحلني، فمنه عام وخاص وأخص: فالعام

ن كان الشيطان ذاته. ومن هذا الباب قول النيب صلى هللا عليه وآله  إوذلك ألن كل خملوق هو صاحل ملا خلقه هللا له، و 
ٌر ِلَما ُخِلَق َلهُ وسلم:   يخرج  ل ؛ الذين صلحوا للدين يتعّلق أبهل اإلميان. وأما املعىن اخلاص، فهو ما 3« . »اْعَمُلوا َفُكلٌّ ُمَيسَّ

ُلوَن آََيِت اَّللَِّ آاَنَء    منه أهل الكفر والطغيان. ومن هذا املعىن قول هللا تعاىل:  ٌة قَاِئَمٌة يَ ت ْ }لَْيُسوا َسَواًء ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب أُمَّ

 
 . متفق عليه.  1
ُ يف ِظلِِّه يَ ْوَم اَل ِظلَّ ِإالَّ ِظلُّهُ . متفق عليه، عن أِب هريرة رضي هللا عنه؛ واحلديث بتمامه هو:  2 َعةٌ يُِظلُُّهُم اَّللَّ َماُم اْلَعاِدُل، َوَشابٌّ َنَشأَ يف ِعَباَدِة رَبِِّه، َوَرُجٌل قَ ْلُبُه   : »َسب ْ اإْلِ

اْمرَ ُمَعلَّ  طََلبَ ْتهُ  َوَرُجٌل  َعلَْيِه،  َوتَ َفرَّقَا  َعلَْيِه  اْجَتَمَعا  اَّللَِّ  يف  حَتَاابَّ  َوَرُجاَلِن  اْلَمَساِجِد،  يف  تَ ْعَلَم  ٌق  اَل  َحىتَّ  َأْخَفى  َق  َتَصدَّ َوَرُجٌل   ،َ اَّللَّ َأَخاُف  ِإيّنِ  فَ َقاَل:  َومَجَاٍل،  َمْنِصٍب  َذاُت  أٌَة 
َناهُ مِشَالُهُ َما تُ ْنفِ  َ َخالًِيا فَ َفاَضْت َعي ْ  « .ُق مَيِيُنُه، َوَرُجٌل ذََكَر اَّللَّ

 . متفق عليه، عن علي بن أِب طالب عليه السالم. 3
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َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َويَُسارُِعوَن يف اخلَْرْيَاِت َوأُولَِئَك  يُ ْؤِمُنوَن اِبَّللَِّ َواْليَ ْوِم    .اللَّْيِل َوُهْم َيْسُجُدوَن   اآْلِخِر َوََيُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َويَ ن ْ
؛ وهذا احلكم خاص أبوان شرائعهم حصرا. وأما األخص، فهو للرابنيني الذين  [114،  113ِمَن الصَّاحِلِنَي{ ]آل عمران:  

للحق، وهم األنبياء واألولياء. إبراهيم:  صلحوا  َمْن    ومن هذا املعىن قول هللا تعاىل عن  ِإالَّ  ِإبْ رَاِهيَم  }َوَمْن يَ ْرَغُب َعْن ِملَِّة 
نْ َيا َوِإنَُّه يف اآْلِخَرِة َلِمَن الصَّاحِلِنَي{ ]البقرة:  َناُه يف الدُّ }َأنَّ   ، وقوله عن حيىي عليه السالم:[ 130َسِفَه نَ ْفَسُه َوَلَقِد اْصطََفي ْ

عمران:    اَّللََّ  ]آل  الصَّاحِلِنَي{  ِمَن  َونَِبيًّا  َوَحُصورًا  َوَسيًِّدا  اَّللَِّ  ِمَن  ِبَكِلَمٍة  ُمَصدِّقًا  بَِيْحىَي  ُرَك  عن  [39يُ َبشِّ سبحانه  وقوله   ،
لتقوى، فهو أيضا  . وأما معىن ا [ 46}َويَُكلُِّم النَّاَس يف اْلَمْهِد وََكْهاًل َوِمَن الصَّاحِلِنَي{ ]آل عمران:    عيسى عليه السالم:

مجيع   يشمل  وهذا  سبحانه؛  وجود  هو  حيث  من  هللا  وهو  العدم؛  به  متقيا  العبد  ما كان  فالعام  وأخص:  وخاص  عام 
نْ َيا قَِليٌل َواآْلِخَرُة َخرْيٌ ِلَمِن    املخلوقات. واخلاص، وهو من اتقاء العبد غضب ربه وانره؛ ومنه قول هللا تعاىل: }ُقْل َمَتاُع الدُّ

من األنبياء واألولياء؛ من كون صورهم وقاية    خاص ابلرابنيني أصحاب املواجهةوهو  . واألخص،  [77]النساء:    ات ََّقى{
ُقوَن{ ]يونس:  . }َأاَل ِإنَّ َأْولَِياَء اَّللَِّ اَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم حَيَْزنُوَن  قوله تعاىل:  ب هلل. ومن هذا البا   الَِّذيَن آَمُنوا وََكانُوا يَ ت َّ

بعوام املؤمنني، قد حجب ُمعظمهم عن معىن    الئق على املعىن ال   يف هذه اآلية،  . وإن محل العلماء معىن التقوى [ 63،  62
الوالية اخلاصة. فليتهم يعتربون مبا نذكره هنا، ليخرجوا من الضيق إىل السعة. هذا وإن هذه املعاين الَت نفّسر هبا عبارات  

حم مع  مل تكتمل إال  إسرائيل،  قوله:بين  يف  سبحانه  بذلك ربه  وسلم، كما أخرب  وآله  عليه  هللا  صلى  َأْكَمْلُت    مد  }اْليَ ْوَم 
]املائدة:   ِديًنا{  ْساَلَم  اإْلِ َلُكُم  َوَرِضيُت  نِْعَمَِت  َعَلْيُكْم  َوأمَْتَْمُت  ِديَنُكْم  ببعثة  [3َلُكْم  دينكم  لكم  أكملت  اليوم  ومعناه:   .

اكتمال صورته يف هذه    د وسلم، وأمتمت عليكم نعمَت إبمتام شريعته، ورضيت لكم اإلسالم عنحممد صلى هللا عليه وآله  
نيب إال ملن كان حممدي االستمداد، من  ُتكشف  منتهى اجلمال والكمال. وإن هذه املعاين، مل  أو    سابق،  الصورة البالغة 

عن هللا، ليعلم مقدار الفرق. فلله احلمد واملّنة    ومن شاء أن يتثبت، فلينظر إىل كالم غريان من األمم  ويل من هذه األمة. 
    أن جعلنا من أمة حممد صلى هللا عليه وآله وسلم؛ وكفى هبا نعمة!... 

وعلينا":  الصدق  دخالء  وعلى  عشرية كتَ َبتهم،  من  الناجني  وعلى  شيوخهم،  وعلى  إسرائيل،  آل  شعبك  بقية  "وعلى   _  
، فضال  يف السابق  أنه قد أصاب من كان من أهل احلق من املوسويني   وهذا الدعاء خاص، كما يظهر من لفظه؛ وال شك 

موسى،   قبل  حمجورا  يكن  مل  هللا  فضل  أن  هذا،  من  ونعين  اآلدمّيني.  من  ومن سبقهم  اإلبراهيميني،  من  آابئهم    حىت عن 
يق السالم؟!  عليه  بعده  حبجره  تعاىل:  وليُقال  َيشَ   هللا  َمْن  يُ ْؤتِيِه  اَّللَِّ  َفْضُل  ]اجلمعة:  }َذِلَك  اْلَعِظيِم{  اْلَفْضِل  ُذو   ُ َواَّللَّ اُء 

 . واملشيئة كما نقول دائما، هي مطلقة؛ ومعىن "الفضل العظيم": أي الذي يتعاظم على احلصر والقصر. [4
جيد أن جيعل املتكّلم    _ "وأعط أجرا حسنا لكل املتكلني على امسك ابحلق، واجعل نصيبنا معهم فال ُنزى إىل األبد": 

واالسم اخلاص ابلتوكل هو "الوكيل"،  ملعىن على الذات، ال يصح؛ كما أشران مرارا.  اتكال على االسم؛ ألن محل  هنا اال
وإن كان لكل مظهر من مظاهر األمساء األخرى معىن خاصا به من معاين التوكل. ومعىن "ابحلق"، أي صدقا وحقا؛ ال  

لسنا مبعرض الكالم عن املقامات واألحوال، حىت نفّصل الكالم  زعما وتومها، كما يكون ذلك لكثري من عوام املؤمنني. و 
ع بكل من سبق   يف التوكل هنا. وآخر العبارة من أحسن ما يُقال يف الدعاء، من التخصيص بعد التعميم؛ ألنه مبنزلة التشفُّ

   ذكرهم. وهو من خصال املتواضعني هلل، من خواص املؤمنني.  
الع فضلك  وثقنا، وعلى  بك  "ألننا  اعتمدان":_  ابحلق  وقد    ظيم  ابإلجابة.  موقنا  ويكون  ربّه،  العبد  يدعو  أن  أحسن  ما 

»َوَمْن قَاهَلَا ِمَن الن ََّهاِر ُموِقًنا  :  عند تعليمنا سّيد االستغفار، بقوله  أشار إىل هذا األدب رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم
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. ومعىن اإليقان هنا، هو أن يكون العبد عند دعائه انظرا إىل هللا، ال  1ُموِقٌن هِبَا«   »َوَمْن قَاهَلَا ِمَن اللَّْيِل َوُهوَ وقوله:    هِبَا«
، يرى إجابة الدعاء؛ خبالف من كان نظره إىل نفسه، فإنه  ه سبحانهإىل نفسه. ومن كان نظره إىل هللا، فإنه من تعظيمه ل 

الذي نقوله هنا، يدخل يف ابب نفع اإلنسان لنفسه  يف أحيان كثرية يراها ال تستحق اإلجابة، فُيحرم بذلك منها. وهذا  
لقول هللا تعاىل: إوضرره هلا، كما نبهنا   ِمْن َسيَِّئٍة َفِمْن    ىل ذلك عند ذكران  َأَصاَبَك  ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن اَّللَِّ َوَما  }َما َأَصاَبَك 

نس[79نَ ْفِسَك{ ]النساء:   للنفس، فإنه ال خيرج عن  بنسبة النفع  من جهة ألن النفس  . وأما قولنا  بته إىل هللا يف اآلية: 
بظاهر   العبد  ينحجب  ال  حىت  هذا،  نقول  هللا.  إبظهار  إال  يظهر  ال  النفس  خري  ألن  أخرى،  جهة  ومن  هللا؛  من  عينها 

من املعىن.  نقصده  أحسن عبارات    اللفظ، عما  بعد ذلك "وعلى فضلك العظيم ابحلق اعتمدان"، هو من  وقول الداعي 
العلماء  التوسل والدعا ابهلل،  للعلماء  وهذا ال يكون إال  والقول ابالستحقاق.  الدعوى  من  بنفسه  العبد  ليخرج  وذلك  ء. 

ألنه   ومعاداً؛  مبدأً  هللا،  على فضل  يعتمدون  دائما  جيدهم  فإنه  األنبياء والورثة،  من  العباد  خواص  إىل  نظر  ابلنفس. ومن 
يُنسب  أن  إىل الوجود، قبل  نُسب    بفضل هللا برزت املخلوقات  بل وبفضله سبحانه،  من الصفات واألفعال؛  إليها شيء 

إليها ما نُسب يف حضرة الثبوت وقبل أن يتعّلق هبا العلم. وقولنا: قبل أن يتعلق هبا العلم، هو من جهة املرتبة ال من جهة  
أنه ال زمان   للعلم،    .هناك الزمان، مبا  موافق  أدب  من  ما ذكران  تعاىل: جاء  ومن أجل الداللة على  بَِفْضِل    قول هللا  }ُقْل 

]يونس:   جَيَْمُعوَن{  ممَّا  َخرْيٌ  ُهَو  فَ ْليَ ْفَرُحوا  فَِبَذِلَك  َوِبَرمْحَِتِه  وبرمحته  [58اَّللَِّ  السابق،  هللا  بفضل  العباد  فرح  هو:  واملعىن  ؛ 
أم ابلباطل؛ ألن العلم يُعطي  أكان ذلك ابحلق    ءالغامرة، هو خري من فرحهم مبا يرونه من نسبة الفضائل إىل أنفسهم؛ سوا

نسبه   أن هللا  لوال  ليُنسب إىل النفس،  ذلك كان  أظهره؛ وال شيء من  لوال أن هللا  ليظهر  من احلسنات كان  أن ال شيء 
م  إليها.  نقوله هنا، ال يتعارض  يعود    ع وهذا الذي  تصح من جهة العدم، والعدم  نسبة السيئات إىل النفس؛ ألن النسبة 

احلقيقة كما   التشويق إىل  ابب  من  نقوله  إمنا  وحنن  فيه؛  ابلدخول  للعقول  إذن  ال  مما  املستوى،  وهذا  عائد.  الوجود    هو 
. ولقد حّذر النيب صلى  وحده  ، كما هو دأبنا. نرجو بذلك اجلزاء من هللا على داللتنا، فإنه املفضل املنعم سبحانه فحسب

»َلْن يُ ْنِجَي َأَحًدا ِمْنُكْم    ا أن نعتمد على فضل هللا ورمحته؛ فقال:منهللا عليه وآله وسلم من االعتداد ابلعمل الصاحل، وعلَّ 
يَ   ؛ َعَمُلهُ  ؟ قَاَل: "َواَل ِإَيَّ َك ََي َرُسوَل اَّللَِّ ُ ِمْنُه بَِرمْحَةٍ   ؛قَاَل َرُجٌل: َواَل ِإَيَّ َدينَ اَّللَّ ُدوا  ؛ِإالَّ َأْن يَ تَ َغمَّ ؛ واملقصود من  2« !َوَلِكْن َسدِّ

هذا وينبغي أن ال يُقاس حال النيب صلى هللا عليه وآله وسلم، على    ترك العمل عند عدم االعتماد عليه.  "سددوا" عدم 
ما يعلمه الناس من أنفسهم؛ ألننا نرى كثريين قد ضّلوا مبثل هذه األحاديث، واحنجبوا عن خصوصية النيب صلى هللا عليه  

ه، هو من خاص علمه، الذي ينبغي أن ال حيجبنا حنن عن األدب  وآله وسلم الَت هي رابنيته الكربى. وأدب النيب مع رب 
   معه صلى هللا عليه وآله وسلم. نسأل هللا العفو والعافية، لنا وجلميع إخواننا.

إن ختصيص "الرب" بكونه سندا للصاحلني وم ُعتمدهم، ال يعين أنه    _ "مبارك أنت َي رب َي سند الصاحلني ومعَتَمدهم": 
لغريهم ممن هم على صفة غري صفتهم؛ وإمنا يعين أن الثناء عليه سبحانه، يكون بنسبة ما يليق إليه،  سبحانه ليس سندا  

 يليق. وهذا يدخل ضمن علم األدب، الذي هو ابب خاص يف العلم. ال  ال بنسبة ما 

 
، اَل إِلَ . أخرجه البخاري، عن شداد بن أوس رضي هللا عنه؛ واحلديث بتمامه هو:  1 َوَأاَن َعَلى   ؛َه ِإالَّ أَْنَت، َخَلْقَتيِن َوَأاَن َعْبُدكَ »َسيُِّد ااِلْسِتْغَفاِر َأْن تَ ُقوَل: اللَُّهمَّ أَْنَت َرِبِّ

، َوأَبُوءُ َلَك ِبَذْنيب   ؛ أَُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما َصنَ ْعتُ   ؛ َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْسَتَطْعتُ  نُوَب ِإالَّ أَنْ   ، أَبُوُء َلَك بِِنْعَمِتَك َعَليَّ َهاِر    . تَ فَاْغِفْر يل فَِإنَُّه اَل يَ ْغِفُر الذُّ قَاَل: َوَمْن قَاهَلَا ِمَن الن َّ
 . «.َوَمْن قَاهَلَا ِمَن اللَّْيِل َوُهَو ُموِقٌن هِبَا َفَماَت قَ ْبَل َأْن ُيْصِبَح، فَ ُهَو ِمْن أَْهِل اجْلَنَّةِ   ؛ُموقًِنا هِبَا َفَماَت ِمْن يَ ْوِمِه قَ ْبَل َأْن ميُِْسَي، فَ ُهَو ِمْن أَْهِل اجْلَنَّةِ 

 ق عليه، عن أِب هريرة رضي هللا عنه. . متف 2
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أَيمنا    . ]اسكن يف وسط أورشليم مدينتك، حسب ما قلت، وثبت فيها كرسي عبدك داود عاجال، وابنها سريعا يف 14
 بناء أبدَي، مبارك أنت َي رب، ابين أورشليم.[: 

يقول: اجعل    _ "اسكن يف وسط أورشليم مدينتك":  من جهة املظهر؛ وكأن القائل  يصح إال  وإن معىن هذا القول، ال 
يهم السالم.  مظهرك يسكن بيننا يف مدينتك املقدسة "أورشليم". وهذا ال يتحقق إال يف زمن نيب من األنبياء اإلسرائيليني عل

هللا،   االسم  مظهرية  إن  جنيب:  فإننا  أمتنا؟  احلال مع  هو  الورثة، كما  من  ألحد  ذلك  ال يكون  فلم  سائل:  إن سأل  وأما 
الَت هي معىن القطبية عندان، مل تكن يف األمم السابقة إال لألنبياء عليهم السالم؛ ومل تنل غريهم ممن ليسوا أبنبياء، إال يف  

لنبّيها عليه السالم وحده؛ حىت يكون لورثته من الفضل ما كان حكرا على األنبياء السابقني وحدهم.    هذه األمة، وإكراما 
ىل مبدأ هذا العلم،  إولو علم الناس ما يف هذا التكرمي من تشريف، لدهشت عقوهلم وكّلت ألسنتهم. وحنن هنا إمنا نشري 

ينهم، ال شك هو من أثر العلم مبرتبته؛ ألنه ال يعلم هذه املرتبة  ال إىل منتهاه. وإن سؤال السائل أن يسكن املظهر اإلهلي ب
ما ندل عليه، فإنه سيعلم معىن أن يكون هللا جارا؛ كما   ابطنه:  إال اخلواص. ومن علم  من جهة  »َمْن  يف معىن احلديث 

     .1« !...َفاَل يُ ْؤِذ َجارَهُ  ، َكاَن يُ ْؤِمُن اِبَّللَِّ َواْليَ ْوِم اآْلِخرِ 
أي حسب وعدك؛ وهذا وعد خاص ببين إسرائيل. وأما اليوم، فإن "هللا" يسكن من جهة النِّسبة   "حسب ما قلت": _ 

،  يف مكة؛ وإن كان القطب يوجد يف أي مكان من األرض. ولسنا نعين ابلنسبة إال نسبة املرتبة، ال نسبة شخص القطب 
 . الَت يكون من جهتها كسائر الناس 

عبدك فيها كرسي  "وثبت  عاجال":  _  الوراثة    داود  السالم، كرسي  عليه  داود  من كرسّي  ابخلالفة، كما كانت  واملقصود 
. ومعىن التثبيت هنا، هو اإلبقاء  سليمان، من جهة الغيب  لسليمان ابنه من بعده عليه السالم، وكانت لألنبياء من بعد

وأ وأهله.  املقدس  بيت  سكان  ضمن  املوسوية،  الوراثة  من  املرتبة  هذه  إن كان  على  إال  له؛  حمل  فال  بذلك،  التعجيل  ما 
السائل جيهل نيب زمانه؛ أو كان من زمن غري زمان الوراثة املوسوية، بعد جميء عيسى عليه السالم؛ وهو ما يسري على  

 من جاء بعد البعثة احملمدية أيضا، إىل قيام الساعة. 
ة بين إسرائيل، بناء "أورشليم". وأما سؤاهلم أن يكون البناء  واملقصود هنا على عاد  _ "وابنها سريعا يف أَيمنا بناء أبدَي": 

أبدَي، فال معىن له؛ إال أهنم جيهلون معىن األبد، وجيهلون اآلخرة. ونعين من جهل اآلخرة، اجلهل بكوهنا دارا أخرى غري  
نقول هذا،   يعون معىن  ألن اليهود حبسب مرتبتهم األصلية )األوىل من الدين واملرحلة األوىلالدنيا. وحنن  يكونوا   له(، مل 

يف   للحياة  ويُعيدهم  )يوقظهم(  املوتى  حُييي  هللا  أن  يفهمون  بل كانوا  للدين(؛  اخلتامية  )املرحلة  املسلمون  يعيه  اآلخرة كما 
األرض املقدسة إىل األبد. وهذا تصّور بدائي لآلخرة، ما زال ماثال يف أذهان اليهود إىل يومنا هذا. وهو من األسس الَت  

الذي هو اجلنة. وإن من دالالت هذا املعىن لديهم، سؤال    ،طور الكمال  حنوقام عليها اليهود دولتهم، السائرة حبسبهم  أ
أبدَي؛ وإن كانوا   أن يبين أورشليم بناء  أشران-هللا  لعلموا تبعا له، أن    -كما  معىن األبد. ولو أهنم كانوا يعلمونه،  جيهلون 

يف عليه  هي  ما  وعلى  اآلن،  تغريُّ األكوان  وما  االعتبار.  حبسب  تطاول  وإن  حمدود،  لزمن  إال  تصمد  ال  الدنيا،  األبنية     
وانداثرها، إال دليل على املعىن القاضي بفناء الدنيا أبسرها، لو أهنم كانوا يتنّبهون؛ ولكن يبدو أن عقوهلم الدينية عجزت  

الكو  "عامل  ب   الدنيا  وصف  عندما  الفلسفي،  العقل  بلغه  ما  إدراك  أيضاعن  الفلسفي  العقل  وإن كان  والفساد"؛  ال    ،ن 

 
َفهُ   ،َوَمْن َكاَن يُ ْؤِمُن اِبَّللَِّ َواْليَ ْوِم اآْلِخرِ  ؛َفاَل يُ ْؤِذ َجارَهُ  ،»َمْن َكاَن يُ ْؤِمُن اِبَّللَِّ َواْليَ ْوِم اآْلِخرِ  . متفق عليه، عن أِب هريرة رضي هللا عنه؛ واحلديث بتمامه هو:  1   ؛ فَ ْلُيْكرِْم َضي ْ

 «.فَ ْليَ ُقْل َخرْيًا أَْو لَِيْصُمتْ  ، َوَمْن َكاَن يُ ْؤِمُن اِبَّللَِّ َواْليَ ْوِم اآْلِخرِ 
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املسلم،   العقل  جيعل  الزمن. وهذا كله،  له يف  هناية  ال  ما  إىل  متطورة  دنيا  يرى  هو  وإمنا  اآلخرة،  وجود  إدراك  من  يتمكن 
 . هبذا االعتبار وحده؛ فما الظن، مبا هو فوق ذلك من العلم ابهلل والعلم ابآلخرة!.. يُرتَّب يف أعلى املراتب،  

أورشليم":  ابين  رب،  َي  أنت  "مبارك  االسم    _  هذا  أن  لنا  يظهر  اآلخرة،  يف  اليهود  معتقد  من  آنفا،  بيّ ّناه  أن  سبق  ومما 
"ابين أورشليم"، هو من األمساء اخلاصة املعقولة هلم. وهو ال خيتلف عندان عن األمساء التخصيصية، كقولنا ُمنبت الشجرة،  

اعت  عند  الريح، وغريمها؛  األمساء  وم ُرسل  انتهاء  عدم  معىن  هو  هنا،  عليه  الذي ندل  بعينها. وهذا  وريح  بعينها  شجرة  بار 
اإلهلية إىل عدد حمدود. وهو ال يكون إال ابعتبار التجلّيات الشخصية، املندرجة حتت املعاين العامة الَت تكون لألمساء يف  

اء غري داخلة يف العلم. ونعين ابلعلم هنا العلم القدمي،  املعتاد من جهة اجلنس. وهذا الذي نقوله، ال ينفي أن تكون هلل أمس
نفسه. وعدم احنصار    العلم احلادث الذي ال يتعّلق إال مبا يُفاض عليه من القدمي   كما نعين به من كونه غري حميط ابلذات؛  

ُلَك ِبُكلِّ اْسٍم ُهَو َلَك مَسَّْيَت  َأْسأَ ... » األمساء يف العلم ويف العدد، هو ما يشري إليه قول النيب صلى هللا عليه وآله وسلم:  
. وهذا يعين أن  1« ... َغْيِب ِعْنَدكَ ِبِه نَ ْفَسَك، َأْو َعلَّْمَتُه َأَحًدا ِمْن َخْلِقَك، َأْو أَنْ زَْلَتُه يف ِكَتاِبَك، َأْو اْسَتْأثَ ْرَت بِِه يف ِعْلِم الْ 

ىل ما مسى هللا به نفسه، وما علمه ألحد من خلقه، وما أنزله  وهو ينقسم إ ؛ األمساء تنقسم إىل قسمنْي: قسم جتلى هللا به
أبد   ما يستأثر هللا به يف غيب ذاته  به يف اآلخرة، وإىل  ما سيتجلى هللا  ينقسم إىل  يف كتابه؛ وقسم مل يتجل هللا به، وهو 

أو    ؛صطفنْي من أنبياء وأولياء من العلوم الَت ال علم ألحد هبا من غري امل  مغاليقاآلابد. وهذا ابب من علم األمساء، يفتح  
إال من جهة إمجاهلا والعلم بوجودها؛ ال من جهة العلم هبا. وهذا كله يربز قلة ما يناله العلماء ابهلل إن    ال علم ألحد هبا 

 . [ 85}َوَما أُوتِيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإالَّ قَِلياًل{ ]اإلسراء:  وهو معىن قول هللا تعاىل:   علموا؛ فما الظن بغريهم!...
وارفع قرنه بفرجك، ألننا نؤمل يف فرجك كل يوم. مبارك أنت َي رب، منبت  . ]اجعل ذرية عبدك داود تنبت عاجال،  15

 قرن النجاة.[: 
عاجال": تنبت  داود  عبدك  ذرية  "اجعل  ذر   _  يف  حمصور  الشرف  أن كل  اليهود  هو  يعتقد  وهذا  السالم؛  عليه  داود  يّة 

السبب الرئيس يف عدم إمياهنم بنبوة حممد صلى هللا عليه وآله وسلم. واعتقادهم هذا، هو من ضيق علمهم ابهلل، ألهنم لو  
يتألَّْوا على هللا بشي  هعلموا شيئا مما يعلمه خواص هذ أن  لتجنّبوا  أو على    ءاألمة،  يقله سبحانه عن نفسه يف كالمه،  مل 

سنة أنبيائه. ورغم أن هذا الذي يقولونه، هو مثلبة هلم، إال أن الشيطان يزيّنه هلم بنسبته إىل داود عليه السالم، من ابب  أل
الوفاء له ومن ابب التعظيم. وهذا من سبل إضالله، لكل من يضل وهو يزعم أنه معظم لنيب أو لوارث؛ كما حيدث مع  

أو مع الشيعة عند تعظيمهم لعلي عليه السالم، أو ألهل السنة املتجاوزين   النصارى عند تعظيمهم لعيسى عليه السالم،
 عند تعظيمهم ألِب بكر وعمر عليهما السالم. 

بني الناس، بفرج من عند هللا، يوّسع دائرته، ويُكثّر منتسبيه. وحنن    بسط امل ُلك اإلسرائيلي واملعىن    جك": _ "وارفع قرنه بفرَ 
اودية، الَت كانت استمرارا للدعوة املوسوية، مل يكن هلا لتتوّقف إال عند خاُت النبيني واملرسلني،  الد  ملكةنؤكد هنا على أن امل

حممد صلى هللا عليه وآله وسلم. واجلهل مبعىن ختمية النبوة، هو كجهل بين إسرائيل مبعىن األبدية، مع كوهنم عاملني مبعىن  
   علم كل الناس الرابط بني املعنينْي.الزمن من جهة التقييد. بل إن هذا من ذاك، وإن مل ي 

 
بتمامه هو:    1 عنه؛ واحلديث  هللا  رضي  مسعود  هللا بن  عبد  عن  املستدرك،  يف  وابن حبان واحلاكم  فَ َقاَل: اللَُّهمَّ . أخرجه أمحد  َهمٌّ َواَل َحَزٌن،   ِإيّنِ  »َما َأَصاَب َأَحًدا َقطُّ 

َأْسأَُلَك ِبُكلِّ اْسٍم ُهَو َلَك مَسَّْيَت ِبِه نَ ْفَسَك، َأْو َعلَّْمَتهُ َأَحًدا ِمْن َخْلِقَك، أَْو أَنْ زَْلَتُه   ؛َعْدٌل يفَّ َقَضاُؤكَ  ؛َماٍض يفَّ ُحْكُمكَ  ؛اَنِصَيَِت بَِيِدكَ  ؛َعْبُدَك، َواْبُن َعْبِدَك، َواْبُن أََمِتكَ 
يف ِعْلِم اْلغَْيِب ِعْنَدكَ يف ِكَتاِبَك،   ُ مَهَُّه َوُحْزنَُه، َوأَْبَدلَُه َمَكانَُه فَ َرًجا   ؛َأْن جَتَْعَل اْلُقْرآَن رَبِيَع قَ ْليب، َونُوَر َصْدرِي، َوِجاَلَء ُحْزين، َوَذَهاَب مهَِّي   ؛ أَْو اْسَتْأثَ ْرَت بِِه    .ِإالَّ أَْذَهَب اَّللَّ

َعَها َأْن يَ تَ َعلََّمَهاقَاَل: َفِقيَل: ََي َرُسوَل ا  َبِغي لَِمْن مسَِ  « .َّللَِّ، َأاَل نَ تَ َعلَُّمَها؟ فَ َقاَل: بَ َلى، يَ ن ْ
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نؤمّ  "ألننا  فرجك كل يوم":_  يف  يؤمّ   ل  أنه  السائل  الَت  يقصد  اليومية،  األمور  يف  هللا  فرج  يؤمل  دعائه، كما  استجابة  ل 
قوله:   يف  وسلم  وآله  عليه  هللا  صلى  النيب  عليه  دل  الذي  املعىن  يُشبه  وهذا  اإلدراك.  إىل  أقرب  َأَحدُ »هي  َربَُّه  لَِيْسَأْل  ُكْم 

عظيم األفعال مع صغريها، حبسب ما يرى    ه؛ وهذا ألن هللا يستوي عند1« َحاَجَتُه ُكلََّها َحىتَّ َيْسَأَل ِشْسَع نَ ْعِلِه ِإَذا انْ َقَطعَ 
{ ]مرمي:  العباد. يقول هللا تعاىل:  ٌ  .  [ 9}قَاَل َكَذِلَك قَاَل َربَُّك ُهَو َعَليَّ َهنيِّ

وهذا من معاين الثناء اخلاص لدى بين إسرائيل، الذي نقّرهم عليه حبسب ما    بت قرن النجاة":_ "مبارك أنت َي رب، من
 يُعطيه اللفظ من معىن، ال على ما يفهمون هم منه. 

مسيع  16 رب  ألنك  ورضوان،  برمحة  صالتنا  واقبل  بنا،  وارأف  علينا  أشفق  الرمحن،  األب  إهلنا  َي  رب  َي  صوتنا  ]امسع   .
والدعوات، وال تردان عن وجهك َي ملكنا خائبني. حتنن علينا، واستجب لنا، وامسع صالتنا، ألنك أنت تسمع  للصلوات  

يوم   يف  لنا  استجب  أابان،  َي  لنا  ]استجب  يُقال:  الصيام  يوم  ويف  الصالة.[  سامع  َي  رب  َي  أنت  مبارك  فم.  صالة كل 
وال تتوار َي ملكنا من دعائنا. كن قريبا لصراخنا، بل استجب  صوم هذا الصيام، ألننا يف كرب عظيم. ال تلتفت إىل شران،  

إليك  نصرخ  أن  قبل  تسمع،  لنا  وأنت  نتكلم  بعد  ك.  هم  وفيما  أجيب،  يدعوا  أن  قبل  أنين  "ويكون  قيل:  الذي  الكالم 
قرأ  (. ألنك أنت َي رب فاد وخمّلص، وجميب وراحم، يف كل وقت كرب وضيق.[ وي 24:  56يتكلمون أان أمسع.")إشعيا:  

 وحده: ]مبارك أنت َي رب املستجيب لشعبه إسرائيل يف وقت الكرب.[:  (2) احلزان
َي إهلنا األب الرمحن":  َي إهلنا األب الرمحن: َيمن يربينا مبا    _ "امسع صوتنا َي رب  َيرب  أي امسع صوت دعائنا واقبله؛ 

من مشموالت    العذاب   يُستثىن معه العذاب؛ لكون يصلحنا، ومن يعاملنا برمحته الواسعة. غري أن ختصيص االسم الرمحن، ال  
ابلرمحة اخلالصة. ولعل    وذلك ألن داعي الرمحن، ال يدعو  ؛ ولعل الرتمجة مل تنقل املعىن الدقيق لالسم املدعو. الرمحة الرمحنية

مراحلهم التارخيية، كان   ما أصاب اليهود من آالم عرب  إىل عصياهنم-كل  اء. ونعين  من عدم إحساهنم الدع  -ابإلضافة 
 االسم "الرمحن".  آاثرمن هذا أن كل ما أصاهبم من مشاق، هو من 

 . ، ومها أخص مما سبق وهذا أيضا من الدعاء ابلرمحة مع ختصيص معنّيْي اإلشفاق والرأفة   _ "أشفق علينا وارأف بنا":
ويدعو الداعي هنا بقبول الصالة، برمحة ورضوان؛ ويعين أن يكون القبول ابلفضل وأن    _ "واقبل صالتنا برمحة ورضوان":

املوسو  الشريعة  زمن  يف  الدعاء  بني  منّيز  أن  هنا  وينبغي  ابلرضوان.  العيسو ي يُعقب  الشريعة  )زمن  بعده  والدعاء  ُث  ية،  ة 
بول؛ ألن بين إسرائيل كانوا على احلق وحدهم، بني  احملمدية(. فأما الدعاء يف زمن الشريعة املوسويّة، فإنه يكون مظنًة للق

ما   وُنص  هللا.  من  معترب  غري  يكون  فإنه  الزمن املوسوي،  انقضاء  بعد  منهم  الدعاء  إن كان  وأما  ومشركني.  أقوام وثنّيني 
ضمنها من  الَت  العبادات  بقبول  للكافر  الصالة  يتعّلق  يستجيب  قد  هللا  أن  ونعين  قبول.  ال كل  د  - مثال-،  عائه  عند 

وما ال إذن فيه    ؛ رابين يف التشريعل ... لكن العبادة أمرها منوط ابإلذن اكان فقريا   ذاكان مريضا، أو ابالغتناء إذا  ابلشفاء إ
دعية الَت نراها مناسبة من هذه "الربكات"، فإننا نقول:  على بعض األ حنن ن ال قبول له. وأما إن خطر للمرء فلَم كنا نؤمِّ 

ِمن كل سائٍل به. فمثل هذا،   هيتقّبل س هللا مّنا أنه  ه نا، وكأنه دعاء ُم نَشأ من ِقبلنا، وال يعين إن تقّبل إن أتميننا هو خاص ب 
 ال ينبغي أن يغيب عن عقل املؤمن الفاِقه لدينه. 

يقول:    _ "ألنك رب مسيع للصلوات والدعوات": يعقب دعاء الداعني، وهو كمن  ابب الثناء على هللا الذي  من  وهذا 
 فكما تقبلت َي رب كل الدعوات والصلوات، فتقبل دعاءان وصالتنا؛ واملعىن جيد على كل حال. 

 
 . أخرجه الرتمذي وابن حبان، عن أنس بن مالك رضي هللا عنه.  1
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خائبني":  ملكنا  َي  وجهك  عن  تردان  "وال  املعاصي    _  من  اقرتفناه  ما  بسبب  دعاءان،  ترد  وال  سؤالنا،  خُتّيب  ال  أي، 
َ طَيٌِّب اَل  يقول النيب صلى هللا عليه وآله وسلم:  والذنوب؛ وهذا ألن املعاصي حتول دون تقبل الدعاء.   »أَي َُّها النَّاُس ِإنَّ اَّللَّ

 ُكُلوا ِمَن الطَّيَِّباِت َواْعَمُلوا َصاحِلًا ِإيّنِ مبَا  ََيَي َُّها الرُُّسلُ }   يَ ْقَبُل ِإالَّ طَيًِّبا، َوِإنَّ اَّللََّ أََمَر اْلُمْؤِمِننَي مبَا أََمَر ِبِه اْلُمْرَسِلنَي، فَ َقاَل:
ِمْن طَيَِّباِت َما َرَزقْ َناُكمْ }   ، َوقَاَل:{تَ ْعَمُلوَن َعِليمٌ  َأْغرَبَ، مَيُدُّ  {ََيَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكُلوا  َأْشَعَث  َفَر  ذََكَر الرَُّجَل يُِطيُل السَّ ُُثَّ   ،

مَ  .  1« !فََأىنَّ يُْسَتَجاُب ِلَذِلكَ  ؛ َوُغِذَي اِبحْلَرَامِ   ،َوَمْلَبُسُه َحرَامٌ   ،َوَمْشَربُُه َحرَامٌ  ، َوَمْطَعُمُه َحرَامٌ  ؛ ََي َربِّ ََي َربِّ  : اءِ َيَدْيِه ِإىَل السَّ
وهذا يعين أن العبد إن كان يعلم نفسه على معصية، فليس له أن يدعو وهو مصّر عليها؛ ألنه يكون بذلك كاملستهزئ  

 أن يدعو ابلتوبة، ال غري. وهذا ال حيتاج إىل دليل، ملن كان ذا عقل سليم.   -إن كان من املغلوبني على املعصية-به. وله  بر 
دعا الداعي هنا ابلتحنن أوال، وهو ما    _ "حتنن علينا، واستجب لنا، وامسع صالتنا، ألنك أنت تسمع صالة كل فم":

الص ابستماع  دعا  ُث  إليه؛  يلتفت  هللا  بعده  جيعل  دعا  ُث  نعمة؛  وحده  وهو  ألن  ابالة،  الرتتيب،  خالف  وإن  الستجابة 
ألن هللا قد ال يلتفت إىل العبد بدءاً، أو قد يُعرض عن االستماع إليه، أو إن  كله،  االستجابة تكون بعد االستماع. وهذا  

أما العبارة األخرية، فهي ثناء على  . و تار ما يشاء استمع سبحانه ال يستجيب له. فهو خمتار يف أفعاله، يفعل ما يشاء وخي
كل دعاء. وهذا من    ته سبحانههللا، يُرجى منه التوّسل، لعل هللا يستجيب. ومعىن استماع هللا صالة كل فم، هو استجاب

وإن كان ابلثناء،  الالئق  التعميم  ت  تابب  ال  هللا    تحقق االستجابة  معاملة  من  مفهوم  هو  وكما  أسلفنا،  دعاء كما  لكل 
كل ما تقّدم، هو منوط بدعاء املقال؛ وأما دعاء احلال، فهو مستجاب دائما. وهو سر من أسرار هللا املودعة يف    للعباد.

   قلوب عباده.
كان الشأن يف العبارة السابقة، وإمنا  وهذا أيضا ثناء، لكن ال بعموم الفعل كما    _ "مبارك أنت َي رب َي سامع الصالة":

ن يُتوّسل هبا. وال بد ملن كان يريد متابعتنا يف كتاابتنا، أن يتعّلم التفريق بني ما هو فعل  وىل أب بصفة السمع للدعاء؛ وهي أَ 
 ا. فال يغفل أحد عن هذا!... ميف األحكام املتعلقة هب التفريقُ  ، هلل، وما هو صفة له سبحانه؛ ألنه يرتتب على ذلك

هذا   صوم  لنا يف يوم  استجب  أابان،  َي  لنا  عظيم": _"استجب  ألننا يف كرب  الصوم،    الصيام،  يوم  يف  الدعاء  هذا  يُقال 
ه الصائم من مشقة. ومن املستحّب كما ال خيفى دعاء هللا بعد أفعال التقّرب كلها؛ كالصالة  عليوهو مناسب ملا يكون  

يف  إليه  }ََيأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا    اىل: قول هللا تع  والصوم واحلج والصدقة وعيادة املريض وغري ذلك... وهذا املعىن هو امل ُشار 
دُ  جتَِ مَلْ  فَِإْن  َوَأْطَهُر  َلُكْم  َخرْيٌ  َذِلَك  َصَدَقًة  جَنَْواُكْم  َيَدْي  َبنْيَ  ُموا  فَ َقدِّ الرَُّسوَل  ُتُم  اَنَجي ْ ]اجملادلة:  ِإَذا  َرِحيٌم{  َغُفوٌر   َ اَّللَّ فَِإنَّ  وا 

ملناجاة هنا الرسول ال هللا؛ فإننا نذّكره بكالمنا يف اجلزء األول من  . وأما من يغيب عنه ما ذكران، لكون املقصود اب[12
أن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم، هو املظهر   مظاهره. فإن علم ذلك، فليعلم  هذا الكتاب عن االسم "هللا" وعن 

. ومن مل يعلم الدين على  األعظم هلذا االسم؛ وعلى هذا فإن مناجاته )مكاملته يف حاجة العبد( هو من أخص الدعاء هلل
منه، كالتوحيد اخلاص، وكأحوال    اصةاخلما نذكره، فليعلم أنه من عوام أهله، الذين ينبغي عليهم السكوت حيال املسائل  

 القلوب، وغري ذلك... 
" شرّ _  إىل  تلتفت  دعائنا": ال  من  ملكنا  َي  تتوار  وال  ينظر   ان،  ال  أن  هللا  بسؤال  يبدأ  ألنه  جيد،  الدعاء  شرور    هذا  إىل 

إىل دعائهم؛ وإال فإنه ال يستمع   يلتفت  بعد ذلك  نظره سبحانه عن شرورهم،  إن صرف  سبحانه.  إليهم  السائلني؛ ألنه 
ومعىن االستماع هنا اإلجابة، ال جمرد فعل االستماع العائد إىل العلم. وهذا مما ينبغي التنبُّه إليه، حىت ال يدخل العبد يف  

األلف تتبع  طريق  عن  خارجها.  اجلهل  من  هي  الَت  املعاين  وعن  األلفاظ،  تُعطيها  الَت  املعاين  عن  مرارا،  تكلمنا  ولقد  اظ. 
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  هو من دعائنا"، ف  ناعبارة "وال تتوار َي ملك  معىنومن أحكم ما ندلّه عليه، فإنه يُرجى له أن يكون من أهل العلم. وأما  
تصرف عنا مسع  "ال  َي ربنا". وصرف السمع قد حيدث، إذا كان هللا  صحيح، وإن كان اللفظ ركيكا؛ واملقصود منه:  ك 

من  . ونعين  م ممن يكونون من أهل املقت خصوصا ال يريد أن يستجيب للعبد؛ وهو خاص مبن ال حيب هللا االستماع إليه 
ال من جهة هللا تعاىل؛ ألنه ما يزال سبحانه    ؛أن صرف السمع يكون حكمه متعّلقا ابملصروف عنه، ومن جهته هذا كله،  

}اتَِّبْع َما أُوِحَي إِلَْيَك    اإلعراض؛ كما يف قول هللا تعاىل: يعا مبعىن اإلطالق. وصرف السمع، هو الوارد يف الشرع بلفظ  مس
، هو  هنا ؛ واإلعراض من النيّب صلى هللا عليه وآله وسلم[106ِمْن َربَِّك اَل إَِلَه ِإالَّ ُهَو َوَأْعِرْض َعِن اْلُمْشرِِكنَي{ ]األنعام:  

 راض من هللا؛ فال داعي إىل تكرار الكالم. إع
إليك": نصرخ  لنا قبل أن  يقول هللا    _ "كن قريبا لصراخنا، بل استجب  ابلدعاء؛ وهو اجلَْأر.  الصراخ، هو رفع الصوت 

ا اْليَ ْوَم ِإنَُّكْم ِمنَّا اَل تُ ْنَصُروَن{ ]املؤمنون:  اَل جَتَْأُرو   .}َحىتَّ ِإَذا َأَخْذاَن ُمرْتَِفيِهْم اِبْلَعَذاِب ِإَذا ُهْم جَيَْأُروَن    تعاىل يف هذا املعىن:
. ومعىن ختام العبارة من الدعاء هو: استجب لنا َي ربنا، سواء صرخنا أم مل نصرُخ؛ ألن مقصودان إجابتك ال  [65، 64

 دعاؤان. وهذا معىن جيد، ينبغي أن يتنبه إليه كل داع. 
قيل:   الذي  تسمع، كالكالم  وأنت  "نتكلم  أمسع": _  أان  يتكلمون  بعد  هم  وفيما  أجيب،  يدعوا  أن  قبل  أنين    "ويكون 

نتكلم. وهذا يكون للخواص احملبوبني ال لكل املؤمنني.   ندعو، وامسعنا قبل أن  واملعىن هو: أجب دعاءان َي رب قبل أن 
املسارعة   هو  املعىن  وهذا  يدعوه؛  أن  قبل  جُييبه  سبحانه،  إليه  احملبوب  عليها    اإلجابة.   يف فالعبد  عائشة  السيدة  عن  جاء 

صلى هللا عليه وآله وسلم:   للنيب  قالت  أهنا  يَُسارُِع يف َهَواكَ السالم،  ِإالَّ  أََرى َربََّك  منه لكل حمبوب حظٌّ 1« !»َما    . وهذا 
 على قدر حمبوبيته عند هللا. 

من كالمه، أنه ال َيِت هبذه  يقصد القائل    ب وضيق":_ "ألنك أنت َي رب فاد وخمّلص، وجميب وراحم، يف كل وقت كرْ 
ب  وعد  مما  وحيه؛  هللا يف  أنزله  ما  هو يوافق  وإمنا  نفسه؛  عند  من  هبا  الَت دعا  فكما    ه املعاين  رب،  َي  يقول:  وكأنه  عباده. 

لنا وأجبنا. وأما عبارة "ألن  أن يتكلم؛ فامسع  أن يدعو عبدي، وأمسع قبل  ..."، فيبدو    فاد وخمّلص،   ك قلت أجيب قبل 
 ثر عقيدة الفداء الَت يقول هبا النصارى؛ وال ندري كيف أُدرجت هنا: أهو من سوء الرتمجة، أم غري ذلك!... أهنا من أ 

17[ ورضوان  .  مبحبة  واقبل  بيتك،  حمراب  إىل  العبادة  وأعد  صالهتم،  إىل  وانظر  إسرائيل،  شعبك  عن  إهلنا  رب  َي  ارض 
ك دائما مرضية.[ ويف أوائل الشهور القمرية ويف وسط عيدْي  قرابني إسرائيل وصالهتم عاجال. ولتكن عبادة إسرائيل شعب 

ذكران، وذكر  الفصح واملظال يقال: ]إهلنا وإله آابئنا، ليصعد وَيت   أمامك  ويصل ويظهر ويُقبل ويُسمع ويُفتقد ويُذكر 
واخل للنجاة  إسرائيل،  آل  شعبك  وذكر كل  عبدك،  داود  ابن  املسيح  وذكر  مدينتك،  أورشليم  وذكر  والعطف  آابئنا،  ري 

واإلحسان والرمحة.[ ويف أول الشهر: ]يف يوم مستهل الشهر هذا، يف عيد الفصح هذا )أو يف عيد املظال هذا(، يف يوم  
سعيدة،   حلياة  فيه  وخّلصنا  للربكة،  فيه  وافتقدان  للخري،  فيه  إهلنا  رب  َي  اذكران  وختلصنا.  فيه  لرتمحنا  هذا،  املقدس  احملفل 

والرمح ابلفرج  الوعد  ملك  وحسب  إله  ألنك  حنوك،  ألن أعيننا  وخلصنا،  بنا، وارمحنا،  وارأف  علينا،  وحن  علينا،  ة أشفق 
رؤوف رحيم. وأنت حبسب مرامحك الكثرية ُتسّر بنا وترضى عنا، فرتى أعيننا رجوعك إىل صهيون برمحة. مبارك أنت َي  

 رب الذي يعيد سكينته إىل صهيون.[: 
إسرائيل شعبك  عن  إهلنا  رب  َي  "ارض  جبزاء، كما    ": _  منوط  غري  سؤال  هو  قاطبة،  إسرائيل  شعب  عن  الرضى  وسؤال 

أن   هو  وجه،  من  الدعاء  هذا  عليه  حُيمل  ما  وحدها. وأفضل  العرق  بكرامة  منوط  دعاء  هو  بل  السابقة؛  األدعية  كانت 
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قوم، ألهنم من ذرية خمصوصة    يُراد منه أن يستقيم اإلسرائيليون على الشريعة، ليناهلم رضى هللا. وهذا ألن هللا ال يرضى عن 
}َوِإِذ ابْ تَ َلى    فحسب. وهذا واضح من وعد هللا إلبراهيم أبينا مجيعا، عليه السالم، كما أخرب ربنا يف كتابه عند قوله تعاىل:

؛  [124َِت قَاَل اَل يَ َناُل َعْهِدي الظَّاِلِمنَي{ ]البقرة:  ِإبْ رَاِهيَم رَبُُّه ِبَكِلَماٍت َفَأمَتَُّهنَّ قَاَل ِإيّنِ َجاِعُلَك لِلنَّاِس ِإَماًما قَاَل َوِمْن ُذرِّيَّ 
أي ال ينال عهدي لك ولذريتك، الظاملني منهم؛ ألن الظلم يُسقط قيمة النََّسب. ومن هذا الباب كان ينبغي لألشراف  

بّيه. وإن كان هذا قد يلتبس  ، حىت يعترب هللا قرابتهم من نيكونوا على ظلم ال من ذرية نبّينا صلى هللا عليه وآله وسلم، أن 
ألن   وذلك  إشكال!...  ال  أنه  فليعلم  أحواهلم،  إىل  نظر  دون  من  العرتة  قدر  معرفة  عن  سابق،  لنا  به كالم  مّر  أحد  على 
فقد   العباد  وأما  ظاملا؛  يكون  أن  بد  فال  ظامل،  أنه  عبد  على  حكم  إن  وهللا  هنا؛  العباد  من  النظر  غري  هو  هللا  من  النظر 

بذلك حبسب    حيكمون  أو قد حيكمون  عنه،  الشائع  ذلك  يف  جُيارون  وقد  لغريهم،  تقليدهم  طريق  شخص، عن  حق  يف 
نظر   من دون  علمهم فيخطئون؛ ألن علم العبد قاصر على كل حال. وحنن عندما طالبنا إبحسان معاملة الذرية النبوية 

رهب مع  األدب  سوء  يف  يُدخلهم  فيما  الناس  إقحام  من  ففرارا  أحواهلم،  وآله وسلم  إىل  عليه  هللا  صلى  نبّيهم  مع  ُث  أوال،  م 
   اثنيا؛ ال على اإلطالق واستهانة أبمر هللا!... فلُيفهم هذا عنا!... 

بعدهم، وهو    _ "وانظر إىل صالهتم": من عمل معترب عند أصحابه، أو عند الناس من  ومعناه: اعتربها عندك؛ ألنه كم 
م أحسن  من  وجدان  ولقد  هللا.  عند  معترب  هللا  غري  قول  معىن  يف  اإلشارة(  ابب  )من  الصوفية  قول  الباب،  هذا  يف  قيل  ا 

؛ فقالوا إن كان العمل صاحلا وتقبّله هللا، فإنه يرفعه من نظر عبده فينساه،  [10}َواْلَعَمُل الصَّاِلُح يَ ْرفَ ُعُه{ ]فاطر:  تعاىل: 
املعظم   العبد  فتجد  الذوق.  من  معلوم  وهذا  قط؛  يعمله  مل  عمال وكأنه  لنفسه  يرى  ال  جمازا  لربه،  إن  حقيقةال    إال  وهو  ؛ 

يتعجب من يسمع خربا خيرج عن امل  منهم كما  يتعّجب  إىل أنفسهم،  . وعلى كل حال، فمن  عتاد نسب الناس األعمال 
    ال جيد هذا من نفسه، يصعب عليه أن يُدرك ما نُلقي به إليه. 

ت هنا "اهليكل". وبنو إسرائيل يسألون أن يعود اهليكل كما كان، وأن  املراد من البي  _ "وأعد العبادة إىل حمراب بيتك":
متأله العبادة كما كانت؛ ألن هذا عالمة لديهم على رضى هللا عنهم. ومبا أهنم "هداهم هللا" حيكمون على األعمال، من  

من عملهم إال النصب والتعب.    دون النظر إىل شروطها، فإهنم سيبقون منازعني لألمر، فيعملون خمتلف أعماهلم، وال ينالون 
ُتْسَقى ِمْن َعنْيٍ    .َتْصَلى اَنرًا َحاِمَيًة    .َعاِمَلٌة اَنِصَبٌة    .}ُوُجوٌه يَ ْوَمِئٍذ َخاِشَعٌة    وعن أحوال الكتابيني أخرب هللا تعاىل يف قوله:

. وهذا، ألن العمل ليس مقصودا  [ 7  -   2ْن ُجوٍع{ ]الغاشية:  اَل يُْسِمُن َواَل يُ ْغيِن مِ   . لَْيَس هَلُْم َطَعاٌم ِإالَّ ِمْن َضرِيٍع    . آنَِيٍة  
ى القرطيب يف تفسريه "اجلامع ألحكام القرآن" عن  و ر قد  و لذاته، كما قد يتوهم املتومهون؛ وإمنا هو مقصود لسر األمر فيه.  

ل، عليه سواد، فلما  ملا قدم عمر بن اخلطاب   رضي هللا عنه   الشام أاته راهب شيخ كبري مُ احلسن )البصري( قال: ] تَ َقهِّ
وقرأ   ؛ رآه عمر بكى. فقال له: َي أمري املؤمنني، ما يبكيك؟ قال: هذا املسكني طلب أمراً فلم يصبه، ورجا رجاء فأخطأه

ِصَبٌة{. قال الكسائّي: التقهل: راثثة اهليئة، ورجل ُمتَ َقهِّ   .}ُوُجوٌه يَ ْوَمِئٍذ َخاِشَعٌة  : قول هللا عز وجل ل: َيبس اجللد  َعاِمَلٌة انَّ
ُء احلال، مثل املتقحل. »ُربَّ َصائٍِم  [. وهذا املعىن يؤكده قول النيب صلى هللا عليه وآله وسلم يف حق بعض املسلمني:  َسيِّ

َهرُ  العلم اخلاص، الذي ال يؤتيه    . وعلم األعمال من1«! لَْيَس َلُه ِمْن ِصَياِمِه ِإالَّ اجْلُوُع، َوُربَّ قَائٍِم لَْيَس َلُه ِمْن ِقَياِمِه ِإالَّ السَّ
، وإن كان اجملال ال يتسع  هللا إال ملن اصطفاه من عباده. وفيه من األعاجيب ما ال يكاُد حُيصر؛ والنية من فروع هذا العلم

جهة   من  يرونه  ما  حتقيق  إىل  يسعوا  ال  أن  ألنفسهم،  انصحني  إن كانوا  اليهود،  إخواننا  على  ينبغي  ولكن  هنا.  لذكرها 
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قّراب إىل هللا؛ بل عليهم أن يتحّروا علم هللا يف األعمال، ليعودوا إليه وحده. وذلك حىت ال حيبط عملهم، ويفوهتم  نظرهم م
 أجره. فعمل من دون أجر، الراحة أوىل منه!... 

عاجال":  وصالهتم  إسرائيل  قرابني  ورضوان  مبحبة  "واقبل  القبول    _  ألن  بسابقه؛  ملتحق  السؤال  ذكران- وهذا    له   - كما 
ب. واملسألة هنا  شروط، على العامل مراعاهتا. وأما إغفاهلا، وسؤال هللا القبول، فإنه يكون من عالمات اخليبة وسوء املنقلَ 

يتحرى   ال  من  فإن  سبحانه،  وحده  منه  القبول  وكان  ابلعمل،  املقصود  هو  هللا  إن كان  وذلك  األوىل:  املرتبة  يف  منطقية 
إخواننا من  شروط العمل الَت وضعها هللا هلا، ف أن نّبهنا  أدىن شك. ولقد سبق  من غري  يف غري معمل،  يكون عامال  إنه 

الكتابّيني، أن الشريعة الَت كانوا عليها، قد ارتفع حكمها اآلن. ووهللا ال نقول هلم هذا، إال من منطلق العلم وحده، ال  
كما حيرم علينا غش واستغفال املسلمني. ولقد  من منطلق مناصرة شريعتنا!... فإنه حيرم علينا أن نغّشهم، أو نستغفلهم،  

َنا فَ َلْيَس ِمنَّا»قال النيب صلى هللا عليه وآله وسلم:   . ولقد كنا يف اجلزء األول من هذا  1« ! اَل ِغشَّ َبنْيَ اْلُمْسِلِمنَي، َمْن َغشَّ
الكتاب، ذكران أن للفظ املسلم معنينْي: معىن عام يدخل فيه مجيع الناس، كتابّيني وغريهم؛ ومعىن خاص، هو ما ينطبق  

غش إخوانه يف اإلسالم، فإهنا حترم عليه  على العبد  على احملمديني خصوصا. نقول هذا، ألن شريعة اإلسالم، كما حترم  
كل إنسان، بل كل خملوق. ولقد ذُكر أن بعض السلف انصرف عن حمّدث رآه كذب على دابته، يومهها أن  غش    أيضا 

من يكذب على دابته، ال آمنه على حديث رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم. وهذا،  معه علفا وهو ليس معه؛ فقال 
أوردانه إمنا  حمّله. والقصة  يف  انفع  أنه  إال  التدقيق،  من  هلا  وإن كان  نتكلف  مل  هلذا  االستدالل؛  معرض  ال يف  لإليناس،  ا 

ي  ال  العبد  أن  الكالم،  وخالصة  يالتخريج.  أن  ذلك فإنه  نبغي  قبل  وأما  حمكما لشروطه؛  يكون  حىت  العمل،  بقبول  دعو 
 قيقة يف القبول من ربه، وإن زعم ذلك ابللسان. حيكون متالعبا ابلدين، زاهدا 

على عدد  األجر  وهذا من الدعاء العام اجلائز، والذي َيخذ فيه الداعي    ائما مرضية":_ "ولتكن عبادة إسرائيل شعبك د
صحيح يف  لخلني فيه. ولقد كان العاالد ماء حيرصون على الدعاء لألمة كافة، حىت ينالوا األجر بعدد أفرادها؛ وهو علم 

بين إسرائيل أوجب، حىت ال يكونوا عند هللا من   مردودي األعمال. وعلى األقل، ينبغي  حمله. لكن اعتبار التشريع اآلن 
عليهم أن يدعوا مبا هو من املعاين العامة، كأن يقولوا اللهم اهدان فيمن هديت، وارمحنا رمحة تكتب لنا هبا اجلنة عندك؛  

أما  أتِت األعمال بتفاصيلها.  ذلك  بعد  ُث  لإلسالم احملمدي أوال،  إن اسُتجيب هلم فيه، فإهنم سُتشرح صدورهم  أن    فإنه 
فإهن ابلقبول،  رهبم  ويدعوا  عليه،  هم  ما  على  منه.    ونيكون   ميبقوا  يتقبل  أن  ويسأله  العناد،  على  وُيصّر  ربه،  يُعاند  كمن 

شيء  على  يُكره  ال  سبحانه  وهللا  عاقل؛  عن  خيفى  ال  ما  واإلكراه  اإلرغام  معاين  من  فيه  تعاىل: وهذا  قوله  معىن  وهذا   .  
. وليس الكتابّيون من يقعون يف هذا اخلذالن وحدهم، بل إن كثريا من املسلمني  [123لُُّه{ ]هود: }َوِإلَْيِه يُ ْرَجُع اأْلَْمُر كُ 

ب  ايقعون فيه أيضا، عندما ال يعملون وفق السنة، أو عندما يعملون العمل يف غري وقته، أو عندما ال حُيافظون على اآلد
منوط ابلباطن. وعلى هذا، فإن العبد ليس له أن يسأل من    ومنها ما هو  ، منها ما يتعّلق ابلظاهر  ؛ يف العمل وهي كثرية 

ومن جهة اآلداب؛ فإن فعل من دون اعتبار    ،ومن جهة الصورة  ، ربه القبول، إال إن كان قد استفرغ جهده من جهة النية 
أنس  عن  احلديث،  أهل  من  ضّعفه كثري  حديث  يف  جاء  ولقد  الثواب.  إىل  منه  العقوبة  إىل  أقرب  يكون  فإنه  بن    ذلك، 

قال:   وسلم  وآله  عليه  هللا  صلى  النيب  أن  عنه،  هللا  رضي  هَلَا  مالك  َوَأَُتَّ  ُوُضوَءَها،  هَلَا  َوَأْسَبَغ  ِلَوْقِتَها،  الصَّالَة  َصلَّى  »َمْن 
َوَمْن َصلَّى الصَّالَة    ! َكَما َحِفْظَتيِن   َخَرَجْت َوِهَي بَ ْيَضاُء ُمْسِفَرٌة، تَ ُقوُل: َحِفَظَك اَّللَُّ   ؛ِقَياَمَها َوُخُشوَعَها َورُُكوَعَها َوُسُجوَدَها

 
اَلَح  . أخرجه الدارمي وابن حبا بلفظ قريب منه، عن ابن عمر رضي هللا عنهما. وأخرجه مسلم يف صحيحه، عن أِب هريرة رضي هللا عنه، بلفظ:  1 َنا السِّ »َمْن مَحََل َعلَي ْ

َنا ف َ   . «!لَْيَس ِمنَّافَ لَْيَس ِمنَّا، َوَمْن َغشَّ



61 
 

ُسُجوَدَها  َوال  رُُكوَعَها  َوال  ُخُشوَعَها  هَلَا  يُِتمَّ  َومَلْ  ُوُضوَءَها،  هَلَا  يُْسِبْغ  فَ َلْم  َوْقِتَها  تَ ُقوُل:    ؛ِلَغرْيِ  ُمْظِلَمٌة،  َسْوَداُء  َوِهَي  َخَرَجْت 
َعَك اَّللَُّ  ْعَتيِن   َضي َّ إِ   !َكَما َضي َّ ُضِرَب هِبَا َوْجُههُ   ،َذا َكاَنْت َحْيُث َشاَء اَّللَُّ َحىتَّ  ْت َكَما يُ َلفُّ الث َّْوُب اخْلَِلُق، ُُثَّ    ى. وعل1« ! لُفَّ

 كل حال، فمعىن احلديث جيد، وهو صاحل يف ابب اآلداب. 
أمامك   ويُذكر  ويُفتقد  ويُسمع  ويُقبل  ويظهر  ويصل  وَيت  ليصعد  آابئنا،  وإله  "إهلنا  أبن    ذكران": _  الداعي  هذا  يدعو 

إليه.   يرمحه  أن  يريد  ال  من  ذكر  وصول  من  مينع  السبب كان هللا  رُحم. وهلذا  فقد  عند هللا  ذُكر  من  ألنه  هللا؛  عند  يُذكر 
ويتجلى ذلك املنع يف منع رفع العمل، ويف إحباطه، ويف اإلعراض عنه. وإن هذا السائل كان على علم بكل هذا، فكأنه  

يُف أن  من دون  سأل  به وحده،  إىل حضرة الرب. وهذا جيد، غري أن الدعاء  يصل  تح الطريق لذكره وذكر مجاعته، حىت 
تك ابب  من  القبول،  أوجه  مجيع  نبنّي  هنا  انفعا. وحنن  الغالب  يف  يكون  ال  واآلداب،  ابلشروط  ُمسبق  النصح  معمل  يل 

يُن النَِّصيَحةُ »لم:  إلخواننا. وقد جاء يف احلديث، قول النيب صلى هللا عليه وآله وس ، َوِلِكَتاِبِه،    ! الدِّ قُ ْلَنا: ِلَمْن؟ قَاَل: َّللَِّ
ِتِهمْ  ِة اْلُمْسِلِمنَي، َوَعامَّ . ومن كان حيصر العمل ابحلديث يف أمة اإلسالم وحدها، فما فقه معناه؛ ألن  2« .َوِلَرُسولِِه، َوأِلَِئمَّ

سلم ابملعىن العام(. ومن افرتضنا أنه ينصح للمسلمني، وهو مع ذلك  النصيحة واجبة على املسلم جتاه أخيه اإلنسان )امل
يكون غاشا لغريهم من الناس، فال ينتظر أن يُكتب عند هللا من الناصحني!... وختصيص ذكر النيب صلى هللا عليه وآله  

يث، وما هو يف معناه،  التأكيد فقط، ال مبعىن احلصر. وحنن عمال هبذا احلدابب  ، هو من  موعامته  سلمني ة املوسلم ألئم 
قاتنا،  نطلَ غريهم من عموم الناس. فليتنّبه القارئ إىل مُ   على ُنصحو   ،حنرص كل احلرص على ُنصح إخواننا من أهل الكتاب 

 وليعمل وفق ما نقول، فإنه ابب من أبواب الرمحة الواسعة. واحملروم من حرم نفسه!... 
ك. وهو دعاء هلم ابلرمحة، كما أسلفنا. وكأن القائل يقول: "اللهم ارمحنا  أي، وْلُيذكر آابؤان أيضا أمام  _ "وذكر آابئنا": 

 وارحم والِدينا وأسالفنا." وهذا دعاء جيد، ال خالف عليه؛ إن ارتفعت املوانع. 
ويسأل السائل الرمحة ملدينة أورشليم نفسها، من كوهنا مدينة مقدسة. وهو يف احلقيقة يسأل    _ "وذكر أورشليم مدينتك": 

، وإمنا يلحقها التشريف. فبالتشريف تفضل بعض األماكن بعضها  الرمحة ألهلها ال هلا؛ ألن األماكن ال يلحقها التكليف
بغي أن مُيّيز، حىت ال تؤخذ أمثال هذه األدعية مبا  اآلخر، ال مبا هو من معاين التكليف، كما هو شأن اآلدميني. وهذا ين

 يعطيه ظاهر ألفاظها وحده. 
ضلت عنه يف    _ "وذكر املسيح ابن داود عبدك": تعلمه اليهود من كتبها؛ ولكنها  وهذا دعاء للمسيح املخلص، الذي 

خروجه  بتعجيل  يدعون  فكأهنم  للمسيح،  بدعائهم  وهم  السالم.  عليه  إليهم  بُعث  عندما  من  شخصه  الصنف  وهذا   .
أن يدعو املرء للشيخ    هو يُشبه الدعاء، هو من دالئل اخلذالن للعبد. وهو يُشبه الدعاء يف غري حمله املعتاد؛ بل هو أسوأ؛ و 

، أو لنيب من األنبياء أن يكون من أهل النار... فأمثال هذه األدعية  َلكاً أن يصري شااب، أو أن يدعو للشيطان أن يصري مَ 
إال أهنا تدل على إفالس صاحبها وعلى عدم جُنْح حاجته. هذا من جهة، وأما من جهة أخرى، فإن األدعية    ال معىن هلا، 

من كوهنا خملوقات هلل، بغض النظر عن قائليها، وعن فهمهم فيها، هي عائدة على أصحاهبا ابألصالة. ولنأخذ على ذلك  
أ من  يدعو  من  له، فنقول:  إخواننا  تتسع صدور  أن  نرجو  وارمحهممثال،  للمؤمنني  اغفر  اللهم  فيقول:  الكتاب  فإن  هل   .

دعاء من كونه  للدعاء  يستجيب  لفالن   ،هللا  دعاء  من كونه  ال    ؛ ال  عنده،  الصفة  هبذه  للمتصفني  ورمحته  مغفرته  فيجعل 
بله غريهم من العامة النمطّيني.    ،عند السائل. وأمثال هذا الصنف من إجابة الدعاء كثرية، ال يتفطن إليها جل العلماء 

 
 . أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط.  1
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بذلك    وعلى هذا، فإن دعاء هذا السائل، سيكون من نصيب عيسى عليه السالم، وإن مل يكن مقصودا له؛ ليزداد عيسى 
 ؛ وإن كان عيسى يف غىن عن دعاء الّداعني!... وأمثاله رفعة عند هللا يف كل وقت وحني

وإدخال كل شعب إسرائيل يف الدعاء، هو من التعميم املطلوب، الذي جيعل الدعاء   _ "وذكر كل شعبك آل إسرائيل": 
دو  من  سابق،  لنا  يف كالم  الوجه  هذا  ذكران  وقد  اإلجابة.  إىل  أقرب  شروط  املخصوص  ذكر  وبعد  هنا،  أما  نُقّيد.  أن  ن 

ن هذا التعميم يف الدعاء ال ينفع أصحابه  إاألعمال حبسب التشريع، وبعد ذكر اآلداب املعتربة، فإنه ال بد من أن نقول 
إال إن هم خضعوا لصاحب الوقت من الرسل، وليس إال حممدا صلى هللا عليه وآله وسلم. وكل من يُغفل ما نذكره هنا،  

املضّيع للمفتاح، عند إرادته فتح الباب. نسأل هللا وإلخواننا هداية اتمة، وعمال صاحلا، وقبوال غري مشوب، ورمحة  فهو ك
 غاشية؛ إنه أهل ذلك واملتفضل به سبحانه. 

ص السائل سؤاله ذكر هللا لشعب إسرائيل، أبن يكون للنجاة واخلري   _ "للنجاة واخلري والعطف واإلحسان والرمحة": خُيصِّ
والعطف واإلحسان والرمحة، ال لغري ذلك من نقائضها، والَت هي العذاب واالنتقام والعقوبة. ولوال علم السائل، أبن هللا  

، ما كان خصَّص. وهذا من دقيق العلم الذي ينبغي أن يكون عليه اخلواص. وأما  عذابيذكر فريقا للنعيم، ويذكر آخر لل 
ال يدري أبي الوجهنْي يكون من هللا احلكم. والعبد هو من ينبغي عليه أن حيرص  من يرتك الدعاء حمتمال للوجهنْي، فإنه 

}ُقْل َما يَ ْعَبأُ ِبُكْم َرِبِّ َلْواَل    على فوزه، ألن هللا ال غرض له سبحانه يف أحوال العباد. وإىل هذا املعىن يُشري قول هللا تعاىل: 
،  ابحلال  عبأ ابلعبد من األصل، لوال أن العبد سأل ربه من حضرة الثبوت . واملعىن هو أن هللا ال ي[77ُدَعاؤُُكْم{ ]الفرقان:  

له ابحلال وابملقال. ومن علم  و  لوال دعاؤه  مصلحة العبد،  يعبأ مبا فيه  إجياد العبد، ال  بعد  أن يوجد. ُث هو سبحانه  قبل 
تعاىل:  قوله  ذكره يف  الذي  عباده،  عن  هللا  غىن  معىن  سيعلم  فإنه  اْلَغيِنُّ  }ََيأَي َُّها    هذا،  ُهَو   ُ َواَّللَّ اَّللَِّ  ِإىَل  اْلُفَقرَاءُ  أَنْ ُتُم  النَّاُس 

 . [15احْلَِميُد{ ]فاطر: 
فيه   لرتمحنا  هذا،  املقدس  احملفل  يوم  يف  هذا(،  املظال  عيد  يف  )أو  هذا  الفصح  عيد  يف  هذا،  الشهر  مستهل  يوم  "يف   _

العبا   وختلصنا":  الزمان   ددعاء  فضل  ذكر  مع  ابلرمحة،  م  ضمن    رهبَّ يدخل  وهو  الدين.  يف  الفقه  من  هو  والعمل،  واملكان 
العمل املقدس،    هذافكأن العبد يقول: َي رب جباه هذا املكان املقدس، وجباه هذا اليوم املقدس، وجباه  التوسل والتشفع؛

وس وآله  عليه  هللا  صلى  النيب  عن  جاء  وقد  األمم.  خلواص  إال  العلم  هذا  يكون  وال  وارمحنا.  لنا  هذا  يف  لم  استجب  مثل 
ُ َوَرُسولُُه َأْعَلمُ قوله:   هِ )  !»َأاَل َتْدُروَن َأيُّ يَ ْوٍم َهَذا؟ قَالُوا: اَّللَّ يِه بَِغرْيِ امسِْ فَ َقاَل: أَلَْيَس بِيَ ْوِم النَّْحِر؟    (قَاَل: َحىتَّ ظَنَ نَّا أَنَُّه َسُيَسمِّ

قَاَل: فَِإنَّ ِدَماءَُكْم، َوأَْمَواَلُكْم،    ! ا؟ أَلَْيَسْت اِبْلبَ ْلَدِة احْلَرَاِم؟ قُ ْلَنا: بَ َلى ََي َرُسوَل اَّللَِّ قَاَل: َأيُّ بَ َلٍد َهذَ   !قُ ْلَنا: بَ َلى ََي َرُسوَل اَّللَِّ 
قَاَل:    ! ْل بَ لَّْغُت؟ قُ ْلَنا: نَ َعمْ َأاَل هَ   ! َوَأْعرَاَضُكْم، َوأَْبَشارَُكْم، َعَلْيُكْم َحرَاٌم َكُحْرَمِة يَ ْوِمُكْم َهَذا، يف َشْهرُِكْم َهَذا، يف بَ َلدُِكْم َهَذا

اِهُد اْلَغاِئبَ  ! اللَُّهمَّ اْشَهدْ   1« !فَ ْليُ بَ لِِّغ الشَّ
للخري": فيه  إهلنا  رب  َي  "اذكران  إىل    _  داعي  فال  آنفا،  فيه  تكلمنا  قد  واملعىن  للخري؛  املقدس  اليوم  هذا  يف  اذكران  أي 

 التكرار. 
أما معىن افتقدان للربكة، فهو أخص من القول السابق؛ ألن التفقد طلب، ومن طلبه هللا أدركه.    _ "وافتقدان فيه للربكة": 

 ن ما يُقال يف األدعية!... فإن كان املطلوب للربكة، فال بد من أن يناهلا. وهذا من أحس
واملقصود من التخليص يف هذا اليوم، حلياة سعيدة، هو أن يكتب هللا عباده من السعداء؛    وخّلصنا فيه حلياة سعيدة": _ " 

وإن كانوا فيما قبل مكتوبني من األشقياء. هذا، ألن هللا يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد. ومن علم هذا، فال ييأس أبدا من  
 

 . متفق عليه، عن أِب َبكرة رضي هللا عنه.  1
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َتيِن  . وقد ورد عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه أنه قال: "يف احلال  شرار وإن كان من كبار األ  رمحة ربه اللَُّهمَّ ِإْن ُكْنَت َكتَ ب ْ
ِفيَها َفأَثِْبْتيِن  َعاَدِة،  السَّ َأْهِل  َأْهلِ ؛  يف  يف  َوأَثِْبْتيِن  فَاحْمُيِن  ْقَوَة،  َوالشِّ ْنَب  الذَّ َعَليَّ  َعاَدةِ   َوِإْن ُكْنَت َكتَ ْبَت  َما    ؛ السَّ مَتُْحو  فَِإنََّك 

 1." َتَشاُء َوتُ ْثِبُت، َوِعْنَدَك أُمُّ اْلِكَتابِ 
علينا":  أشفق  والرمحة  ابلفرج  الوعد  "وحسب  يُ   _  أن  جيوز  ال  وهو  السابق،  ابلوعد  ابلوفاء  دعاء  ابب    هللل  ا قوهذا  من 

ابب شكر نعمة ال  من  ينسى؛ ولكن جيوز قوله  لنيل جنازه. وذلك ألن جناز  التذكري، ألن هللا ال  وعد األول، والتوسل به 
طّي   ففي  هلا،  هناية  ال  هللا  وأفضال  عاجال.  حتققه  أسباب  من  الدعاء  فيكون  يتأخر،  قد  منها الوعد  واحد  أفضال    كل 

 أخرى، إذا نّبه هللا العبد إليها ووّفقه لسؤاهلا، فإنه يُنيله إَيها كلها. وهللا ذو الفضل العميم. 
ذلل العبد بني يديه. وإن كل  تيتذلل السائل هنا لربّه، ألن الرب حُيب أن ي  ينا، وارأف بنا، وارمحنا، وخلصنا":_ "وحن عل

عبد رزقه هللا التذلل بني يديه، ال بد من أن يرمحه ويرأف به، حبسب ما يليق به وحباله. وفضل هللا ال حُيجر وال ُيضّيق،  
من  لقوم  إصابته  بعدم  الناس  بعض  حيكم  أجهل    حىت  من  يكون  بذلك  حيكم  من  فإن  الصور.  من  بصورة  األقوام، 

"إنّ  فيها:  يقولون  املسلمون،  يفهمها  ال  عبارة  النصارى  وإلخواننا  )وما    اجلاهلني!...  منها  ويعنون  تُدرك!"،  ال  هللا  طرق 
هم يف هذا القول؛ بل نؤكده  أحسن ما يعنون!(: أن هلل طرقا يف إيصال رمحته إىل العباد، ال تُدرك لكل العباد!... وحنن مع

 ونقّويه وجنعل معناه مطلقا. 
رحيم":  رؤوف  ملك  إله  ألنك  حنوك،  أعيننا  "ألن  ننتظر    _  ال  ألننا  أي  حنوك"،  أعيننا  "ألن  السائل:  قول  من  املقصود 

وحنن حنذر  ه!...  ذلك إال منك. وهو من عيون الثناء احملبوبة عند هللا. ومن رجا هللا صدقا وحقا، حمال على هللا أن خُييّب
أن يعرتض ولو بقلبه على ما نقول، ألن ذلك قد يُغضب هللا منه، وحيرمه فضال واسعا،  من كل من يُطالع كالمنا هذا، 

القدسي:   احلديث  يف  تعاىل  هللا  يقول  فحسب.  بربه  ظنه  حبسن  يناله،  أن  مُيكن  ِب كان  َعْبِدي  َظنِّ  ِعْنَد  وما  2« !»َأاَن   .
عة   خص سبحانه عبدا من عبد، وما خص ظنا من ظن!... فالعبد مطلق، والظن مطلق؛ وليس بعد هذا الفضل يف السَّ

 شيء!... وما ضّيق أحد على نفسه، إال من نفسه!...   
رمحته  يقصد الداعي هنا، أن فرح هللا بعبده ورضاه عنه، هو من  _ "وأنت حبسب مرامحك الكثرية ُتسّر بنا وترضى عنا": 

ُ َأَشدُّ فَ َرًحا بِتَ ْوبَِة َأَحدُِكْم ِمْن  به؛ ال من استحقاقه. وقد ورد لفظ الفرح اإلهلي يف مثل قوله صلى هللا عليه وآله وسلم:   »َّللَّ
ناله بركتها؟  . فال يستهن أحد هبذه الصفة، وليعتربها يف ربه؛ فإنه ال يدري من ِمن الناس ت 3« ! َأَحدُِكْم ِبَضالَِّتِه ِإَذا َوَجَدَها

دها  ع؛ فإن فرح به، فإنه لن يشقى بوال مىت؟... وليكن دائما متطلعا إىل أن يراه ربه على ما حيب ويرضى، لعله يفرح به 
   أبدا. وحنن ندل العباد هنا، على كنوز املعاملة، الَت من عمل هبا، انل املنازل الرفيعة والدرجات املنيفة!... 

صهي  إىل  رجوعك  أعيننا  "فرتى  برمحة": _  تر   ون  حىت  أورشليم،  هللا  يرحم  أن  الدعاء،  هذا  من  السائل    األعنُي   ى يقصد 
هب  الرمحة ال  ا وتفرح  فيهم،  علمه  حبسب  الناس  يعامل  هللا  ألن  العبد؛  يُعنّي  مبا  ال  هللا،  يشاء  مبا  لكن  جائز؛  دعاء  وهو   .

 حبسب علمهم هم. وهذا أمر ينبغي التنّبه إليه!... 

 
(، والاللكائي يف "شرح أصول اعتقاد أهل السنة"  1565يف "اإلابنة" ) (، وابن بطة  635(، والدوالِب يف "الكىن واألمساء" )13/564أخرجه الطربي يف "تفسريه" ).  1
ْعُت ُعَمَر ْبَن اخْلَطَّاِب َرِضَي اَّللَُّ 1206) ْعُت أاََب ُعْثَماَن الن َّْهِديَّ قَاَل: مسَِ  : وذكر الدعاء... َعْنهُ يَ ُقوُل َوُهَو َيُطوُف اِبْلَكْعَبةِ  (، مجيعا من طريق أِب حكيمة، قال: مسَِ
 . متفق عليه، عن أِب هريرة رضي هللا عنه.  2
 . أخرجه مسلم، عن أِب هريرة رضي هللا عنه.  3
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وهذا ثناء من العبد على ربه، بنعمة أنعمها عليه؛ وهي سكينة    لذي يعيد سكينته إىل صهيون": _ "مبارك أنت َي رب ا
كر هللا، فإن هللا  ن شَ وإن تقبله هللا من عبده، فإنه يكون معدودا يف ُشكره. ومَ   .وهو ثناء معترب، ويف حمله   ؛ بيت املقدس 

نفسه:  عن  سبحانه  أخرب  فضله؛ كما  من  أَتَذَّنَ   يزيده  َلَشِديٌد{    }َوِإْذ  َعَذاِب  ِإنَّ  َولَِئْن َكَفْرُُتْ  أَلَزِيَدنَُّكْم  َشَكْرُُتْ  لَِئْن  رَبُُّكْم 
 . [7]إبراهيم: 

أنت.  18 هو  خالصنا  وجمن  حياتنا،  صخرة  صخرتنا،  اآلبدين.  أبد  إىل  آابئنا،  وإله  إهلنا،  الرب  أنت  ألنك  ]نشكرك   .
املودعة بيدك، وأرواحنا احملفوظة عندك، ومعجزاتك الَت هي    جيال بعد جيل نشكر لك ونتحدث حبمدك من أجل حياتنا 

وظهرا، وصباحا  مساء  وقت  يف كل  هي  الَت  وخرياتك  وعجائبك  يوم،  مرامحك،    معنا كل  تنتهي  ال  الذي  الطيب  أيها 
وإله كل  املشفق الذي ال تنقطع أفضالك، فإننا منذ األزل وضعنا أملنا فيك. نشكرك ألنك أنت الرب إهلنا، وإله آابئنا  

ستحيينا   وكذلك  وثبتّنا.  أحييتنا  ألنك  واملقدس،  العظيم  المسك  والتشكرات  الربكات  البداية.  يف  املصور  خالقنا  البشر، 
حنن   هلذا  سليم؛  بقلب  ونعبدك  يرضيك  ما  ونعمل  فرائضك  لنحفظ  قدسك،  دور  إىل  منا  املشتتني  وجتمع  بنا،  وترأف 

انوكة والفور، يقال: ]نشكرك أيضا على املعجزات واخلالص واألعمال  نشكرك. مبارك رب التشكرات.[. ويف عيدي احل
ويُقال يف عيد    [.العظيمة وعلى الفرج، وعلى اخلوارق وعلى التعزَيت الَت صنعتها آلابئنا يف غابر الزمان ويف هذا الوقت. 

مملكة    حانوكة:  وقفت  عندما  وأبنائه  احلشموين  األعظم  الكاهن  يوحنا  بن  متاتيا  أَيم  شعبك  ]يف  ضد  الفاجرة  اليوانن 
إسرائيل، لتُنسيهم توراتك، وجتعلهم خيالفون فرائض إرادتك، وقفت أنت مبرامحك العظيمة معهم يف وقت شّدهتم وأيدهتم  
يف خصومتهم، وحكمت حكمهم وأثرت انتقاما هلم. سلمت اجلبابرة بيد الضعفاء، والكثريين بيد القليلني، واجملرمني بيد  

سا يف عاملك، وصنعت  الصّديقني، واألجن اس بيد األطهار، والبغاة بيد املشتغلني بشريعتك. فصنعت لك امسا عظيما ومقدَّ
لشعبك إسرائيل جناة عظيمة وخالصا يف مثل هذا اليوم. وبعد ذلك جاء أبناؤك إىل حمراب بيتك فنظفوا هيكلك، وطهروا  

سك، وأوقدوا مشوعا يف أفنية قدسك، وأقروا هذه األَيم ا لثمانية للحمد والشكر، إذ أتيت معهم مبعجزات وعجائب،  مقدَّ
ساله.[. ويُقال يف عيد الفور: ]يف أَيم مردخاي وإستري، يف العاصمة شوشن، عندما قام عليهما    ، فنشكر امسك العظيم

هو واحد  يوم  يف  والنساء،  واألطفال  الشيخ  إىل  الغالم  من  اليهود  وإهالك كل  وقتل  تدمري  وطلب  اجملرم،  الثالث    هامان 
فكرته،   وخيبت  مشورته،  أبطلت  العظيمة  مبرامحك  وأنت  غنيمة،  وهنبهم  آذار،  شهر  أي  عشر،  الثاين  الشهر  من  عشر 
امسك   فنشكر  وعجائب،  معجزات  معهم  صنعت  وهكذا  اخلشب.  على  وأوالده  هو  فعلقوه  رأسه،  على  جزاءه  ورددت 

دائما، َي ملكنا إىل أبد اآلبدين وكل األحياء يشكرونك،    العظيم، ساله.[. ]وعلى كل هذه ليتبارك ويتعال ويرتفع امسك
ساله.[. ويُقال يف أَيم التوبة العشرة: ]واكتب حياة سعيدة لبين عهدك، وليمدحوا ويباركوا امسك العظيم حقا إىل األبد،  

ر.[. وعند تكرار  اإلله الطيب، مبارك أنت َي رب، الطيب االسم، وبك يليق الشك  ألنه طيب إله جناتنا وعوننا، ساله. 
فم   من  املنطوقة  عبدك  موسى  يدْي  على  املكتوبة  التوراة،  يف  املثلثة  ابلربكة  ابركنا  آابئنا،  وإله  ]إهلنا  احلزان:  يقول  العاميدة 
يرفع   بك.  ويرأف  عليك،  بوجهه  الرب  يضيء  وحيرسك،  الرب  "يباركك  قوله:  يف  املقدسني  شعبك  وأبنائه كهنة  هارون 

 (".[. 26-24: 6حك سالما، فيجعلون امسي على بين إسرائيل وأان أابركهم. )عدد: الرب وجهه عليك، ومين
هذا االستهالل، يرتبط به العبد بربه؛ ويذكر من خالله    _ "نشكرك ألنك أنت الرب إهلنا، وإله آابئنا، إىل أبد اآلبدين":

مشول عناية هللا لألسالف. وأما قوله "إىل أبد اآلبدين"، فهو يعين أننا ارتضيناه إهلا لنا إىل األبد. وهو قول جيد، الستمطار  
 الرمحة واجتالب الرأفة. 

  هو مبعىن السند؛ وقد جيء بذكر الصخرة   وصف هللا ابلصخرة،  _ "صخرتنا، صخرة حياتنا، وجمن خالصنا هو أنت":
األمساء   جمازا، هنا  ذكر  الداعي  فكأن  ك.  والتمسُّ االحتماء  يريد  من  يلجأ  إليها  ومتينة،  صلبة  "املتني"،  ألهنا  "القوي"،   :
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هللا وإحيائه.  "الوكيل"، "املوىل"، و"النصري"... ومعىن "صخرة حياتنا"، هو ما تقوم به حياتنا؛ وحياة العبد ال تقوم إال حبياة  
فكأنه يُثين على ربه ابمسه "احلي احمليي" خصوصا. وأما معىن "جمن خالصنا"، فهو يعين به "الواقي" و"احلافظ" و"امل ُمسك"،  

 وغريها. واأللفاظ الواردة يف الدعاء كلها صحيحة، وتؤدي إىل معان صحيحة. 
بيدك، وأرواحنا احملفوظة عندك، ومعجزاتك الَت    _ "جيال بعد جيل نشكر لك ونتحدث حبمدك من أجل حياتنا املودعة

هي معنا كل يوم، وعجائبك وخرياتك الَت هي يف كل وقت مساء وصباحا وظهرا، أيها الطيب الذي ال تنتهي مرامحك،  
مد:  هذا الثناء على هللا، مجع فيه صاحبه من كل احملا  املشفق الذي ال تنقطع أفضالك، فإننا منذ األزل وضعنا أملنا فيك": 

من احلياة الَت هي أصل كل نعمة، إىل حفظ األنفس، واملعجزات الَت حتدث كل يوم. وحدوث املعجزات كل يوم، هو  
معىن صحيح، ال يعلمه إال الرابنيون؛ ألن كل ما حيدث يف احلقيقة، حىت مما هو من أمور العادة، هو من املعجزات. ُث  

صب يف كل  ينقطع  ال  الذي  هللا  فضل  احلامد  إىل  يذكر  وينتهي  مالحظته؛  عن  األعني  بعض  غفلت  وإن  مساء،  وكل  اح 
اإلقرار بعدم انتهاء املراحم من هللا، وإىل عدم انقطاع األفضال، منذ األزل وإىل األبد. وهذا الثناء من أحسن ما يُثىن على  

 هللا به؛ وهو ال يصدر إال من عبد رابين له علم خاص بربه. 
وهذا من الشكر العام، العظيم    ، وإله آابئنا وإله كل البشر، خالقنا املصور يف البداية":_ "نشكرك ألنك أنت الرب إهلنا

هللا وإىل  عند  اخللق  بداية  من  أمجعني؛  وللخلق  أمجعني  للناس  شاملة،  عامة  نعمة  وإمنا  خاصة،  نعمة  ليس  مناطه  ألن  ؛ 
العلماء، وأوسع من علم املالئكة أنفسهم. وذلك    ال يعلم جزاءه إال هللا تعاىل. فهو أوسع من علم كل  كراألبد. وهذا الش

ألن املالئكة، وإن كانوا من الرؤساء كجربيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل، عليهم السالم؛ فإن هللا ال يُطلعهم على علمه  
قَالُوا ُسْبَحاَنَك  }  كّله؛ بل يبقى علم كثري ال يعلمه إال هو سبحانه. وهذا هو معىن قول املالئكة املذكور عنهم يف القرآن:

 . [ 32اَل ِعْلَم لََنا ِإالَّ َما َعلَّْمتَ َنا إِنََّك أَْنَت اْلَعِليُم احلَِْكيُم{ ]البقرة: 
وهذا الثناء جّيد أيضا، ألنه متعّلق بوهب احلياة   _ "الربكات والتشكرات المسك العظيم واملقدس، ألنك أحييتنا وثبتّنا":

م  أيضا  وابلتثبيت فيها. وليس املقصود  من النعم؛ وإمنا املقصود  نعمة  ن احلياِة احلياَة الطبيعية وحدها، والَت ال شك هي 
حياة القلوب ابإلميان، وحياة األرواح حبياة هللا. وهي نعم كثرية وكبرية، ال يستطيع العبد أداء شكرها، إال إن كان شكره  

وسلل وآله  عليه  هللا  صلى  النيب  قال  وذلك كما  بنفسه.  ال  به  َعَلْيكَ م:  ربه  ثَ َناًء  أُْحِصي  َعَلى    ،»اَل  أَثْ نَ ْيَت  أَْنَت َكَما 
 .1« ! نَ ْفِسكَ 

_ "وكذلك ستحيينا وترأف بنا، وجتمع املشتتني منا إىل دور قدسك، لنحفظ فرائضك ونعمل ما يرضيك ونعبدك بقلب  
التشكرات.":  رب  مبارك  نشكرك.  حنن  هلذا  حي   سليم؛  هلل،  معاهدة  العبارات، كأهنا  وجيمع  هذه  إسرائيل  بين  هبا  هللا  فظ 

شتاهتم، يف مقابل أن يعملوا بشريعته وأن خُيلصوا له سبحانه. وهذا وإن كان من املعاين اجلائزة شرعا، حبسب ما أنزل هللا  
بِعَ   يف كتابه يف قوله تعاىل:  أَنْ َعْمُت َعَلْيُكْم َوَأْوفُوا  نِْعَمَِتَ الََِّت  ِإْسرَائِيَل اذُْكُروا  َي فَاْرَهُبوِن{  }ََيَبيِن  ْهِدي أُوِف ِبَعْهدُِكْم َوِإَيَّ

أن،  [40]البقرة:   من أدبه أن يعبد هللا على وجه االفتقار، ال على وجه املشارطة. وبنو إسرائيل عندما فقدوا    إال  العبد 
}لُِعَن الَِّذيَن    قوله سبحانه:األدب، فإهنم مل يُوّفقوا للعمل مبا أقّروا به على أنفسهم. وقد أخرب هللا عن نتيجة أمرهم يف مثل  

يَ ْعَتُدوَن   وََكانُوا  َعَصْوا  مبَا  َذِلَك  َمْرمَيَ  اْبِن  َوِعيَسى  َداُووَد  ِلَساِن  َعَلى  ِإْسرَائِيَل  َبيِن  ِمْن  ُمْنَكٍر    .َكَفُروا  َعْن  يَ تَ َناَهْوَن  اَل  َكانُوا 
]املائدة:   يَ ْفَعُلوَن{  َما َكانُوا  لَِبْئَس  عيسى  [79،  78فَ َعُلوُه  من  موقفهم  الكتاب،  هذا  من  األول  اجلزء  يف  بنا  مّر  ولقد   .

 عليه السالم، الذي جلب عليهم لعنته وسخطه. 
 

 . أخرجه مسلم، عن عائشة عليها السالم.  1
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صنعتها   الَت  التعزَيت  اخلوارق وعلى  وعلى  الفرج،  وعلى  العظيمة  واألعمال  واخلالص  املعجزات  على  أيضا  "نشكرك   _
هذا، عبارات شكر شبيهة، يوحي ظاهرها مبعىن الشكر الشرعي؛  لقد مرت قبل   آلابئنا يف غابر الزمان ويف هذا الوقت":

غري أن شكر بين إسرائيل يف الغالب مل يكن إال من صنف الشكر املشروط. وذلك جيعلهم مشرتطني على هللا وجمربني له،  
يُ  يُعاملون هللا مبقتضاها كما  معرفتهم ابهلل كانت ضعيفة جدا،  أن  يعين  من  عامَ بسبب جهلهم به سبحانه. وهذا  ل املِلك 

 هم، وال حيسبون حسااب لرهبم.  ءد عندما يقوى شركهم، فإهنم حيسبون حساب ملوكهم ورؤسااالعباد. بل إن العب
 " إسرائيل،  _  الفاجرة ضد شعبك  اليوانن  مملكة  وقفت  عندما  احلشموين وأبنائه  األعظم  الكاهن  بن يوحنا  متاتيا  أَيم  يف 

وجتعلهم   توراتك،  يف  لتُنسيهم  وأيدهتم  شّدهتم  وقت  يف  معهم  العظيمة  مبرامحك  أنت  وقفت  إرادتك،  فرائض  خيالفون 
هلم":  انتقاما  وأثرت  حكمهم  وحكمت  خمتزِلة    خصومتهم،  أهنا  يرون  اترخيهم،  من  خمصوصة  مشاهد  اليهود  يستحضر 

-لصلتهم ابهلل، الَت تقوم على اجتبائه سبحانه هلم. ورغم أن هذا املعىن صحيح، وله أصل يف معاملة هللا هلم، إال أهنم  
أدخلهم يف صفة االغرتار    -بسبب جهل أكثرهم هوي  يابهلل، الَت  غفلوا عن فقرهم األصلي، وتومهوا االستحقاق. وهذا 

هبا أصحاهبا من بعد ارتفاع. وهذا يدل على أن عباد هللا كلما ازدادوا قراب، ازدادوا تواضعا وعبودية؛ بعكس ما يتوهم من  
ال عقل له. والعامة بسبب ضعف إدراكهم، يقيسون أحوال الرابنيني على أحوال حاشية السلطان. فهم يرون تعزز احلاشية  

. ونعين أن تعزز حاشية السلطان  واألمر بعكس ذلك على التمام   ؛ أن امل ُقرّبني يكونون على مثل ذلك ابلسلطان، ويتومهون  
حموا؛   نفوسهم  من  العزة  أثر  متحوا  رهبم  عزة  فإن  هللا،  أهل  وأما  حاهلا.  اعتدال  من  ال  وآفاهتا؛  عيوهبا  من  هو  ابلسلطان، 

سيعلم القارئ  ولعل  التامة.  العبودية  على  ذلك  بعد  بني    ليبقوا  أي  والتعزز؛  العزة  بني  التفريق  يف  هو  املسألة،  صلب  أن 
ولقد   بعده.  َيِت  ما  عنه كل  يتفرع  العلم،  يف  أساس  ابب  وهذا  األصل.  عن  اخلروج  معاين  من  هو  وما  األصلية،  الصفة 

ابهلل، عندما دخل يوم فتح مكة وهو خافض رأسه اعلَّ  صلى هللا عليه وآله وسلم، أدب املنتصر  تواضعا  منا النيب  لشريفة 
أن يرتفع العبد على املهزومني وكأن األمر بينه وبينهم. فعبد هللا ال دخل له   يليق مبثل ذلك النصر، ال  ما  لربه. فهذا هو 

.  يف احلقيقة   يف العداوة واخلصومات بنفسه، وإمنا هو مؤمتر فيها أبمر ربه؛ وعلى هذا فإن النصر ليس نصرا له وإمنا هو لربه 
أن هللا إىل عباده امتناان يف مثل قوله تعاىل: هذا مع  نْ َيا َويَ ْوَم     ينسب النصر  يف احْلََياِة الدُّ }ِإانَّ لَنَ ْنُصُر ُرُسَلَنا َوالَِّذيَن آَمُنوا 

أيضا:[ 51يَ ُقوُم اأْلَْشَهاُد{ ]غافر:   مثل قوله تعاىل  ِإنَّ اَّللََّ َلَقِويٌّ   ، ويف  َمْن يَ ْنُصرُُه   ُ .  [40 َعزِيٌز{ ]احلج:  }َولَيَ ْنُصَرنَّ اَّللَّ
   واألمر كما هو واضح ليس منوطا مبعاين األلفاظ، بقدر ما هو معاملة بني األمساء. فال ينبغي للعبد املوّفق إغفال هذا!... 

بيد   والبغاة  األطهار،  بيد  واألجناس  الصّديقني،  بيد  واجملرمني  القليلني،  بيد  والكثريين  الضعفاء،  بيد  اجلبابرة  "سلمت   _
ينتصرون على األقوَيء؛    غلني بشريعتك":املشت نعمة هللا عليهم، عندما جعل الضعفاء قليلي العدد  إسرائيل عرفوا  إن بين 

ولكنهم بقوا مع ذلك حمجوبني أبنفسهم عما وراء املظاهر. ولقد ذكر هللا مثل هذا يف القرآن عن بين إسرائيل، عندما قال  
ُ َمَع الصَّابِرِيَن{ ]البقرة:  }َكْم ِمْن ِفَئٍة قَِليَلٍة َغلَ   سبحانه: . ومن ينظر إىل أن الغلبة كانت  [ 249َبْت ِفَئًة َكِثريًَة إبِِْذِن اَّللَِّ َواَّللَّ

ابإلذن، فإنه ال شك سيعود إىل ربه، وسيغيب عن شهود نفسه. وإن مسألة مغالبة األمساء بعضها لبعض، هي من أشد  
. وأما العقول، فإهنا ال قدم هلا يف  إن مل يُدم توفيقهماملهتدون بعد هداهم،    املسائل على غري العلماء ابهلل؛ وقد يضل هبا 

أكرب من  وإن كانت  حيث  العقول  علمها،  من  أبدا،  تُرفع  ال  واألسباب  األسباب.  حجاب  خرق  من  تتمكن  ال  ألهنا  ؛ 
ال تُرفع من جهة الوجود، ال    هنا إ يف حق من أراد هللا له ذلك، من جهة الشهود. وقولنا عنها  الوجود؛ وإمنا يكون رفعها  

من أهل هللا من غري مباشرة لألسباب،  الفعَل  ن يفعل  يعين ضرورهتا؛ وإمنا يعين إثبات احلكمة هلا، ال غري. وهذا جيران إىل مَ 
يطول الكالم   إن األسباب مل تنعدم لديهم على التمام؛ وإمنا خفيت فحسب. وهذا موضوع  لنقول  على سبيل الكرامة؛ 

 .  ان خارج مقصدفيه، وهو 
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اليوم":  هذا  مثل  يف  وخالصا  عظيمة  جناة  إسرائيل  لشعبك  وصنعت  عاملك،  يف  سا  ومقدَّ عظيما  امسا  لك  "فصنعت   _  
ساً، وصنعه لشعب إسرائيل جناة عظيمة وخالصا، يف هذه الذكرى، هو من   املقابلة بني صنع هللا لنفسه امسا عظيما وم ُقدَّ

آنف  ذكرانه  الذي  االشرتاطي  له  املعىن  وإن كان  وهذا  إبجنائنا،  عظيما  امسا  لنفسك  صنعت  إنك  يقولون:  اليهود  وكأن  ا؛ 
مسوغات من جهة علم احلقائق، إال أنه ال جيوز للعبد خماطبة ربه به. ويبدو أن اليهود ال يعلمون معىن الفقر الذاِت، وإمنا  

ي وهذا  الطبيعة.  عامل  يف  حيواهتم  حيكم  الذي  الطبيعي  الفقر  يُدركون  يعهم  ال  أهنم  إال    لمونعين  يتحقق  ال  العبد  غىن  أن 
جمازا، وإن لُّبيت له مجيع حاجاته، حبسب ما يرى هو. ولسنا نستثين عوام املسلمني مما نقول، والذين صاروا يُعاملون رهبم  

 يقول لعباده  معاملة التُّجار. ونعين من هذا، أن إدراكهم لآلخرة نفسه، ال خيرج عن منطق دنياهم السقيم. ورغم أن هللا
يَ رْ   يف كالمه: ِسرًّا َوَعاَلنَِيًة  ممَّا َرَزقْ َناُهْم  َوأَنْ َفُقوا  اَلَة  الصَّ َوأَقَاُموا  اَّللَِّ  ُلوَن ِكَتاَب  يَ ت ْ الَِّذيَن  تَ ُبوَر  }ِإنَّ  َلْن  جِتَارًَة  لِيُ َوفِّيَ ُهْم    . ُجوَن 

}ََيأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َهْل أَُدلُُّكْم   ، ويقول سبحانه أيضا:[ 30، 29وٌر{ ]فاطر: أُُجوَرُهْم َويَزِيَدُهْم ِمْن َفْضِلِه إِنَُّه َغُفوٌر َشكُ 
ُكْم ِإْن  تُ ْؤِمُنوَن اِبَّللَِّ َوَرُسوِلِه َوجُتَاِهُدوَن يف َسِبيِل اَّللَِّ أِبَْمَواِلُكْم َوأَنْ ُفِسُكْم َذِلُكْم َخرْيٌ لَ  .َعَلى جِتَارٍَة تُ ْنِجيُكْم ِمْن َعَذاٍب أَلِيٍم 

تَ ْعَلُموَن   ُتْم  عَ   . ُكن ْ َجنَّاِت  يف  طَيَِّبًة  َوَمَساِكَن  حَتِْتَها اأْلَهْنَاُر  ِمْن  جَتْرِي  َجنَّاٍت  َويُْدِخْلُكْم  ُذنُوَبُكْم  َلُكْم  اْلَفْوُز  يَ ْغِفْر  َذِلَك  ْدٍن 
بُّوهَنَا َنْصٌر ِمَن اَّللَِّ َوفَ ْتٌح َقرِيٌب{ ]الصف:    . اْلَعِظيُم   عباده على ما جيلب عليهم  ، فإنه سبحانه يدل  [13  -  10َوأُْخَرى حتُِ

رمحته من أعمال، قياسا على مبدأ التجارة الذي يعلمونه جيدا، من معامالهتم فيما بينهم؛ وهذا من احلض على العمل  
الصاحل عن طريق ضرب املثل، ال من املبادلة بني نفعني كما هو األصل يف التجارة. وذلك ألن هللا ال نفع له من أعمال  

أن التجارة تكون بني فقريْين: كل منهما يفتقر إىل ما عند صاحبه؛ وأما هللا،    يعين  و الغين عنهم. وهذاالعباد سبحانه، وه
فال يفتقر إىل أعمال عباده؛ بل هم الفقراء إليه فيها إنشاء وجزاء. ومن كان غنّيا غىن مطلقا، فإن جزاءه على األعمال  

ابب آخر. وإذا كان بعض العباد،   من  من فضله، ال  من شدة ضعف عقوهلم، يعاملون رهبم مبنطق املتاجرة، ويتقبله  هو 
أكرب عدد منهم، ولو لشبهة دين. لكن ال يستوي من يُعامل ربه    رمحته يف    فألنه سبحانه يريد أن يُدخلهللا منهم بفضله،  

قوله:  هللا  أنزل  هذا  مثل  ويف  أبدا.  الصنف  هذا  من  هو  مبن  مرتبته،  َيْسَتِوي    بتوقري  َهْل  اَل  }ُقْل  َوالَِّذيَن  يَ ْعَلُموَن  الَِّذيَن 
يعلمون حقيقة ما هو األمر عليه، والذين ال يعلمون. واليهود حبسب أحواهلم، والعامة   ن؛ أي الذي[9يَ ْعَلُموَن{ ]الزمر:  

مما    من املسلمني، هم من الصنف الذي ال يعلم. هلذا كانت العقائد الَت يكونون عليها، وكانت املعامالت الناجتة عنها،
ينبغي أن يتوب منه العبد، ال مما جيعله دينا. وإن علماء الدين، هم أول من ينبغي عليهم إعادة األمور إىل نصاهبا، ابلعمل  

   على تنوُّر قلوهبم أوال، حىت تتمكن من تبنّي املعاين؛ بدل تومههم منطقا للدين، ال ينفعهم ال يف الدنيا وال يف اآلخرة. 
أبناؤ  جاء  ذلك  "وبعد  وأقروا  _  قدسك،  أفنية  يف  مشوعا  وأوقدوا  سك،  مقدَّ وطهروا  هيكلك،  فنظفوا  بيتك  حمراب  إىل  ك 

ساله": العظيم،  امسك  فنشكر  وعجائب،  مبعجزات  معهم  أتيت  إذ  والشكر،  للحمد  الثمانية  األَيم  هذه    هذه  أن  ورغم 
من ا أهنا ال ختلو  للرب، بعد إنعامه عليهم؛ إال  بيته وتنظيف  العبارة تدل على شكر اليهود  بتطهري  متنان عليه سبحانه، 

يف كتابه:  تعاىل  هللا  يقول  الناس،  من  الصنف  هذا  وألمثال  سابقا.  ذكران  بفقرهم كما  جهلهم  من  وهذا  }مَيُنُّوَن    هيكله. 
ُ مَيُنُّ َعَلْيُكْم َأْن َهدَ  ُتْم َصاِدِقنَي  َعَلْيَك َأْن َأْسَلُموا ُقْل اَل مَتُنُّوا َعَليَّ ِإْساَلَمُكْم َبِل اَّللَّ ميَاِن ِإْن ُكن ْ ِإنَّ اَّللََّ يَ ْعَلُم َغْيَب    . اُكْم ِلإْلِ

]احلجرات:   تَ ْعَمُلوَن{  مبَا  َبِصرٌي   ُ َواَّللَّ َواأْلَْرِض  َماَواِت  ألهل  [ 18،  17السَّ موّجها  ظاهره  يف  وإن كان  اخلطاب،  وهذا   .
أيضا، لعدم خروج إدراكهم عنه. واملن ابإلسالم على النيب صلى  مرتبة اإلسالم من املسلمني، إال أنه ينطبق على الكتابّيني  

لو أتملنا،  هللا عليه وآله وسلم، إن كان ال جيوز معه، وهو العبد الفقري إىل ربه؛ فما الظن إن كان يف معاملة هللا الغين!... و 
ُ مَيُنُّ َعَلْيُكْم َأْن  يقول هللا تعاىل: } لوجدان الرد على املن على النيب صلى هللا عليه وآله وسلم، َيِت من هللا ال منه؛ ف  َبِل اَّللَّ

ُتْم َصاِدِقنيَ  ميَاِن ِإْن ُكن ْ {. وهذا ملعنينْي: األول، ألن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم، هو مظهر "هللا"، كما نقول  َهَداُكْم ِلإْلِ
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لى هللا عليه وآله وسلم، من أدبه مع ربه يف متام  دائما؛ وعلى من يُعامله أن يعلم مرتبته، وإال هلك. والثاين، ألن النيب ص
فقره إليه، ال يرى منة منه على أحد؛ وهذا من علوم املعاملة الَت ال يعقلها إال الرابنيون. وقول هللا بعد امتنانه على عباده  

ُتْم َصاِدِقنيَ ابهلداية } ،  حقيقته  رج كثريين من ُمّدعيه عن ، مما خيُ م{، هو ليدهلم على الشوائب الَت هم عليها يف إمياهنِإْن ُكن ْ
يشعر   موه سبحانه:}ون ال  بقوله  أعقبه  تَ ْعَمُلونَ . لذلك  مبَا  َبِصرٌي   ُ َواَّللَّ َواأْلَْرِض  َماَواِت  السَّ َغْيَب  يَ ْعَلُم  اَّللََّ  هو  ِإنَّ  أي   ،}

أمور ختالف زعممببصري   يعملون من  لذي جاء يف معرض الكالم عن  م اإلميان. وأما اإلميان املذكور يف هذه اآلية، واها 
اإلسالم، فهو اإلميان امل ُجمل الذي يكون عليه أهل مرتبة اإلسالم، وليس اإلميان املرتبة؛ ألن ذاك فوق طور إدراك هؤالء  

هبا  يشعرون  العامة  يكاد  ال  الَت  ابإلسالم  املّن  فروع  من  فرع  على  العروج  من  هنا  بد  وال  إمياهنم  امل ُّدعني.  نسبتهم  وهو   ،
من ال يؤمن، ويظهر يف منطق املتاجرة الذي  من دون هللا  نفسهم وحدهاأل يظهر يف رؤية الفضل ألنفسهم على  . وهذا 

يف   وإن كانوا  ظاهرهم،  ابطنهم ومن  من  حقيقتهم  عليهم  ترد  وهؤالء كّلهم  األعمال.  ببعض  إتياهنم  عند  به رهبم  يعاملون 
ُ مَيُنُّ َعَلْيكُ الغالب ال يسمعون:} ُتْم َصاِدِقنيَ َبِل اَّللَّ ميَاِن ِإْن ُكن ْ {. وإن أول من تنبغي عليه املبادرة إىل التوبة  ْم َأْن َهَداُكْم ِلإْلِ

نطق الشريعة، أهنا هلم حقيقة، فضلوا على علم. ومعىن  مبمن هذه اآلفة، الفقهاء؛ الذين تومهوا من نسبة األفعال إىل العباد  
ال  علم،  على  العبد  يضل  ع  يعين   أن  ال  أنه يكون  وهو  العلم،  حقيقة  سيقلب  هذا  ألن  ذاك؛  بعلمه  يضل  ُث  ابلشيء  املا 

يصح؛ ولكن املقصود أن العبد يكون له علم بوجه من وجوه املسائل، فيعمم علمه ذاك على وجوه أخرى منها ال يشملها،  
لم الشرعي، أو من أهل  فتكون النتيجة ضالال ال ُشبهة فيه. وهذا الصنف من الضالل كثري عند من يزعم أنه من أهل الع

عليها كالم   ينطوي  الَت  املنطق  أنواع  من  واحد  صنف  هو  الشرعية،  األحكام  منطق  أن  إىل  تفطن  العبد  أن  ولو  اإلميان. 
عند   اجملرد،  العقلي  املنطق  على  األحكام، كان  منطق  إدراك  يف  استناده  أن  مبا  ولكن  فيه؛  نتكلم  ما  أصل  إىل  لتنّبه  هللا، 

 جعله يقع فيما وقع فيه من ضالل. وهذا حيدث كثريا للفقهاء، وهم ال يشعرون!... فقد ال منطق غريه،   تومهه أنْ 
_ "يف أَيم مردخاي وإستري، يف العاصمة شوشن، عندما قام عليهما هامان اجملرم، وطلب تدمري وقتل وإهالك كل اليهود  

الث هو  واألطفال والنساء، يف يوم واحد  الشيخ  إىل  الغالم  وهنبهم  من  آذار،  أي شهر  عشر،  الثاين  الشهر  من  عشر  الث 
على   وأوالده  هو  فعلقوه  رأسه،  على  جزاءه  ورددت  فكرته،  وخيبت  مشورته،  أبطلت  العظيمة  مبرامحك  وأنت  غنيمة، 

،  يستحضر اليهود هنا واقعة اترخيية أخرى، مما يرونه مفصليا يف معىن وجودهم، ويشكرون هللا على إجنائهم فيها  اخلشب": 
وعلى انتقامه من أعدائهم؛ وهو خلط لديهم، جيعلهم يف نظر أنفسهم حمور املعاملة، وهو ما ال يصح؛ ألن حمور املعاملة  
ينبغي أن يكون هللا ال هم. وهذا كله من ضعف إدراكهم ملا نذكر!... ولو أهنم كانوا من األلباء، وانتبهوا إىل معاملة هللا  

سب  منه  األمر  لوجدوا  ذلك،  مظاهر  يف كل  إال  ليسوا  املعتدون  الكفر  فأهل  وإليه.  وجوه  لحانه  هي  الَت  اجلاللية،  ألمساء 
و  األعظم؛  عند  هم  المسه  بسهولة،  الشرك  هذا  وقعوا يف  اليهود  إن  بل  آخر.  لرب  عباد  وكأهنم  أبنفسهم،  منقطعني  ليسوا 

وهذ عابديه.  ومن  إله  من  يتكون  فريق  فريقني، كل  بني  معاركهم كانت  أن  البتةتومههم  يصح  ال  األذهان    !... ا  يف  إال 
وعندما مينت هللا على عباده إبجنائهم من عدّوهم، فإنه ال يلفت انتباههم إىل ذلك العدو، وإمنا يريد أن يروا    ..السقيمة. 

ى أم  أكانوا يهودا أم نصار   -حىت تسهل عليهم العودة إىل رهبم-زدادوا ِبشكرهم ترقيا وتقراب. وعلى الناس  ينعمته عليهم، ل 
أنفسهم،   عند  التارخيية  مركزيّتهم  من  يتخّلصوا  أن  واألقوام  مسلمني،  الشعوب  من  غريهم  وبني  بينهم  فرق  ال  أنه  ويعلموا 

عبوديته مبقدار  إال  هللا،  له عند  التارخيية    م  أوهامهم  طبقات  حتت  من  يستخرجوه  أن  ينبغي  ما  هي  والعبودية،  سبحانه. 
معىن آد  يصلها بشراملركزية، ليعودوا بذلك إىل  مرتبة  تُدرك  من جهة الباطن  ميتهم املشرتكة. فاآلدمية الَت هي أعلى  ، ال 

. ونعين من هذا ما سبق أن قيل من ِقبل بعض حكماء الطريق،  من جهة الظاهر  اآلدمية الَت هي األصل األولعتبار  إال اب
لق يف طور من أطوار التاريخ، أو يف معاملة  . وكيف يعلم بدايته، من ع؛ بوجه من الوجوه من أن النهاية هي البداية عينها
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املعامالت  تكون  احملصورة  من  أحيان كثرية  يف  أهنا  إال  العلم،  على كثرة  وجوهها  أحد  من  املعلومات تدل  أن كثرة  ورغم   .
ومن قنع  يُدركه السفهاء أيضا.  ،منها يف الظاهر  منها، ألن ما يبدو ظاهرا  حجااب عنه. فليّتق العبد املهالك فيما ال يبدو  

   بعلم السفهاء، فكيف يزعم لنفسه اخلصوصية يف العلم بعد ذلك. كل هذا نقوله، ألن جل أهل زماننا واقعون فيه!... 
ساله": العظيم،  امسك  فنشكر  وعجائب،  معجزات  معهم  صنعت  "وهكذا  يكون  إ   _  أن  هو  حقيقة،  الشكر  معىن  ن 

ان شكره عاما، كان جزاء هللا له على قدره. هلذا يكون من الناس  عاما؛ ألن هللا تفضل علينا ابإلجياد وابإلمداد. ومن ك
ُ َأْحَسَن    بغري حساب، كما يف قوله تعاىل: ْون أجورهم  ف َّ ؛ وهم املوَ هو سبحانه من ال يعلم منتهى جزائهم إال   }لَِيْجزِيَ ُهُم اَّللَّ

ُ يَ ْرُزُق َمْن َيَشاءُ  . ومعىن "بغري حساب"، لو تفّطن الناس،  [38 بَِغرْيِ ِحَساٍب{ ]النور:  َما َعِمُلوا َويَزِيَدُهْم ِمْن َفْضِلِه َواَّللَّ
 ال يدخل ضمن منطق التجارة الذي هيمن على عقوهلم!... 

ساله":  يشكرونك،  األحياء  وكل  اآلبدين  أبد  إىل  ملكنا  َي  دائما،  امسك  ويرتفع  ويتعال  ليتبارك  هذه  "وعلى كل  إن    _ 
إدر  حبسب  النعمة  قدر  على  الشكر  يكون  جعل  أن  إىل  يرقى  ال  منها،  العبد  مرتبة  اك  دللنا  من  قد  وحنن  العاملني.  شكر 

 على بعض وجوه املسألة من جهة العلم، فال داعي إىل تكرارها هنا. 
_ "واكتب حياة سعيدة لبين عهدك، وليمدحوا ويباركوا امسك العظيم حقا إىل األبد، ألنه طيب إله جناتنا وعوننا، ساله.  

الشكر": اإلله   يليق  وبك  االسم،  الطيب  رب،  َي  أنت  مبارك  يف    الطيب،  عليهم  هللا  أنعم  مبا  الشكر  اليهود  ربط  وكما 
ماضيهم، هم يربطونه هنا مبا سيُنعم عليهم يف مستقبلهم. وهو وإن كان أوسع من جهة املعىن من الصنف األول، إال أنه  

)املص للغرض  املالصق  النعمة  معىن  إبدراك  منوطا  ما كان  يبقى  الشكر  وأفضل  واسعا.  بدا  وإن  ضيق،  معىن  وهو  لحة(؛ 
 ُمطلقا عن العلة مع تضمنه هلا. 

وأبنائه كهنة   هارون  فم  من  املنطوقة  عبدك  موسى  يدْي  على  املكتوبة  التوراة،  يف  املثلثة  ابلربكة  ابركنا  آابئنا،  وإله  "إهلنا   _
الرب  يضيء  وحيرسك،  الرب  "يباركك  قوله:  يف  املقدسني  عليك،    شعبك  وجهه  الرب  يرفع  بك.  ويرأف  عليك،  بوجهه 

أابركهم":  بين إسرائيل وأان  يذكر اليهود هنا وعد هللا، وكأهنم يُذّكرونه سبحانه به.    ومينحك سالما، فيجعلون امسي على 
ين  الذين  األئمة،  مهمة  أتِت  وهنا  فيه.  األدب  يالزم  أن  عليه  العبد  أن  إال  شرعا،  جيوز  مما  وإن كان  يدّلوا  واملعىن  أن  بغي 

؛ ال أن حيبسوهم داخل انتمائهم الديين التارخيي، الذي قد يقتل فيهم إمياهنم ويُهلكهم إىل  العباد على ما ينفعهم عند رهبم 
األبد. ومن عجيب األمر، أن الناس يهتمون ملا قد يصيب أبداهنم من أذى وإن كان مستحقرا، وال يُبالون مع ذلك مبا  

األبدان قد أصبحت أهم من القلوب، الَت مدار كل األمر عليها. وهذا يُشبه اإلنسان املالك لدابة    قد مُييت قلوهبم؛ وكأن
من الدواب، وهو من انعكاس إدراكه، خيدمها بكل ما أوِت من قوة، ويرى هالكه دون خدمتها والقيام أبمرها، مما يرقى  

 به يف ميزان العقالء!...  
َي أابان    . ]اجعل علينا سالما وخريا وبركة19 إسرائيل. وابركنا  وحياة ونعمة وفضال وإحساان ورمحة، وعلى مجيع شعبك 

مجيعنا معا بنور وجهك. ألنه بنور وجهك أعطيتنا َي رب إهلنا شريعة وحياة وحمبة وفضال وإحساان ورمحة وبركة وسالما.  
ويف سفر  ويف أَيم التوبة العشرة يُقال: ]ليكن حسنا يف عينيك أن تباركنا وتبارك كل شعبك إسرائيل مبزيد عزة وسالم.[. 

إسرائيل   أمامك حنن ومجيع شعبك  لنذكر ونكتب  احلياة والربكة والسالم والقوت اجليد والفرج والعزاء واألحكام احلسنة، 
حلياة سعيدة وسالم. مبارك أنت َي رب، َي من يبارك شعبه إسرائيل ابلسالم. آمني. لتكن أقوال فمي وفكر قليب مرضية  

   (.[:15: 19مام وجهك، َي رب َي صخرِت وموئلي )مزامري:  أ
هذا دعاء عام من    _ "اجعل علينا سالما وخريا وبركة وحياة ونعمة وفضال وإحساان ورمحة، وعلى مجيع شعبك إسرائيل": 

 وعباده. حيث النعم املدعو هبا، وخاص من حيث املدعو له. وهو جائز شرعا، لكونه داخل يف نطاق املعاملة بني الرب 
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وإحساان   وفضال  وحمبة  وحياة  شريعة  إهلنا  رب  َي  أعطيتنا  وجهك  بنور  ألنه  وجهك.  بنور  معا  مجيعنا  أابان  َي  "وابركنا   _
وسالما":  وبركة  مبعىن    ورمحة  ال  بدءاً،  عباده  على  هللا  تفضل  يذكر  ألنه  سبق،  ما  من كل  العبارة  حيث  من  أفضل  وهذا 

نور  وذكر  وحدمها.  واملقابلة  هو    اجلزاء  ذاِت  معىن  وكل  الذات.  على  حُييل  الوجه  ألن  الكالم؛  قيمة  من  يرفع  هنا،  الوجه 
أرفع من حيث املرتبة من كل املعاين األخرى العائدة إىل الصفات أو إىل األفعال؛ مع أن العامة من أهل الدين، ال يكادون  

، وإن مل يتحقق العلم. ومن هذا الباب كان يُسن  لربكةيعلمون من هذه الداللة الذاتية شيئا. ولكن املوافقة يف اللفظ أتِت اب 
ن أغمض  مِ هو  للناس الدعاء مبا صح قوله عن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم، ولو من غري إدراك ملعناه. ومعىن الوجه،  

نظ عند  نور  على  ملن كان  أوضحها،  من  أنه  مع  والكالم؛  العقائد  أهل  منهم  خصوصا  الدين،  علماء  لدى  يف  املعاين  ره 
 ؛ وإمنا أردان التنبيه إىل أصلها فحسب. فيها كالم ربه. ولسنا هنا مبعرض حبث املسألة، حىت نفّصل الكالم

يقصدون أن تكون إجابة هللا هلم عن    _ "ليكن حسنا يف عينيك أن تباركنا وتبارك كل شعبك إسرائيل مبزيد عزة وسالم": 
ابة، ولكن ذكره يزيد من أدب قائله، إن كان يعلم ما يقول. وهذا جيعلنا  قبول، حىت تتم النعم. وهذا املعىن ضمين يف اإلج

يكون   من ال  تشمل أحياان  تكون من ابب إجناز هللا لوعده، وهي  إجابة  ضربنْي:  لعباده على  من هللا  أبن اإلجابة  نذّكر 
يتوقّعه العقل املعاشي  حملبو هلم يف اإلجابة، بعكس الصنف اهللا  قد يُسارع    . وغري احملبوبني، حمبواب عند هللا  ب؛ وخالفا ملا 

املفّكر و أو  العلم  الَت  جابة  اإل.  من  املعاين  وهذه  صاحبها.  استبطاء  ابب  من  أحياان  تتأخر  قد  وحمبة،  رضى  عن  تكون 
وسلم:   وآله  عليه  هللا  صلى  النيب  عن  جاء  وقد  الكبار.  هللا  ألهل  إال  يكون  ال  الذي  اَّللََّ  » الغريب،  َوَجلَّ  ِإنَّ  ُقوُل  ي َ عزَّ 

ِإىَل َعْبِدي، َفُصبُّوا َعَلْيِه اْلَبالَء َصبًّا  َصبًّا، فَ َيْحَمُد اَّللََّ، َفرَيِْجُعوَن،    !ِلَمالِئَكِتِه: اْنطَِلُقوا  قَاَل: فَ َيْأتُونَُه، فَ َيُصبُّوَن َعَلْيِه اْلَبالَء 
َصبًّا َكَما َنا َعَلْيِه اْلَبالَء  َصبَ ب ْ ِإانَّ  ََي َربُّ  َأْن َأمْسََع َصْوَتهُ   !أََمْرتَ َنا   فَ يَ ُقولُوَن:  أُِحبُّ  . وجاء عنه صلى  1« !فَ يَ ُقوُل: اْرِجُعوا فَِإيّنِ 

ةً هللا عليه وآله وسلم يف املقابل:   ، فَ يَ ُقوُل  )أي شكوا سوء حاله(   قَاَل: َفَشَكاُه اْلَمالِئَكةُ   ؛ »ِإنَّ اْلَعْبَد يُ ْؤَتى َماال َوَولًدا َوِصحَّ
وا لَ  ُ: ُمدُّ . ولقد قلنا آنفا إن هذا من غريب العلم، ألنه من علم احملبة؛  2« ! ُه ِفيَما ُهَو ِفيِه، فَِإيّنِ َما أُِحبُّ َأْن َأمْسََع َصْوَتهُ اَّللَّ

، هو من مرتبة حمبته وحمبوبيته، ملن  هنا  وهي ال ختضع للمنطق العام شرعا وعقال. وإخبار النيب صلى هللا عليه وآله وسلم
   ب، فينبغي أن يُعترب هذا. احملبة ال لغريهم. والكالم يتلون بلون املتكلِّم ولون امل ُخاطَ كان من أهل 

ومجيع   حنن  أمامك  ونكتب  لنذكر  احلسنة،  واألحكام  والعزاء  والفرج  اجليد  والقوت  والسالم  والربكة  احلياة  سفر  "ويف   _
 يتجاوز فيه الداعون أغراضهم. وأين هذا، مما كنا  وهذا من الدعاء العام، الذي ال   شعبك إسرائيل حلياة سعيدة وسالم": 

 بصدده قبل قليل!... 
ك هللا مبباركته لشعب إسرائيل، وإن كان  تبارُ إن ربط    _ "مبارك أنت َي رب، َي من يبارك شعبه إسرائيل ابلسالم. آمني":

بون رهبم على قدر  . والعباد خُياطِ االشرتاط الذميم، الذي أوضحناه فيما مرّ   رائحة   من  ال يسلم؛  يف ظاهره  يبدو من الشكر 
 علمهم به سبحانه، فال ينبغي أن يُغفل هذا. 

ويعود الداعي إىل خاصة نفسه، ليسأل    لتكن أقوال فمي وفكر قليب مرضية أمام وجهك، َي رب َي صخرِت وموئلي": _ "
به   ويعوذ  خواطر.  ومن  أقوال  من  عنه  يرضيه  ملا  التوفيق  "الوك-ربه  معىن  استدعاء  ومَ عند  قارَ يل"  األمساءن  من  من    - به 

املخالفة اجلالبة للغضب واملقت. وهذا دعاء جيد، ألنه مناسب حلال الفقر الذي يكون عليه العبد بني يدي ربه. وهو  
 مطابق ملعىن "ال حول وال قوة إال ابهلل" لدى املسلمني. 

 
 . أخرجه البغوي يف شرح السنة، عن أِب أمامة رضي هللا عنه.  1
 . املرجع السابق ابإلسناد نفسه.  2
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صلوا         الواردة يف  املعاين  على  الكالم  من  انتهينا  قد  نكون  هبذا  وهبذا  وحنن  عقائدهم.  أُسس  من  هو  مما  اليهود،  ت 
إن  -الكالم مل نفرُغ بعد من عقائدهم، وإمنا أردان أن جنعل الصالة مدخال، به حنّدد جماهلا فحسب. وأما تفصيل الكالم  

             فإنه سيأِت عند ذكر العقائد نفسها، أبلفاظها ومبعانيها، يف مواضع قادمة من هذا الكتاب...  -شاء هللا
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 الفصل الرابع 
 الشعائر اليهودية: التقومي واألعياد 

 
 

لقد جهل الدارسون األصل الرابين للتقومي اخلاص ابألمم السالفة، خصوصا تلك الَت كانت على شرك أو وثنية؛         
.  الذي ال يغيب وال يف واحدة منها   وما علموا من عبادة األقوام املختلفة، إال نسبتها إليهم، مع إغفال اتم لوجهها الرابين

كانت يف حكم الشرع شركية، إال أهنا من جهة احلقيقة، ال خترج عن عبادة هللا من    ونعين من هذا، أن عبادة األقوام، وإن
جهة األمساء. وهذا يعين أن اختالف الشرك من جهة العقيدة، عن التوحيد، ال يكون إال عند نسبة الظهور إىل املظهر  

لقوم املخصوصني، وندل بعد ذلك على  ال إىل الظاهر. وحىت نتوسع قليال يف املسألة، فال بد من أن نعرف أوال معبود ا 
)أو األمساء( املعبود من ورائه االسم  نَ ْعُبُدُهْم   يقول هللا تعاىل:   .ة  َما  َأْولَِياَء  يُن اخْلَاِلُص َوالَِّذيَن اختََُّذوا ِمْن ُدونِِه  َّللَِّ الدِّ }َأاَل 

َ حَيُْكُم   اٌر{ ]الزمر:  ِإالَّ لِيُ َقرِّبُواَن ِإىَل اَّللَِّ زُْلَفى ِإنَّ اَّللَّ َ اَل يَ ْهِدي َمْن ُهَو َكاِذٌب َكفَّ نَ ُهْم يف َما ُهْم ِفيِه خَيَْتِلُفوَن ِإنَّ اَّللَّ .  [ 3بَ ي ْ
واآلية تدل من جهة ظاهرها على أن العابد هلل، هو وحده من يكون على الدين احلق؛ وتدل من جهة ابطنها على أن  

خرى من جهة ظاهرها، على أن الذين عبدوا املظاهر املختلفة، الَت  الدين حيث كان، هو خالص هلل تعاىل. وتدل مرة أ
منها األصنام املعلومة لقريش، ما كانوا يعبدوهنا لنفسها، وإمنا كانوا يعبدوهنا لتقرهبم إىل هللا. وهذا يعين أهنم كانوا على علم  

. وهم يف هذا أقرب ما يكون إىل حال أهل  أبلوهية هللا، وبرائسته لكل األمساء، ولكن كانوا جيهلون كيفية العبادة فحسب
الفرتة الذين يكونون على الفطرة. والفصل بني خمتلف العابدين يوم القيامة، لن يكون إال هلل، معبودهم مجيعا؛ وهذا من  

خالفة  أكرب دالالت التوحيد الساري يف العامل. وأما من كان حاله الكذب والتمادي يف الكفر، مبخالفة ظاهره لباطنه، أو مب 
فإن هللا ال يهديه ملا اختُلف فيه من احلق؛ جزاء له على حاله. وهذا من ابب نفع الصدق للمؤمن وللكافر،    لسانه لقلبه، 

ُ   وإن اختلف منهما احلال واختلفت الدار. يقول هللا سبحانه عن الصادقني الذين ظهر صدقهم بظهور إمياهنم: }قَاَل اَّللَّ
الصَّ  َفُع  يَ ن ْ يَ ْوُم  ُهْم َورَ َهَذا  َعن ْ  ُ اَّللَّ َرِضَي  أََبًدا  ِفيَها  اأْلَهْنَاُر َخاِلِديَن  حَتِْتَها  ِمْن  جَتْرِي  َجنَّاٌت  ِصْدقُ ُهْم هَلُْم  َذِلَك  اِدِقنَي  َعْنُه  ُضوا 

 . [119اْلَفْوُز اْلَعِظيُم{ ]املائدة: 
مقدّ         إىل أكرب احلضارات، فإننا سنجد احلضارة املصرية يف  املصرّيني القدماء يعبدون    وسنجد  ؛متهاوحنن إن عدان 

كم والقائم به، فإننا سنجد املصرّيني القدماء ينسبون احلاكم  الشمس. ومبا أن األلوهية ال تنفصل يف إدراك الشعوب عن احلُ 
لنسبة  ذكران معىن البنوة اب . ولقد  ؛ ليجدوا رابطا هلم بني األرض والسماء، على قدر إدراكهم)فرعون( إىل الشمس ابلبنوة 

إىل األمساء يف اجلزء األول من هذا الكتاب. وحىت يتمكن القارئ من إدراك ما نرمي إليه، فعليه أن يعترب مستوى اإلدراك  
. نقول هذا، ألن أانس هذا الزمان، حيكمون  هلم  لدى الشعوب القدمية، ومعه القدرة على التعبري ابللغة عن املعاين املرادة

.  ؛ وهذا حيرف االستنتاجات من غري شكعلى مستوى واحد من حيث ما ذكران كانت كلها  على األمور، وكأن البشرية  
حبسب   والعبارات،  األمساء  عليه  تدل  ارتباطا  عداها،  ما  هبا كل  يرتبط  ابرزة،  أصول  على  تدور  املعاين  أن  هي  واحلقيقة 

سي الوحي  ألن  البشري؛  والكالم  الوحي  بني  التفريق  ينبغي  وهنا  الناس.  هللا،  م ُستطاع  علم  يف  هي  املعاين كما  على  دل 
وسُيعرّب عنها مبستوَيت لغوية متفاوتة؛ حىت تعقل األقوام عنه. وهذا اجلانب يف الوحي، جيعل اهليمنة فيه على آخر ما نزل  

  منه، وهو القرآن؛ ومن مل يُدرك ما نقول، فإنه سيبقى متخّلفا عن صحيح اإلدراك املنوط ابلزمان، ورمبا قد ينحجب عن
}َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن    إدراك املعىن من التعابري امل ُتجاَوزة، من دون أن يشعر. ولقد نّبه القرآن إىل هذه األمور يف قول هللا تعاىل: 
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ُ َمْن َيَشاءُ َويَ ْهِدي َمْن َيَشاءُ َوُهَو اْلَعزِيُز   َ هَلُْم فَ ُيِضلُّ اَّللَّ بِِلَساِن  . ومعىن }[4احلَِْكيُم{ ]إبراهيم:  َرُسوٍل ِإالَّ بِِلَساِن قَ ْوِمِه لِيُ َبنيِّ
{، يتضّمن اللغة من حيث هي لغة، كما يتضمن التعابري املتعارف عليها الَت قد ختتلف داخل اللغة الواحدة، ابلنظر  قَ ْوِمهِ 

ال علماء  لدى  ابلضرورة  معلوم  هو  نقوله، مما  الذي  معا. وهذا  إليهما  ابلنظر  أو  املكان،  إىل  أو  الزمان  ال  إىل  لغة، حبيث 
 { تعاىل  قوله  وأما  عنده.  توقفا  منا  هَلُمْ يتطلب   َ اخللق؛  لِيُ َبنيِّ يف  احلق  بتجليات  يتعّلق  ما  تبيني  منه،  ابلتبيني  فاملقصود   ،}

. وهكذا، فإن الرسل عليهم السالم، جاؤوا لينفوا احلرية عن عقول الناس،  يف العامل  وهو جمال ظهور األمساء اإلهلية مبظاهرها
العقالء،    خبالف جعل  التوهم،  وهذا  الوجود.  طالسم  فك  جمال  هي  الفلسفة  أن  يتومهون  الذين  املتفلسفون،  يقوله  ما 

يفسرون الدين تفسريا م ُِخال، لتبقى املكانة العليا للعقل حبسبهم. فكانوا يقولون: إن اإلنسان البدائي عند نظره إىل عامل  
بتفاس منه  إدراكه  يبلغه  ال  ما  فّسر  العقل  الطبيعة،  تطّور  فلما  األرواح؛  بعامل  واملظاهر  الظواهر  ربطت  خرافية،  دائما  -ري 

فيما حوله. وهذا أصل املرور من احلقبة الدينية    ،"العلم" الذي جعله متحكما بقدر قابل للزَيدةفإنه صار يعلم    -حبسبهم
دأ األنسنة(، يف مقابل ألوهية اإلله. وكل  لدى اإلنسان، إىل احلقبة "العلمية" يف نظرهم؛ وأصل القول بتأليه اإلنسان )مب

يَ  أن  مغالطات، ال ترقى إىل  بني التبيني الذي  لتفِ هذا  نتبنّي الفرق  أن  إليها عاقل ابملعىن الصحيح للكلمة. وعلينا هنا  ت 
األقدمني كانوا أعقل  كان عليه الرسل عليهم السالم، والتفسري ابلظن الذي عمل عليه الفالسفة؛ مع تقرير أن الفالسفة 

ولنعد إىل ما   ؛يف موضع آخر من هذا الكتاب خاصة، ريهم. ولعلنا نعود إىل بسط القول يف هذه املسألةتأخِّ بكثري من مُ 
كم؛ ليعقل أقوامهم تراتب  من التبيني، فنقول: إن الرسل كانوا يدلون على األمساء اإلهلية، حبسب ترتيبها يف احلُ   كنا بصدده 

املشه علم  الوجود  وهذا  أحواهلم.  خمتلف  يف  األمساء  معاملة  التقليد، كيفية  طريق  عن  اهلداية  بطريقة  ولو  وليعلموا  هلم،  ود 
عظيم، ال يعلم قدره إال الرابنيون!... وأما من كان على الشرك والوثنية، فإهنم كانوا على دين مواٍز، يُعاملون فيه مظاهر  

مظهر   ني للشمس، مل تكن إال معاملًة لالسم "النور" من وراء حجابدة املصريّ األمساء ال األمساء ذاهتا. وهكذا، فإن عبا
لِ الشمس العبادة،  مبركزية  خّصوه  رأو . ولقد  له ما  مركزية    ا  ولِ   بنيمن  دور األفالك،  عن  الفالحية  الّسنة  نشوء  من  رأوه  ة  ما 
. وحىت عند القول بتعدد  (1) ياهتم الروحية. وذلك ألهنم مل يعقلوا من وجودهم، إال حياهتم الطبيعية وحدها، دون ح الشمس

اآلهلة، فإن املصرّيني القدماء، مل يتجاوزوا الشمس؛ فهي إما اإلله املهيمن وإما ابن إلهلني يكوانن أاب وأما هلا. وحىت العدد  
؛  األمهات سبعالذي يكون أحياان تسعة )اتسوع هيليوبوليس( أو مثانية )اثمون أمشون(، فإنه يدور حول عدد الصفات ال 

ا يقارب  . ولقد قارب الوثنيون احلقيقة، ألهنم نظروا إليها نظر وإضافة واحد أو اثنني تعود إىل اخلطأ يف االعتبارات فحسب 
نظر النُّظّار. فعربوا عما انطبع يف بواطنهم تعبريا دقيقا أحياان، لكن عن صورة غري واضحة؛ خبالف    وخيالف األطفال،    نظر

لذين كانوا يُعرّبون أبدق العبارات عن معان واضحات. والوضوح ال يكون ابعتبار احلقيقة إال عن  الرسل عليهم السالم ا 
. وأما الفالسفة الذين تومهوا أهنم  ، وهو الحق ابلوحي من جهة مصدريته)تعرف( كشف إهلي )وحي( أو كشف شهودي  

عقوهلم  أدركُ  تصوُّرات  مع  بقوا  من سواهم، فإهنم  يش للحقيقة  أن  من دون  صورة  عروا ،  ابلتصورات هنا، إال  نعين  ولسنا   .
التصورات   اختلفت  ولقد  أذهاهنم.  يف  واختلفت  الالوجود  العقول،  تفطن  الختالف  وما  والثقافات؛  األزمنة  ختالف 

ذاهتا. إىل  املساكني   عقوهلم  من  إليهم  أقرب  احلقيقة  املعىن:   أن  هذا  يف  تعاىل  هللا  ْنَسانَ   يقول  اإْلِ َخَلْقَنا  َما    }َوَلَقْد  َونَ ْعَلُم 
. والعقل عند الفيلسوف من مقام النفس، وليس من مرتبة  [16تُ َوْسِوُس بِِه نَ ْفُسُه َوحَنُْن أَقْ َرُب ِإلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَورِيِد{ ]ق:  

اىل  وهذا الذي ذكرانه من اختالف بني طريقْي الوحي والفلسفة، هو ما يدل عليه قول هللا تع  العقل اجملّرد عن اجلسمية. 
ُ َمْن َيَشاُء َويَ ْهِدي َمْن َيَشاءُ : }من سورة إبراهيم من اآلية السابقة  {؛ فاملهتدون هم أتباع الرسل، والضالون هم  فَ ُيِضلُّ اَّللَّ

 
 العقدية، لذلك هم جيعلون كل عبادة روحيًة بغض النظر عن كوهنا حقا أم ابطال؛ وهذا غلط. . خيلط الناس بني معىن الروحية ومعىن  1
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ابلتأكيد خمالف    ووه  ؛ الفالسفة وأتباعهم. ولعل القارئ قد أدرك أن الوثنّيني كانوا على ضالل، أهون من ضالل الفالسفة
د؛ لنعلم  وهنا ال بد من اإلشارة إىل ما كان عليه فالسفة اليوانن من توحيد، يف جمتمع وثين م ُعدِّ   ظنه العامة يف املسألة. تملا  

وحدها  العقالنية  على  سا  مؤسَّ جاء  الذي  املتأخرين  تفلسف  خبالف  قومهم،  وثنية  نتيجة  الفالسفة كان  توحيد  الَت  أن   ،
. وهذا الذي نذكره هنا، من مفاتيح العلم املتعلق مبا يُسميه الفالسفة  حول أنفسهم، وال يستطيعون فكاكا   جعلتهم يدورون 

يعتربونه.  أهنم  لو  املعرفة"؛  العلمية وأما    "نظرية  هيمنتهما  على  للداللة  فهو  و"احلكيم"،  "العزيز"  ابالمسني:  لآلية  هللا    ختم 
أن احلق أعزّ يف ابب التجلي  أن يُدرك  . ونعين من هذا،  من  يُدرَ ذلك رادة العبد  إب  بل هو سبحانه ال  من هذا الوجه  ؛  ك 

سبحانه  هو  إال  الوجود  من  يظهر  ال  وإن كان  حال قط،  على كل  املرتِّ ،  "احلكيم"،  اقتضاها  حلكمة  وهذا  ملختلف  .  ب 
أن األمساء اإلهلية هلا نظام ُحك  العالقات وخمتلف املعامالت بني خمتلف األمساء.  يعين  يعلمه، ال  وهذا  من ال  م خيصها، 

يتمكن من إدراك مظاهر الوجود الناشئ عنها. وهذا العلم، ال أعلى منه يف العلوم؛ وهو داخل يف علم احلكمة الَت يقول  
سبحانه: ُر    عنها  َيذَّكَّ َوَما  َخرْيًا َكِثريًا  أُوِتَ  فَ َقْد  احلِْْكَمَة  يُ ْؤَت  َوَمْن  َيَشاُء  َمْن  احلِْْكَمَة  ]البقرة:  }يُ ْؤِت  اأْلَْلَباِب{  أُولُو  ِإالَّ 

. والكثرة يف اخلري هنا من كثرة األمساء وكثرة مظاهرها وتراكيبها، وهي ال هناية هلا يف نفسها؛ وإن كان العبد ال بد  [269
هللا عليه وآله    ه صلىهللا نبيَّ   من أن يكون حمدود العلم به، مع القابلية للزَيدة فيه، يف حق امل ُصطفنْي؛ كما نفهم من أْمرِ 

 . [ 114}َوُقْل َربِّ زِْدين ِعْلًما{ ]طه:  وسلم أن يسأله بقوله: 
األشوريني          عند  األمر  وكذلك  واملظاهر؛  التفاصيل  يف  إال  املصريني  عن  البابليني  عند  لتختلف  الدَينة  تكن  ومل 

والكنعانيني   واآلراميني  و والكلدانيني  األو السرَين  تتبعنا  حنن  وإن  عليها  العرب.  سنعثر  فإننا  )الدَيانت(  فيها  اإلهلية  مساء 
مواطن االختالف، وال خالف،   بعض  ندلل على  أهنا كانت ختتلف من حيث اجلوهر. وحىت  ظن الدارسون  جلّية، وإن 

د؛ وأن  فلنعترب مفهوم التوحيد وما يُسّمى التفريد )اإلفراد(، حيث يُظن أن الدَينة التوحيدية هي ما كان يُعبد فيها إله واح
ما   إىل  ُعدان  حنن  وإن  معه.  أخرى  آلهلة  إنكار  دون  من  ابلتعظيم،  واحد  إله  فيها  خُيصص  ما كان  هي  التفريدية  الدَينة 
هذا   إىل  تفطن  فمن  اإلهلية.  األمساء  لكل  املعنوية،  الداللة  حيث  من  جامعا  امسا  هللا  االسم  سنجد  فإننا  األمساء،  تُعطيه 

وكان على التوحيد؛ ومن جهل هذا اجلمع، فإنه سيظن كل اسم آخر غري "هللا"، مستقال   نسب األلوهية إىل هللا، اجلمع،  
، وابلتايل فإنه سيقول ابلتعدد. ولو عدان إىل معىن الذات، كما هو، فإننا  ، يف الغالب لضعف يف اإلدراكمن جهة الذات

ن جّلهم يؤمن ابلذات ولكن ال يعلمها؛ وهم  سنجده جمهوال حىت عند أهل التوحيد كاليهود واملسلمني. فأما املسلمون، فإ 
مرتبة   إال  هللا  من  يعلمون  ال  لألمساء كلها(بذلك  )رائسته  على    ألوهيته  )املتكلمون  الدين  علماء  جهل  وملا  الذات.  ال 

يد  األخص( هذا التفريق، فإهنم صاروا يشّققون يف العقائد يف كل مرة، حبسب ما يوافق إدراكهم. ولو أهنم كانوا على توح 
وعلى جالء هذا املعىن يف العقول، فإن    .، ما دامت احلقيقة واحدةسليم وواضح، لكانوا على عقيدة واحدة من غري شك 

أهل العقائد ال يعتربونه، بسبب غلبة التجلي من جهة ابطنهم عليهم. ونعين من هذا، أن التجّلي اإلهلي عام، وأن الشهود  
به الذي إما أن يكون عن هداية رابنية، وإما عن إضالل؛ عند إبقاء العبد مع ما  له عام، وما خيتلف فيه الناس هو العلم  

ومن يرِْد أن يتبنّي ما نذكره، فلُيجرب أن جيمع بني شيعي وسيّن من جهة العقيدة؛ أو   يُنتج له عقله ذو األصل العدمي.
، أن ما هو سبب  يعين   عن ذلك. وهذا  بني أشعري وسلفي؛ مع أهنم مجيعا مصّرون على أهنم مسلمون، وال يقبلون بديال

الدَيانت اختالف  يف  سببا  ما كان  ذاته  هو  املسلمني،  عقائد  اختالف  بعض.   (1) يف  عن  الثنوية    بعضها  الدَيانت  وأما 
فإهنا   املانوية،  من  كدين  والنهار  الليل  يكون  اللذان  والبطون؛  الظهور  مها  الذات،  شؤون  من  شأننْي  إىل  أصلها  يف  تعود 

 
 . حنن نعترب أهل الكتاب على دين واحد من حيث األصل، لذلك نعين ابلدَيانت ما عداها مما عرفه الناس مشرقا ومغراب.  1
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التوحيد. ونعين ابلتوحيد  توابع جتلياهتما. ونعين أن القول ابلتثنية ليس أصليا يف اعتبارهم، وإن جهلوا حقيقته؛ بل هو من  
ما تعّدد وانتهى إىل واحد؛ ال ما كان أحدا. وهلذا، فإن االسم "األحد" يُطلق على الذات    - كما تدل عليه صيغة االسم-

األمساء   ملعاين  اعتبار  غري  عَ من  من  أحد وجهْيه  من  هللا،  االسم  وإن كان  "هللا"؛  االسم  فيهم  مبن  الذات،  لَ غريه،  على  ما 
دون   املذكور،  املعىن  على  داللته  اقتصار  بسبب  أخص،  "األحد"  داللة  ولكن  العلماء.  لدى  معلوم  هو  هللا  كما  االسم 

، هو أن كل الدَيانت توحيدية  هنا  مناوما نريد أن ُنُلص إليه من كل كال     . الذي هو أوسع منه يف التجّلي من غري شك
إال من جهة تصوُّراهتم هم فقط. وإن كان هذا،   إىل أهلها ممن كان على الشرك،  يُنسب الشرك  من جهة حقيقتها؛ وال 

 هو ما يتعّلق ابلدَيانت كلها، فما القول ابلدين الواحد، دين أهل الكتاب يف أصله، ودين اإلسالم اآلن!... 
نا ابلكالم عن التوحيد، لنقرر أن اليهود يف تقوميهم للزمان، مل يكونوا خيتلفون كثريا عن غريهم من األقوام،  ولقد قّدم        

وحىت ما هو   بل إهنم كانوا أكثر موافقة للحق من غريهم، من األمم املعاصرة هلم على اخلصوص. فاصيل. تإال يف بعض ال
نة الَت هي اثنا عشر شهرا، ال ختتلف  أن السَّ  -مثال-ونعين والبد.  ، فإن مرّده إىل أصل واحدهم مع غريهمحمل الختالف

؛ وذلك ألن التجليات واحدة  ، كما كانت تقول بعض القبائل البدائية عنها عند من يقول بعدد من األشهر أقل أو أكثر 
أثناء دورهتا، مشهود القوم اآلخرين؛  يف أصلها، مشهود هؤالء القوم من أحوال الشمس  واالختالف هو يف    وهي جتعل 

   االعتبارات والتصورات الناشئة عنها فحسب. 
حبدوث          قلنا  إن  ابالعتبار،  األجدر  إنه  بل  جيد؛  معىن  وهو  عينها،  اخللق  بداية  تقوميهم  بداية  اليهود  جعل  ولقد 

تأخرين عن أبيهم آدم عليه  العامل. ورغم أن اليهود لن يتمكنوا من الكالم عن بداية خلق العامل، من جهة املعاينة، لكوهنم م
متأخر  نفسه  آدم  طويلة، ولكون  بقرون  خملوقات كاملالئكة واجلن؛    ا السالم  من  بينهما  وما  السماوات واألرض  خلق  عن 

الذي حنن    توصلوا إىل أن الزمان من بداية اخللق إىل اليوملقد  إال أهنم سيجتهدون وسيقّدرون ذلك حبسب ُمستطاعهم. و 
سنة. ولن نرد على هذا الزعم مبا يقوله علماء اآلاثر،    5780ابلتقومي امليالدي، هو    2020مارس    21الذي يوافق  و   فيه،

يفوق ما يُقّدره اليهود بكثري؛ وسنكتفي ابعتبار    وحده،  لإلنسان  املعلومة   الذين يرون أن الزمان الفاصل عن العصور األوىل 
وأما مسألة حدوث العامل، فإننا    فتها البشرية يف مجيع أصقاع األرض.التقومي العربي تقوميا وضعيا يف مقابل التقاومي الَت عر 

 ؛ وهي من أعقد املسائل وإن ظُّن فيها خالف ذلك.  ابلتفصيل  ألقوال الكتابّيني فيها سنعود إليها عندما نعرض 
  ن جهة السنني. والسنة العربية هي اثنا عشر شهرا، حبساب دورة القمر من جهة الشهور، وحبساب دورة الشمس م        

َماَواِت    وهم موافقون لعلم هللا يف املسألة، لقوله تعاىل:  ُهوِر ِعْنَد اَّللَِّ اثْ َنا َعَشَر َشْهرًا يف ِكَتاِب اَّللَِّ يَ ْوَم َخَلَق السَّ َة الشُّ }ِإنَّ ِعدَّ
الزمان مل يكن موجودا قبل هذا  ؛ أي يوم خلق السماوات واألرض، وأِذن بدوران األفالك؛ ألن  [36َواأْلَْرَض{ ]التوبة:  

زائدا.  شيئا  ال  فحسب؛  معقوليته  هنا،  الزمان  بوجود  ونعين  يف    هبذا   اليهود و   الدوران.  والقمري  الشمسي  بني  الرتكيب 
من  التقومي  من تقومي مشسي، مع انفرادهم عن الفريقني  تقومي قمري، وما عليه النصارى  من  يُشبهون ما عليه املسلمون   ،

بل إن املسلمني يوافقوهنم يف مبدأ الرتكيب ذاك، إال أهنم ال يربطون شعائرهم إال ابلتقومي القمري وحده؛    جهة التفصيل. 
وحىت   خبالف اليهود الذين خيلطون. وسنعلم يف هناية هذا الفصل، من أين دخل اخللط عليهم، بعد أن نتعّرف أعيادهم.

يف الفرق الذي يكون بني السنة القمرية والسنة الشمسية، والذي    جيمع اليهود بني التقوميني، كان لزاما عليهم إجياد حل 
وهذا   هو النسيء. ويُقّدر النسيء حبوايل عشرة أَيم يف كل سنة، مما جيعلهم ُيضيفون شهرا إىل حساهبم كل ثالث سنني.

عندهم بعد شهر  ضاف  يُ النسيء،  جيعل سنتهم الكبيسة الَت أتِت كل ثالث سنوات، مكونة من ثالثة عشر شهرا. وشهر  
الربيع  فصل  وَيِت يف  اليهودي؛  السنة  "آذار"  وهكذا يكون يف  مارس.  الثاين يف  وقسمه  فرباير،  أواخر  األول يف  قسمه   :

 الكبيسة آذار األول وآذار الثاين. 
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ذان َيتيان  وملا كانت الشهور العربية قمرية، فإهنا ستكون إما ثالثني يوما أو تسعة وعشرين. وهناك شهران مها الل       
الذي   و"ِكْسِلو"  نوفمرب،  يقابل  الذي  "ِحشوان"  ومها:  يوما(،  وعشرون  )تسعة  انقصنْي  وإما  يوما(  )ثالثون  إما كاملنْي 

ديسمرب. تسعة    يقابل  الثاين  وآذار  يوما  ثالثني  األول  آذار  يكون  الثاين،  آذار  شهر  فيها  يُزاد  الَت  الكبيسة  السنة  ويف 
جتعل بداية السنة من فصل الربيع، ورمبا وافق ذلك عندهم اتريخ خروجهم مع موسى  القدمية    وعشرين. ولقد كانت الطريقة 

الربيع شهور  من  "نيسان"  شهر  وهو  "الفصح"  عيد  فيه  يقع  الذي  الوقت  يف  مصر،  من  السالم  فيما  عليه  سنرى  ، كما 
أيلول    –آب    –متوز    – سيوان    –أَير    -عندما يسردون الشهور يقولون: نيسان    ،هو ما جيعل اليهود إىل اليوم هذا  . و بعد

ابٍد    آذار.   –شباط    – ت  بِ طِ   – كسلو    –حشوان    –   يتشر   – هو  الشهور كما  بعضها،  وأمساء  التقومي  من  من  مشتقة 
 رهم ابلبابليني زمن السيب )القرن السادس ق.م(.  البابلي، ورمبا كان ذلك من أتثُّ 

 :  وأما الفصول يف السنة اليهودية فهي أربعة        
 سبتمرب.  25أو   24_ فصل اخلريف )تقوفت تشري(: ويبدأ يف 

 ديسمرب.  25أو   24_ فصل الشتاء )تقوفت طبت(: ويبدأ يف 
 مارس.  26أو  25_ فصل الربيع )تقوفت نيسان(: ويبدأ يف 
 يونيو.  25أو  24_ فصل الصيف )تقوفت متوز(: ويبدأ يف 

أَيما من أَيم األسبوع يبدأ فيها، متجاهلني حركة القمر جتاهال جزئيا. فشهر  تون اليهود لكل شهر وقد جعل املؤقِّ        
أربعاء أو    - مثال-"نيسان" عندهم   أبدا يف يوم اثنني أو  ثالاثء أو مخيس أو سبت؛ وال يبدأ  أو  أحد  يبدأ إال يف يوم  ال 

س  مجعة.  الطبيعية. وهذا  ظواهره  فيه  يتبعون  وال  التقومي،  يف  يتصرّفون  هبذا  )حتت  وهم  ُمعقلنة  لذلك  تبعا  عقائدهم  يجعل 
فيها   نتناول  مرة  يف كل  جلّيا،  هذا  وسيظهر  األصلية.  املعاين  عن  قدره  على  سيبُعدون  ما  وهو  جزئيا(،  العقول  تصرف 
املختلفة، كاملنظومة   املعرفية  منظوماهتم  تُعطيه  ما  وحبسب  ابلتدرُّج،  ذلك  طريق  يف  نسري  اآلن  وحنن  ابلتحليل.  عقائدهم 

 انية هنا.  الزم
اللذْين مها شأانن ذاتيان    ابعتبار الظهور والبطونوأما ما يعود إىل أصل التقومي من كونه مشسيا أو قمرَي، فهو متعّلق         
السالم؛  أصليان  عليه  املسيح  أبلوهية  القول  فيهم  أنتج  ما  وهو  الظهور كالنصارى؛  أهل  عند  معترب  الشمسي  فالتقومي   .

تثبت عندهم الشرائع    ، كاليهود وجل املسلمني. قمري، الذين تكون عقائدهم غيبية يف هللا خبالف أهل التقومي ال وهؤالء 
وهذه املسألة ذات ذيول ال تنحصر، وحنن ال نريد أن نبتعد عن خط سريان يف    . ، بسبب ما ذكرانثبوات أكثر من األولني

ألنه لو كان مشسيا لضّل  جوابه هو:  ف  ؟ ي احملمدي قمرَيوأما ملاذا كان التجل  التناول؛ لذلك سنكتفي فيها اآلن مبا ذُكر. 
من كونه يف الذاتية أعلى منه. ُث إن الكمال يف التجلي، هو    النصارى يف عيسى؛ (1)أصحابه فيه ضالال أكثر من ضالل

القمر  التجّلي  إال  يعطيه  ال  وهذا  إمجاهلا وتفصيلها؛  جهة  من  املراتب  حيفظ  إىل  ي ما  فطن  قد  القارئ  ولعل  التجّلي  .  أن 
الذاِت احملض، ال يكون عنه علم البتة، وإن كان عنه ذوق خاص. وحىت ال يعرتض أحد علينا بقوله إن الذوق علم، نقول:  

  جيعل التقومي الشمسي حاضرا عند املسلمني، لكن من وراء القمر ابعتبار الفصول.   الذي نذكره هنا،   وهذا  إال هذا الذوق.
  اختالف  والسبب هو  كا بني اليهود واملسلمني، إال أهنم ال بد أن يكونوا خمتلفني يف إدراكه.وهذا األمر وإن كان يبدو مشرت 

عين  ي هذا  . و ؛ مع كون القمر ال يدل إال على الشمس، من جهة املعىن الذاِت، ال على نفسهاحملمديعن  التجلي املوسوي  
االعتدال على متام  احملمدي  القمري  التجلي  وماأن  للحق  هو  ما  بني  للخلق؛  ،  ع  هو  يدل  القمر يف    لى ذلككما  حال 
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وإن كان التقومي يعود إىل الظهور والبطون كما ذكران، فإن الفصول الَت هي دائما حبسب دورة    . منتصف الشهر )اإلبدار(
حاطة،  ؛ والَت هلا اإلحاطة كما ال خيفى. ولوال هذه اإلالشمس، مرّدها إىل األمساء "األول" و"اآلخر" و"الظاهر" و"الباطن" 

  ، للخريف " األولوهكذا يكون االسم "  ما ظهر عامل الطبيعة من العناصر، وال كانت األجسام الطبيعية حمصورة اجلهات.
"و  بداية احلرث يف  للربيع. و   "الظاهر "للشتاء، و  "الباطن"للصيف، و   "اآلخر يكون  من  ينطبق على السنة الفالحية،  هذا 

اخلريف، إىل حصاد الزرع يف الصيف، مرورا ببطون الطبيعة يف الشتاء وظهورها أبكمل مظاهرها يف الربيع. وهذا أيضا من  
السابق  مظاهر التوحيد العامة، الَت ال خيرج عنها شعب من الشعوب. نقول هذا، حىت يعلم القارئ مستندان يف كالمنا  

به   مرران  ما  ولعل  الناس.  عليه كل  يكون  الذي  العام  اإلسالم  ما  إعن  على  داللة كبرية  يدل  اليهود،  عقائد  من  اآلن  ىل 
 ذكران؛ فكيف عندما سننتهي إبذن هللا من كل الكتاب!... أم كيف لو أننا تناولنا عقائد غري الكتابّيني ابإلضافة إليها!... 

 هي: وأما أعياد اليهود ف       
يف  1 الليل  ألن  السبت. وهذا  يوم  مشس  غروب  إىل  اجلمعة  مشس يوم  غروب  من  وهو  األسبوعي،  العيد  وهو  السبت:   .

}َوآيٌَة هَلُُم اللَّْيُل َنْسَلُخ ِمْنُه الن ََّهاَر فَِإَذا ُهْم ُمظِْلُموَن{    االعتبار القمري أسبق من النهار. وهو املصرَّح به يف قول هللا تعاىل:
يُشري إىل بطون الذات، قبل ظهورها وأثناءه وبعده.    و. وهذا يعين أن الليل أصل، وأن النهار طارئ عليه. وه[37]يس:  

هنا   أبس  املسمن  وال  لدى  واألحد  واجلمعة  اليهود  لدى  السبت  بني  نقارن  معىن  أن  ذكر  بنا  مّر  ولقد  والنصارى.  لمني 
مقابل   يف  اخللق؛  من  هللا  فراغ  يوم  السابع،  اليوم  هو  الذي  هنا  السبت،  اليوم  ومعىن  اخللق.  أَيم  هي  الَت  الستة  األَيم 

ل يف  التجّلي، ال كما يُفهم من لفظه يف العادة؛ وذلك ألن اليوم املعتاد جتلٍّ تفصيلي، كما هو التجّلي يوم جممل. فاألص
االعتبار التجلي كما ذكران. ولقد غلط علماء املسلمني كثريا عندما اختلفوا يف معىن اليوم املراد من السبعة، وكان األوىل  

ٍم ُُثَّ اْستَ َوى َعَلى يقول هللا تعاىل:هبم السكوت.  َماَواِت َواأْلَْرَض يف ِستَِّة َأَيَّ ُ الَِّذي َخَلَق السَّ اْلَعْرِش يُ ْغِشي   }ِإنَّ َربَُّكُم اَّللَّ
رَاٍت أِبَْمرِِه َأاَل َلُه اخْلَْلُق وَ  ْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخَّ ُ َربُّ اْلَعاَلِمنَي{ ]األعراف:  اللَّْيَل الن ََّهاَر َيْطلُُبُه َحِثيثًا َوالشَّ اأْلَْمُر تَ َباَرَك اَّللَّ

ظهور. وأما من جهة التفصيل، فإن  ال مهات سبع؛ وهبا كان  . ولقد كانت األَيم يف جمموعها سبعة، ألن الصفات األ[54
}فَ َقَضاُهنَّ َسْبَع مَسَاَواٍت يف يَ ْوَمنْيِ َوَأْوَحى    . يقول سبحانه:األرض يف يومنيالسماوات يف يومني، وخلق  هللا خُيرب أنه خلق  

مبََصابِيَح   نْ َيا  الدُّ َماَء  السَّ َوَزي َّنَّا  أَْمَرَها  مَسَاٍء  ]فصلت:  يف ُكلِّ  اْلَعِليِم{  اْلَعزِيِز  تَ ْقِديُر  َذِلَك  أيضا: [12َوِحْفظًا  ويقول  }ُقْل    ، 
  َوَجَعَل ِفيَها َرَواِسَي ِمْن فَ ْوِقَها َواَبَركَ   . أَئِنَُّكْم لََتْكُفُروَن اِبلَِّذي َخَلَق اأْلَْرَض يف يَ ْوَمنْيِ َوجَتَْعُلوَن َلُه أَْنَداًدا َذِلَك َربُّ اْلَعاَلِمنَي  

ائِِلنَي{ ]فصلت:   ٍم َسَواًء لِلسَّ َر ِفيَها أَقْ َواهَتَا يف أَْربَ َعِة َأَيَّ وهذا يعين أن يومْي خلق السماوات، من خارج    .[10،  9ِفيَها َوَقدَّ
ابألَيم السبعة   منها. وهذا هو  هنا،  أَيم خلق األرض، وأن املقصود  أبهل األرض خصوصا، لكون آدم وذريته  ما يتعّلق 

جاء   حديث:  ما  اَّللَُّ »به  َوَجلَّ   َخَلَق  ،    َعزَّ  ااِلثْ َننْيِ يَ ْوَم  َجَر  الشَّ َوَخَلَق  اأْلََحِد،  يَ ْوَم  اجْلَِباَل  ِفيَها  َوَخَلَق  ْبِت،  السَّ يَ ْوَم  ْبََة  الرتُّ
اَلم بَ ْعَد اْلَعْصِر  َوَخَلَق اْلَمْكُروَه يَ ْوَم الثُّاَلاَثِء، َوَخَلَق النُّوَر يَ ْوَم اأْلَْربَِعاِء، َوَبثَّ ِفيَها ال َوابَّ يَ ْوَم اخْلَِميِس، َوَخَلَق آَدَم َعَلْيِه السَّ دَّ

. وما ينبغي أن يُذكر هنا،  1« . لِ ِمْن يَ ْوِم اجْلُُمَعِة يف آِخِر اخْلَْلِق يف آِخِر َساَعٍة ِمْن َساَعاِت اجْلُُمَعِة، ِفيَما َبنْيَ اْلَعْصِر ِإىَل اللَّيْ 
ومن جهة اخللق، هو ما أعطى التبايُن يف    السبعة هلا اعتباران: حقي وخلقي. وحساب األَيم من جهة احلق هو أن األَيم  

نسبة األعداد إىل السماوات واألرض مجيعا، وإىل األرض خصوصا. وهذه التثنية يف االعتبار، هي ما يدل عليه قول هللا  
ُ نَ زََّل َأْحَسَن احْلَِديِث ِكَتااًب  تعاىل:  . والتشابه َيِت من كون الظاهر واملظهر ال ينفصالن  [23ُمَتَشاهِبًا َمثَاينَ{ ]الزمر: }اَّللَّ

والنفي  اإلثبات  بني  جيمع  قول  أصل كل  التشابه  وهذا  الوجودي.  ال  العقلي  االعتبار  يف  القرآن   إال  سبحانه: يف    ، كقوله 
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، وغري ذلك مما هو  [17}فَ َلْم تَ ْقتُ ُلوُهْم َوَلِكنَّ اَّللََّ قَ تَ َلُهْم{ ]األنفال:    ، وقوله:[19}فَاْعَلْم أَنَُّه اَل إَِلَه ِإالَّ اَّللَُّ{ ]حممد:  
املعىن. هذا  احلديث،    يف  إليها  يُشري  الَت  اخللق  أَيم  خبالف  احلق؛  أَيم  يف  إال  يكون  ال  السبت،  ليوم  املوافق  الفراغ  ويوم 

فيها.   فراغ  ال  )افإنه  اليهود  أن  يعين  عيدا،  السبت  يوم  اخللق؛  وكون  احلق مع  عليه  ما كان  أصل  على  عملوا  ملوسويني(، 
عماًل مقابل عمل، وفراغا مقابل فراغ؛ وهو ال شك معترب جدا يف احلقائق. وأما النصارى، فكان هلم األحد؛ ألن التجلي  

األحدية  من  الشمسّية  إن  سابقا  قلنا  ولقد  مشسي؛  خلق العيسوي  دون  من  حق  فإهن.  ؛ واألحدية  املسلمون  م وافقوا  وأما 
لدى   تفرق  ما  هلم  اجتمع  اجلمع  هبذا  وهم  اخللق.  مبظهر  الظاهرة  احلق  وصورة  العامل،  خالصة  هو  الذي  آدم،  خلق  يوم 

والنصارى عليهم  اليهود  بقوله:  وزادوا  املعىن  هذا  إىل  وسلم  وآله  عليه  هللا  صلى  النيب  أشار  ولقد  َوحَنُْن  ».  اآْلِخُروَن  حَنُْن 
يَ ْوَم   اِبُقوَن  ِمْن بَ ْعِدِهمْ   ؛اْلِقَياَمةِ السَّ ِمْن قَ ْبِلَنا، َوأُوتِيَناُه  أُوتَِيِت اْلِكَتاَب  ٍة  َأنَّ ُكلَّ أُمَّ َنا    ؛بَ ْيَد  ُ َعَلي ْ ُُثَّ َهَذا اْليَ ْوُم الَِّذي َكتَ َبُه اَّللَّ

َلهُ   ُ اَّللَّ تَ َبعٌ   ؛ َهَدااَن  ِفيِه  لََنا  بَ عْ   : فَالنَّاُس  َوالنََّصاَرى  َغًدا،  َغدٍ اْليَ ُهوُد  وسلم:  1«! َد  وآله  عليه  هللا  صلى  قوله  ومعىن  حَنُْن  ». 
ابُِقوَن يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ  ، أي حنن اآلخرون ظهورا على األرض، والسابقون يوم القيامة مرتبة. وهذا من جهة  «اآْلِخُروَن َوحَنُْن السَّ

ا أصل  هو  الذي  آدم  أن  إال  نعين  ولسنا  األصل،  إىل  حكمه  يف  العائد  حممد  التفصيل  عن  فرعية  صورة  إال  ليس  لبشرية، 
وسلم وآله  عليه  هللا  املرتبةصلى  جهة  من  الحق  الظهور،  جهة  من  سابق  فآدم  هم    . ؛  غريان،  من  آدم  بين  أن  يعين  وهذا 

؛  وهذا هو معىن كوهنم أوتوا الكتاب من قبلنا، وأُوتيناه من بعدهم  .من جهة املعىن  صور للصورة، وأما حنن فصور لألصل
وهكذا يكون الكتاب،    كتاب إال التجّلي القرآين الذاِت املخصوص به نبينا حممد صلى هللا عليه وآله وسلم وحده. وليس ال

َيضلَّن أحد ابللفظ. ومعىن قوله صلى هللا عليه وآله وسلم:   ُ  »هو الصورة اإلهلية نفسها؛ فال  ُُثَّ َهَذا اْليَ ْوُم الَِّذي َكتَ َبُه اَّللَّ
َنا َهَدااَن ا ُ َلهُ َعَلي ْ ، هو أن التجلي اجلمعي املسمى يوما )ابملعىن اجلامع لكل معاين األَيم(، والذي جعله هللا لنا، جعلنا  «َّللَّ

فيه هبدايته سبحانه، على املطابقة التامة من أصله األول؛ وهذا هو أصل تسميته "مجعة". وأما قوله صلى هللا عليه وآله  
آدم وكل بنيه، وعلى رأسهم اليهود الذين َيِت يومهم بعد يوم اجلمعة )السبت(،    ، فُيقصد منه«فَالنَّاُس لََنا ِفيِه تَ َبعٌ »وسلم:  

  والنصارى الذين َيِت يومهم بعد الذي بعده )األحد(. فهذا الرتتيب الذي ظهر يف أَيم األعياد، هو ترتيب يف التجّلي. 
حيث يكون السبق جلّيا، ال خيفى كما هو    وما ظهر يف أَيم الدنيا هبذا املظهر، فإنه سيظهر يوم القيامة مبظهر يناسبها؛ 

 خاف عن جل الناس هنا. 
معىن الكف عن العمل          أحكام يوم السبت عند اليهود: الكف عن العمل؛ وقد بيّ ّنا احلكمة منه آنفا. وإن  ومن 

السفر وسائل  معناه  يف  ويدخل  الدواب كالسفر؛  إىل  املتعديّة  احلركات  من  حركة  وكل  عمل  على كل  العصرية    ينسحب 
ويدخل يف معىن العمل كسب النقود، فيحرم إنفاق النقود وتسلُّمها يوم السبت.    ..أيضا، من سيارات وقطارات وطائرات.

؛ ويتفرع عن ذلك عقد الزواج أيضا. ويدخل  ويدخل فيه أيضا الكتابة، الَت يُراد منها يف أصلها كتابة عقود البيع والشراء
هجومي إن كانت  احلرب  أيضا  َيذن  فيه  الكاهن  فإن  إسرائيل  بين  شعب  على  احلفاظ  أجل  من  دفاعية  إن كانت  أما  ة، 

فيها. ولقد نشأ عن حترمي احلرب اهلجومية، ما يزعمه حكام دولة إسرائيل من كون كل حروهبم دفاعية؛ حىت ال ُيضطّروا  
  ، كما حيدث أيضا عند املسلمني والنصارى إىل الرجوع فيها إىل اجمللس الديين األعلى دائما. وهذا من التحايُل على الشريعة 

 . يف مسائل عدة 
الرؤية  2 على  يعتمدون  ال  وهم  شهر.  بداية كل  يف  اهلالل  رؤية  عند  تُقام  وصلوات  طقوس  وله  القمري:  الشهر  بداية   .

رأس  أي  حوِدش"،  "روش  عندهم  اهلالل  عيد  ويُسّمى  اآلن.  الفلكي  احلساب  ويعتمدون  املسلمون،  يفعل    البصرية كما 
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ألهنم   فهو  اهلالل،  يف  البصرية  الرؤية  اعتماد  عدم  وأما  يومنْي.  وأحياان  واحدا،  يوما  أحياان  به  االحتفال  ويكون  الشهر؛ 
ليسوا من أهل املشاهدة من حيث املرتبة؛ بل هم من أهل اإلميان اجململ ابلنظر إىل عمومهم. وأما املسلمون فهم من جهة  

إىل ابلنظر  املشاهدة،  أهل  من  الرؤية:   األصل  خبصوص  عليهم  أُنزل  وهلذا  عمومها.  يف  الشريعة  إىل  ابلنظر  أو    خواصهم، 
ْهَر فَ ْلَيُصْمُه{ ]البقرة:   ِمْنُكُم الشَّ إدراك شهر الصيام، إال أنه حيتمل  [185}َفَمْن َشِهَد  ره املفسرون مبعىن  . وهو وإن فسَّ

وأخ شاهد،  مبعىن  شهد  أخذان  إن  اللغة،  جهة  من  البصرية  الشتهاره  الرؤية  شهرا،  اهلالل  ومسي  اهلالل.  مبعىن  الشهر  ذان 
من ابب تسمية الشيء بالزمه. ويدل على معىن الرؤية قول النيب صلى هللا عليه وآله وسلم:  عند رؤيته، ومنه تسمية الشهر  

ِلُرْؤيَِتهِ  َوأَْفِطُروا  ِلُرْؤيَِتِه  و   ! »ُصوُموا  فَ ُعدُّ ْهُر،  الشَّ َعَلْيُكُم  َي  ُغمِّ َثاَلِثنيَ فَِإْن  املسلمني  1« !ا  من  عمل  من  فإن  هذا،  وعلى   .
ابحلساب الفلكي، فإنه يكون عامال أبصل الشريعة املوسوية ال احملمدية. وهو جائز يف حق أهل املرتبة األوىل من اإلسالم،  

لذلك وقوعهم يف   غري الئق أبهل اإلحسان. وينبغي هنا أن نذكر أن اليهود قد اجتهدوا يف توحيد حساهبم، وجتنبوا تبعا
االختالف يف أَيم املناسبات واألعياد فيما بينهم؛ بينما مل يفعل ذلك املسلمون. وحنن نرى يف كل عام اختالفهم يف بداية  
إىل   مرتبط ابإلضافة  أنه  يوم النحر، مع  من خُيالف يف  منهم  إن  يف عيد الفطر. بل  هنايته؛ واختالفهم  شهر رمضان، ويف 

الذي  ابملكان  احلرام  الزمان  هللا  بيت  املسلمونهو  فيه  يقع  ما  أشنع  من  وهذا  يوم  ؛  ويف  عموما،  األَيم  يف  واالختالف   .
هو   خصوصا،  ابلسياسة النحر  التأثر  من  عصران  أحياان،    ،يف  خصومهم  فيها  خُيالفوا  أن  على  األقطار  حكام  حيرص  الَت 

وأما  املفتني.  من  الكهنة  طريق  عن  الدين،  من  هو  فيما  ابلتحّكم  خيتلفون    ولو  املسلمون  وعندما كان  األصل،  جهة  من 
فيما يُسمى ابملطالع، يف زمن االنغالق اجلغرايف، فإن االختالف كان عائدا إىل حكم اختالف املراتب رغم وحدة الشريعة  

كّل    يفلديهم؛ وكلٌّ منهم، يعمل حسب مبلغه من العلم يف الدين. وهذا من التيسري ومن مراعاة املراتب، كما ندل عليه 
ولكن األمر خيتلف يف زماننا من جهة إمكان بلوغ الرؤية يف حلظة وقوعها، إىل مجيع أحناء األرض؛ ال من جهة    كتاابتنا.

د توحيد أَيم الصيام وأَيم األعياد، من ابب مواكبة األحكام الفقهية   اختالف املراتب. وحنن نرى تبعا لكل ما ذكران، أتكُّ
لعوملة الذي هو من مقدمات اخلالفة اخلامتة، الَت ال بد أن تكون جامعة من حيث األحكام.  للزمان، ومن ابب فقه معىن ا

 وهذا ابب من العلم يف الفقه، مل نر له ذاكرا يف زماننا؛ وحنن نرجو أن يتنبه الفقهاء إليه، عسى أن يكونوا من امل ُهتدين. 
هاشناه(:  3 )روش  العربية  السنة  رأس  )بداي .  أَيم  ثالثة  "صوم  ويدوم  يُسّمى  صيام  يوم  فهو  الرابع،  اليوم  وأما  تشري(،  ة 
. وهو يوم صوم وحداد ككل أَيم الصوم عند اليهود. ومناسبته هي ذكرى مقتل "ِجَدْليا بن أحيقام"، الذي واله  َدْليا" جِ 

أن أعداءهم دبروا    "نبوختنصر"  بعد االستيالء عليها. ويعتقد اليهود  من اليهود يف فلسطني  اببل على البقية الباقية  ملك 
 مكيدة لقتل "جدليا" عمال على قطع دابرهم كلهم. 

. يوم الغفران أو يوم الكفارة )كيبور(: وهو اليوم العاشر من شهر تشري، ويدوم حوايل سبعا وعشرين ساعة، مما قبل  4
غروب اليوم التاسع إىل ما بعد غروب اليوم العاشر. وال يشتغل اليهود يف كل تلك املدة إال ابلصوم )ليال وهنارا( والعبادة.  

زمن األول، ورمبا إىل زمن موسى عليه السالم نفسه؛ ألنه كان قد خصص ألتباعه يوما  ويبدو أن هذه الشعرية تعود إىل ال
مع التوبة والتكفري الذي كان زَيدة على الصوم  ، والندم على ما  يف السنة من أجل حماسبة النفس من الذنوب،  ارُتكب 

دث أن "نبوختنصر" صادف تدمريه  يتطلب الذابئح. وكانت تسميته قدميا، يوم "هكبورمي"؛ أي يوم الكفارات. ولكن ح
"أورشليم" وإشعال النريان فيها ذلك اليوم، فأصبح عند اليهود ذكرى أليمة، وأصبح عندهم أكرب أَيم احلداد. ومما ينبغي  

غري  مع  هلم  الَت  العهود  لنقض كل  يوما  اليوم،  هذا  جعلوا  قد  اليهود  أن  هنا،  )األغيار( ذكره  شدة  هم  بسبب  وذلك  ؛ 
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خمتلف األمم والشعوب. وهذا من األحكام الَت اخرتعها كهنتهم، وجعلوا سببها إكراه اليهود    مععرفوها   االضطهاد الَت
ولقد   تغيري دينهم.  واألميان  على  وإخالف الوعود  الديون  هضم  احلكم،  هلذا  تبعا  ألنفسهم  جُييزوا  أن  اليهود،  عوام  اعتاد 

أنفسهم على  قطعوها  اليهود  الَت  ولق  لغري  السنة.  منكرين  طيلة  البدعة،  هذه  على  احلاخامات،  متأخري  بعض  قام  د 
الوجدان   طغيان  مع  انقلبت  أهنا  نرى كيف  فإننا  مشروعة،  الذنوب  من  التوبة  أن  ورغم  املنكرات.  من  ُحّرم  ما  إلحالهلا 

بغري ما أحل  التارخيي إىل عكس ما كانت عليه. وال ينفع أن يصوم العبد أو أن ُيصّلي، وهو يصّر على معاملة "األغيار" 
 .   ، كما ال خيفىهللا

  . عيد الظُّلل )ُسّكوت(: واألصل فيه أنه عيد زراعي، كان حُيتفل فيه بتخزين احملصوالت الزراعية املتعلقة ابلسنة الفالحية 5
يُسّمونه   يف فصل اخلريف. فكان اليهود جيمعون فيه مؤونتهم من التمر والتني اجملفف والزيتون والزبيب والنبيذ، وهلذا كانوا

ويبدأ هذا العيد يف اليوم اخلامس عشر من شهر تشري، ويستمر عادة تسعة    أيضا "حج ها أسيف"؛ أي عيد التخزين. 
األول   يُسمى  أخرى؛  صبغة  هلما  )الثاين والعشرون والثالث والعشرون(  آخران  الظلل، ويومان  عيد  هي  سبعة  منها  أَيم، 

ألنه خيتتم عيد الظلل نفسه أبَيمه السبعة، بل وخيتتم كل األعياد اجملتمعة يف شهر  منهما الثامن اخلتامي )مشيين َعصرِيْت(،  
التوراة   فرحة  يُسّمى  ولذلك  التوراة،  قراءة  من  طويلة  دورة  يفتتح  فإنه  الثاين،  اليوم  وأما  األَيم  تشري؛  أما  توراة(.  )مِسَعْت 

مبظ ميتازان  منها  األوالن  فاليومان  الظلل،  عيد  هي  الَت  ذلك  السبعة  يف  أقل  تكون  الباقية  واخلمسة  والفرح،  البهجة  اهر 
منهما. ويتضمن هذا العيد أيضا معىن االستسقاء يف اليوم السابع األخري، وهو ما يُسّمونه "هوشعنا راّب". وأما املتأخرون  

األصل إلقامة    من اليهود فجعلوا هذا اليوم لدخول املعبد ويف يد كل واحد غصن من األغصان، الَت كانت ُتستعمل يف
ضرب ابألغصان على الكراسي، حىت تسقط كل أوراقها؛ ظنا  خمتلف األشجار والنبااتت. ويُ   من )األكواخ النباتية(  الظلل  

منهم أن ذنوهبم الَت ارتكبوها يف السنة، ستسقط عنهم بذلك. وهذا من دون شك، ال ميت إىل الشريعة األصلية بصلة؛  
أهل الشرك قبل إسالمهم، أو يكونون  وهو كاخلرافات الناشئة لدى طوائ  من  من املسلمني الذين يكونون يف الغالب  ف 

 من اجملاورين هلم واملتأثرين هبم.  
وهو له صبغة سياسية واترخيية صهيونية يف اخلامس والعشرين من شهر "كسلو" )ديسمرب(؛  . احلانوكة، أو عيد التدشني:  6

ق.م،    165ومناسبة هذا العيد تعود إىل عام    . ذاهتا  م عيد امليالد النصراين يتمكن فيه أطفال اليهود من االحتفال يف أَي 
عندما كانت فلسطني وبالد الشام كلها مع مصر، حتت حكم اليوانن؛ وكان املتصرف يف بالد الشام "أنتيخوس أبيفانس"،  

يُع أن  إىل  ذلك  فأدى  اليواننية؛  الوثنية  يف  والدخول  دينهم  ترك  على  اليهود  أرغم  "يهوذا  الذي  وابنه  "متاتيا"  الكاهن  لن 
املقاومة أجل ،  املكاِب"  تلك    من  يف  "كسلو"  من  والعشرين  اخلامس  ويف  اليواننية.  اجليوش  من  اليهودي  املعبد  اسرتجاع 

هو   وهذا  اليهودية.  الشعائر  ألداء  فتحه  وأُعيد  جديد،  مذبح  فيه  وأُقيم  اهليكل،  من  اليواننية  التماثيل  أُخرجت  السنة، 
 تسمية هذا العيد "عيد التدشني". وميتاز هذا العيد إبشعال الشموع الكثرية وإضاءة األنوار املختلفة ملدة أسبوع  السبب يف

األانشيد املرتمنة ابلبطوالت اخلاصة ابلذكرى.    ،وترافق ذلك   ؛ وهو عمل يرمز إىل عودة نور التديّن بعد ظلمة الوثنية. كامل 
 : ابلتأكيد على   ،وتتخذ الصهيونية من هذا العيد مناسبة للدعاية 

إال أهنم من جهة اإلميان، مل يطيقوا    من التديّن،كبرية  بلوغهم درجة  عدم  واليهود يقولون أبن املكابيني رغم    وأثره:   . اإلميان ا
يكل؛ فاإلميان هو ما كان حمركهم يف مقاومتهم لليوانن. وهذه املناسبة هي التاريخ الذي  وجود التماثيل اليواننية داخل اهل 

 يرجع إليه حتليل القتال يف يوم السبت عند اليهود، والذي سيتكرر العمل به كلما دعت احلاجة إليه فيما بعد. 
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املقا ب من  األصل  يف  يكونوا  مل  )املكابيني(،  احلشمونيني  إن  ويُقال  الشجاعة:  صاروا  .  ولكنهم  احملاربني،  وأشداء  تلني 
تبنّي  عندما  أن    كذلك  الدهاء  مهددة  هويتهم هلم  من  القادة  عليه  يكون  أن  ينبغي  ما  هنا،  مبعناها  الشجاعة  تنفي  وال   .

 السياسي؛ بل تؤكده. 
يسم  : يف احلضارات املختلفة  اليهود  السماح بذوابن  . عدمج ح هلم ابلتمسك  ويرى اليهود أنه طاملا كان احلكم اليوانين 

يف  يذوبوا  أن  هلم  أُريد  أن  مبجرد  ولكن  له؛  مسايرين  اليواننية   خبصوصيتهم، فإهنم كانوا  املقاومة    احلضارة  إىل  قاموا  ذوابان، 
 وهذا ما يعمل عليه اليهود يف مجيع بلدان العامل دائما.  املسلحة. 

املسخرة، بسبب ما يرونه فيه من مثالة لدى اليهود  عيد "البورمي" )الفور أو النصيب(: وكان بعض العرب يُسمونه عيد  .  7
ومن لبس لألقنعة التنكرية. وهذا العيد ال صلة له ابلشريعة املوسوية كما هو ظاهر، ولكنه احتفال مبناسبة التهيؤ للعودة  

املقيمة   اليهودية  للجالية  الفرس  ملك  من  وعد  على  بناء  البابلي،  السيب  الكلدانيني  من  العراقعند  إ يف  ساعدوه  ،  هم  ن 
"إستري" اليهودية  شخصية  حول  يدور  وهو  الكلدانية؛  الدولة  وتدمري  البالد  دخول  لليهود،  على  زماهنا  يف  مكرت  الَت   ،

. وهذا يعين أن هذا االحتفال سياسي يف أصله، ستكون له مكانة خاصة لدى الصهاينة.  وجعلتهم ينتقمون من أعدائهم 
عشر   الثالث  ليلة  من  العيد  هذا  يُسّمى  ويبدأ  صوم  يوم  نفسه  عشر  الثالث  يوم  ليكون  العربية،  السنة  من  آذار  شهر  من 

عشر   اخلامس  اليوم  يكون  ُث  بورمي"؛  "يوم  ويُسمى  حقيقة،  العيد  يوم  يكون  فإنه  عشر،  الرابع  اليوم  وأما  إستري".  "صيام 
لتارخيية والسياسية للعيد، إال أن  الذي يليه يوم صخب وكرنفال يُسمى "بورمي شوشان". وعلى الرغم من وضوح املناسبة ا

فر "إستري" املكون  وسِ   التلمود يزعم أنه كان معروفا منذ زمان "يوشع بن نون"، ألسباب مماثلة ملا وقع إابن السيب البابلي.
لقراءته يف هذا العيد. ومما الحظه النقاد على هذا   مع التوراة  من عشرة أصحاحات، مكتوبة خبط اليد على رّق، حُيفظ 

البتة ا فيه  يُذكر  ال  هللا  أن  له.  لسفر،  الكربى  الشيطانية  التحريفات  أمام  الباب  ويفتح  أصله،  من  الدين  ينايف  أمر  وهو  ؛ 
هللا-وسنعود   شاء  مجيعا.   - إن  الكتابّيني  لدى  الدين  مآالت  إىل  نصل  وعندما  حينه،  يف  املوضوع  هذا  النقود    إىل  ومن 

ول حقبة اترخيية، ُعرضت فيه صور من حياة الفرس وثقافتهم على غري ما  أيضا الَت الحقت السفر، أنه نسيج خيايل ح 
إليها   يُشري  الَت  )مضافة(  فيه  امل ُذيّلة  الصلوات  املسيح. وأما  قبل  الثاين  اجليل  إىل  فيعود  السفر،  اتريخ  وأما  عليه.  كانت 

  أعالم العصور اليواننية التالية لإلسكندر.   "اآلابء اليسوعيون"، فال يعرتف هبا اليهود؛ وهي تتضمن ذكر البطاملة وغريهم من 
، مل يقم دليل واحد اترخيي على وجودها ابلفعل، أو على حيازهتا هي  (1) ُعّدها اليهود ملكة أو نبيةورغم أن "إستري" الَت ي

تتلبس الشعب اليهودي  وقريبها "مردخاي" لكل ذلك النفوذ يف القصر اإلمرباطوري الفارسي، إال أن النزعة الصهيونية الَت  
بني احلقبة واألخرى منذ السيب البابلي، قد جعلت منها رمزا للدهاء اليهودي، وما يزعمونه ألنفسهم من عناية خاصة هلل  
هبم. ولقد وصل األمر ابلطبقات الشعبية من اليهود أن ربطوا بينها وبني العودة من السيب البابلي، الذي كان يف احلقيقة  

ويستخلص  . ، كما سبق أن ذكرانع بني الفرس والكلدانيني، وعن طمع امللك "كورش" يف احتالل العراق انجتا عن الصرا 
 اليهود من عيد "بورمي" عربا منها: 

ال   أمرا  ذلك  إن كان  إال  السامية"؛  "معاداة  اليوم  يُسمى  ما  وهو  ضدهم،  األخرى  األمم  استثارة  اليهود  يتجنب  أن  ا. 
 مندوحة عنه. 

 ضد اليهود، فمن الواجب عليهم أن يقاوموه وأن يواجهوه بشجاعة.   ب. إذا قام عداء

 
على من يرونه يستحقها    . يتضح من هذا الوصف أن اليهود مل يكن هلم علم مبعىن النبوة يف أصله؛ وصارت عندهم بعد التحريف مرتبة من مراتب الشرف الَت خيلعوهنا  1

 حبسب مقدار خدمته للشعب اليهودي.  
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ال   دام  ما  يهودَي؛  يكن  مل  وإن  سلطته،  حتت  يعيش  الذي  للحاكم  الوفاء  من  مينعه  ال  لدينه،  اليهودي  إخالص  أن  ج. 
 يُعارض حكمه مصلحة اليهود. 

؛ ألنه لن يتمكن من  أن ال ينسى ارتباطه مبلته د. مهما كان اندماج اليهودي يف البلد الذي يعيش فيه، فإنه ينبغي عليه  
 .  ذلك االرتباط  العيش دون

 ه. إذا داهم اخلطر اليهود، فإنه جيب على كل واحد منهم العمل على التصّدي له مبا يناسب ويف الوقت املناسب. 
 مناداة إبابدة اليهود مجيعا. إىل  بعد ذلك،  و. أن العداء لليهود، يبدأ مع العداء ألفراد منهم فحسب؛ وما يلبث أن يتحّول  

 ز. أن معاداة السامية لن تزال مضرة ابليهود، مهما بلغت مكانتهم يف اجملتمع. 
والنهب ابلسلب  أو  الغنائم  يف  ابلرغبة  مصحواب  يكون  أن  ينبغي  ال  أعدائهم،  من  اليهود  انتقام  أن  يكون  ح.  حىت  ؛ 

 . م ُستساغا من الناحية الشرعية 
  ة لليهود، ال ينبغي أن تُنسيهم اآلالم الَت سبقتها؛ وهلذا على اليهودي أن يتذّكر البؤساء من إخوانه ط. أن املناسبة امل ُفرح

 . يف كل فرح من أفراحه 
: وأول أَيمه اخلامس عشر من شهر نيسان من السنة العربية. والفصح هو عيد الربيع عند اليهود، وهو  . عيد الفصح8

ربيع؛ ُث احتد هذا املعىن بذكرى خروج اليهود من مصر. ولقد تسمى هذا العيد عرب  يُسّمى يف التوراة شهر "أبيب"، أي ال
 التاريخ أبكثر من اسم، لكلٍّ منها معناه اخلاص، منها: 

 . ، أو الفرج بعد الضيقا. الفصح أو "الفسح": وأصل املعىن فيه املرور والعبور 
 ه ملح وال مخرية. الطَيكلوا اخلبز من عجني فطري، ال خيب. الفطر )حج مّهصوت(: ألنه يتوجب على اليهود فيه أن  

 ج. موسم احلرية )زمن حريوتينو(: وهو يُذّكر ابخلالص من نري الفراعنة. 
 واملقصود منه الربيع ال غري. د. عيد الربيع )حج ها أبيب(:  

وي        فلسطني؛  يف  يقيم  ملن  سبعة  اليهود  فقهاء  أَيم، جعلها  العيد مثانية  هذا  التقومي  ومدة  أن  هو  السبب  أن  زعمون 
احتياطا ملن يكون بعيدا    ، يوما إىل األعيادفيه  اليهودي أتى متأخرا عن زمن موسى عليه السالم، وكان الفقهاء يضيفون  

املطالع؛   حبسب  اختالف  من  القمرية  الشهور  يكتنف  ما  مع  فلسطني،  إىل  حىت  عن  القادمون  اليهود  احلجاج  يتمكن 
طني من بعيد أن يُدركوا العيد. واليومان األوالن واليومان األخريان من هذا العيد، هي أهم من األَيم األربعة الوسطى.  سفل

. وحلكايتها  نبغي لرئيس العائلة يف اليومني األولني أن حيكي قصة الفصح، وهي قصة اخلروج من مصر وعلى مائدة الفصح ي
من ال صرب هلم من األطفال؛ وتكثر يف   للكبار والعقالء، وصغرية تناسب األطفال، وخمتزلة تناسب  ثالث صيغ: مطولة 

ذكر الغاَيت الصهيونية  هذا العيد القصص حول النيب "إيليا" واملسيح املنتظر. وجرت عادة ا يُشيعوا  أن  ليهود املتأخرين 
أورشليم" يف  القادمة  "السنة  هي:  املناسبة  هبذه  اليهود  بني  املتبادلة  التهنئة  عبارة  هلذا كانت  جمتمعاهتم.  عبارة  يف  وهي   .

لفصح خبروف أو شاة أو  . وُيضّحي اليهود يف عيد اُحوِّلت من الداللة الدينية إىل املركزية السياسية والعسكرية فيما بعد
 .  ذلك..  جدي أو غري

من عشر من مايو )أَير(. والثالثة والثالثون هي من حساب  ا . الثالث والثالثون يف العوِمر )جل بعومر(: وهو يقع يف الث9
 عدد "جل" الَت يكون فيها الالم بثالثني واجليم بثالثة. 

يوم اخلمسني من العومر، املوافق للسادس من شهر "سيوان"  . عيد احلصاد أو عيد األسابيع )شبوعوت(: ويبدأ يف ال10
دس والسابع من "سيوان". وجيعل اليهود نزول الوصاَي العشر على  ا)آخر مايو وبداية يونيو(. ومدة هذا العيد يومان: الس
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حمسني بقراءهتا يف  موسى يف هذا التاريخ، وهلذا يقومون حبفلة زفاف للتوراة يف املعبد وكأهنا عروس؛ كما يقوم بعض املت
 هذين اليومني. 

شهر متوز اليهودي )يوليو(. وجيعلون هذا الصوم حدادا على أحداث    . صوم متوز: وهو يوم واحد يصومه اليهود يف 11
متعددة منها: حتطيم ألواح التوراة، إبطال القرابن اليومي، إحراق التوراة يف أورشليم على يد القائد الروماين "بوستهومروس"،  

 م.  70امجة القائد الروماين "تيتوس" ألورشليم بقصد إابدة اليهود سنة ومه
بعد  12 . صيام التاسع من آب: وهو ذكرى سقوط أورشليم يف يد "تيتوس"، وختريب اهليكل الثاين الذي كان قد أُقيم 

 العودة من السيب البابلي يف القرن اخلامس ق.م، على يد "حنميا" و"عزرا" و"زرواببل". 
ومن كل ما سبق يتبنّي أن جّل األعياد اليهودية مستحدثة بعد موسى عليه السالم، وهذا أمر ال يضريهم ما دمنا         

أنبياء جمددون ك  "عزرا" عليه السالم. وأما أعياد احلج الَت هي: الفصح واحلصاد والظلل،   إليهم بعده  بُعث  أنه قد  نعلم 
. وأما ما له صبغة اترخيية، كاملآسي الَت تعّرض هلا اليهود عرب  ال خالف عليها ؛ لذلك ف هنا تعود إىل الزمن املوسوي إ فُيقال  

م ُقحمة يف الدين، بسبب عدم التمييز بني ما هو قومي لدى اليهود وما هو ديين. وهذا أمر يطبع   اترخيهم الطويل، فهي
ه السياسي للقادة اليهود، أو  تديُّنهم من بدايته إىل اليوم، مع وجوب التنبيه إىل االحنرافات اخلطرية الَت   تسبب فيها التوجُّ

التوجيه الذي ميارسه احلاخامات إبيعاز منهم، يف كل احلقب. وال شك أن احلقبة املتأخرة الَت عرفت قيام احلركة الصهيونية  
نفسه  ةالعاملي  إسرائيل  قيام دولة  عنها  نتج  والَت  امليالدي،  عشر  التاسع  القرن  هناية  يف  "هرتزل"  يد  ،  م1948ا عام  على 

. وال شك أن هذه احلقبة املخصوصة ما زالت  هي أهم كل احلقب الَت سبقت، وأشدها أثرا على اليهود والعامل من بعدهم
مل تبلغ هنايتها، ومازالت يف مرحلة اإلسفار عن نتائجها التفصيلية، والَت نرى أن أمهها هو ما يتداعى إليه رؤساء الدول  

لليهود عداء بسبب الدين أو العرق كما هو شائع    كنّ اصطالحا ب  "التطبيع". وحنن وإن كنا ال نُ العربية اليوم مما يسّمى  
وحدها الصهيونية  ابلشروط  اليهودية  الدولة  إقامة  مبسألة  يتعّلق  خاصا  رأَي  لنا  فإن  املسلمني،  جل  سنفّصله  لدى  إن  -، 

   عندما حيني حينه. -شاء هللا
هلم         وقع  قد  اليهود  بتديّن    وإن كان  متسكهم  فإن  مرارا،  ذكران  العيسوية، كما  البعثة  منذ  الرابين  املدد  عن  االنقطاع 

اترخيي يتّم فيه أتويل األحداث حبسب اهلوى، سيزيد من دون شك يف احنجاهبم عن هللا. وهذا يظهر جليا عندما يصري  
ورغم فيه.  القطعية  احملرمات  من  هو  ما  إىل  مؤدَي  الدين،  من  أنه  يُزعم  من    ما  الصنف  هذا  يف  وحدهم  ليسوا  اليهود  أن 

االحنراف، ورغم أن املسلمني يف غالبيتهم صاروا على مثل هنجهم، إال أن احلق أحق ابالتباع. ونعين من هذا أن التالعب  
أبحكام الدين من اجلميع، قد صار من أكرب األضرار على البشرية مجعاء. وهذا يعين أنه ينبغي وضع حد له اآلن، وقبل  

}َوأَْنِذِر النَّاَس    يقول هللا تعاىل: ، وهو ما يؤذن ابهلالك العام.  ه؛ ألن هذه احلال جتلب نقمة هللا وغضب أن يستفحل األمر
ْب َدْعَوَتَك َونَ تَّ  ْراَن ِإىَل َأَجٍل َقرِيٍب جنُِ  َأَومَلْ َتُكونُوا أَْقَسْمُتْم ِمْن قَ ْبُل  ِبِع الرُُّسلَ يَ ْوَم ََيْتِيِهُم اْلَعَذاُب فَ يَ ُقوُل الَِّذيَن ظََلُموا َرب ََّنا َأخِّ

َ َلُكْم َكْيَف فَ َعْلَنا هِبِْم َوَضرَبْ َنا َلُكُم اأْلَ   . َما َلُكْم ِمْن َزَواٍل   ُتْم يف َمَساِكِن الَِّذيَن ظََلُموا أَنْ ُفَسُهْم َوتَ َبنيَّ َوَقْد َمَكُروا    . ْمثَاَل  َوَسَكن ْ
َ َعزِيٌز ُذو انِْتَقاٍم   . َمْكَرُهْم َوِعْنَد اَّللَِّ َمْكرُُهْم َوِإْن َكاَن َمْكرُُهْم لِتَ ُزوَل ِمْنُه اجْلَِباُل     . َفاَل حَتَْسََبَّ اَّللََّ خُمِْلَف َوْعِدِه ُرُسَلُه ِإنَّ اَّللَّ

َما ُل اأْلَْرُض َغرْيَ اأْلَْرِض َوالسَّ اِر  يَ ْوَم تُ َبدَّ َسرَابِيُلُهْم    .َوتَ َرى اْلُمْجرِِمنَي يَ ْوَمِئٍذ ُمَقرَِّننَي يف اأْلَْصَفاِد    . َواُت َوبَ َرُزوا َّللَِّ اْلَواِحِد اْلَقهَّ
َ َسرِيُع احلَِْسابِ   . ِمْن َقِطرَاٍن َوتَ ْغَشى ُوُجوَهُهُم النَّاُر  ُ ُكلَّ نَ ْفٍس َما َكَسَبْت ِإنَّ اَّللَّ َهَذا َباَلٌغ لِلنَّاِس َولِيُ ْنَذُروا بِِه   .  لَِيْجزَِي اَّللَّ

َر أُولُو اأْلَْلَباِب{ ]إبراهيم:  َا ُهَو ِإَلٌه َواِحٌد َولَِيذَّكَّ                                        .[52  - 44َولِيَ ْعَلُموا أمنَّ
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 الفصل اخلامس 
 الشريعة اليهودية  عاملم 

 
 

معىن الشريعة يف االصطالح، هو ما يكون عليه أهل الدين من عمل تعبُّدّي خمصوص؛ مما له تعلق بزمان خمصوص،         
أو مما هو مطلق؛ ومما له تعّلق مبكان خمصوص، أو مما هو مطلق؛ ومما له تعّلق حبال للعبد خمصوص، أو مما هو مطلق.  

منها،  بد  ال  نورية،  واردات  الشرعية  هلا.   ولألعمال  إال  ُشرعت  حقيقة وهذا،    ما  لرسوله  متبعا  صاحبها  ممإن كان  ال    ن ، 
أن هللا عندما بعث الرُسل ابلرساالت، جعلها قسمنْي رئيسنْي، مها:  السبب هو  . و رت نسبته امسّية فقطاضل من بعُد وص

ن عن إدراك املعارف املكنونة يف  رو قسم األحكام العملية )الفقه(، وقسم األحكام العلمية )املعارف(. وملا كان الناس يقصُ 
الوحي اإلهلي من اللغة وحدها، لكون الكالم اإلهلي خمالفا للكالم البشري؛ فإن هللا شرع هلم من األعمال ما تستنري به  

ق،  بواطنهم، ليزدادوا هبا من هللا قراب. فإذا ازدادوا قراب، صاروا أكثر استعدادا إلدراك معاين الوحي من غريهم. وهذا الطري 
النبوة   سبيل  عن  فضلوا  الدين،  داخل  من  تفلسفوا  الذين  املتكلمون  يتومّهه  ملا  خالفا  وحده؛  هللا  معرفة  منه  تُنال  ما  هو 

. وملا كان املوسويّون أتباعا ملوسى عليه السالم، فإهنم كانوا ملَزمني ابتباع شريعته، ليكمل هلم تديّنهم. هذا يف  ضالال مبينا
ينتهي   الذي  شريعته  السالمزمن  عليه  عيسى  بعثة  الظاهر(   عند  يف  الشريعة  وحدة  لألعمال  )مع  نور  فال  اآلن،  وأما  ؛ 

يُشبه   ما  هلم  وأظهر  الشيطان  هبم  تالعب  وإن  اليهودية،  النورانية الشرعية  نكتفي    .الواردات  العلم،  من  واسع  ابب  وهذا 
 ابإلشارة إليه هنا، من دون التفصيل فيه. 

عىن خصوصية التشريع الذي يكون لكل رسول، فإنّنا نذّكره مبا انطلقنا منه يف اجلزء األول من  وحىت يُدرك القارئ م       
الناس   وإىل  خصوصا،  قومه  إىل  هبا  يتعّرف  الَت  "هللا"  صورة  يكون  زمانه  يف  الرسول  أن  أوضحنا  وعندما  الكتاب،  هذا 

و  وحده.  وسلم  وآله  عليه  هللا  صلى  حممد  إىل  عائد  هو  فيما  ذكران؛    الصورعموما  متفاوتة كما  التعرُّفّية،  الرسالّية  اإلهلية 
األكمل  ومنها  الكامل،  )فيها(فمنها  احملمدية  احلقيقة  من  ومكانتهم  الرُُّسل  حبسب  رسول،  ؛  لكل  تكون  الَت  والشريعة   .

إمكان ظه  . من غري زَيدة وال نقصان  هي الصورة العملية امل ُطابقة لتلك الصورة بعدم  أن العقل حيكم  ور اإلطالق  ورغم 
بقياساهتم... عن كالمنا  العقالء  ينحجب  ال  حىت  هذا،  نقول  ذلك.  تُعطي  اإلهلية  القدرة  فإن  املقيَّدة،  الصورة  ومن    يف 

ولعل هذا املعىن،   .كان االختالف بني الشرائع، وكان أيضا اخلْتم للشريعة احملمدية من كوهنا األكمل   الباب الذي ذكران،
      وأما أهم ما مُيّيز الشريعة اليهودية، فهو:   قّدمنا يف الكالم.سيتضح شيئا فشيئا، كلما ت

هللا. وزواج اليهود من غريهم حرام،   عليهم نقمةيعترب اليهود الزواج فرضا عليهم، ويرون أن البقاء على العزوبية جيلب . 1
ون "غوييم".  ألن األغيار كفار حبسبهم؛ سواء أكان األغيار نصارى أم مسلمني أم وثنيني أم غريهم،   بل إن  وكلهم يُسمَّ

وهذا لو قابلناه   بعض املتشددين ال يشرتطون وحدة الدين بني الزوجني وحدها، ويتعدون ذلك إىل وحدة املذهب أيضا.
سنجد فإننا  اإلسالمي،  العامل  فيه    هابلتشريع  خلق  يف  م ُختارا  هللا  بكون  متعّلق  احلكم  وهذا  الفرض.  ال  السنة  حكم  من 

معىن تزويج الذات(، ومل يكن سبحانه م ُجربا. وحىت يَبني معىن السنة، فإنه علينا أن نعود إىل أصلها الذي ينقسم  )وهو  
}ُسنََّة اَّللَِّ الََِّت َقْد َخَلْت ِمْن قَ ْبُل َوَلْن جتََِد    إىل قسمني: سنة إهلية، وسنة نبوية. فالسنة اإلهلية، هي املذكورة يف قوله تعاىل: 

نُسّميه حنن "احلقائق". وأما السّنة النبوية، فهي ما شرعه النيب صلى هللا عليه  [23اَّللَِّ تَ ْبِدياًل{ ]الفتح:  ِلُسنَِّة   ؛ وهي ما 
بيّ ّنا االختيار، كما  وجه  على  لكنه  النبوية؛  والسنة  اإلهلية  السنة  من  والزواج،  ألمته.  وسلم  إىل    .وآله  ابلنظر  الزواج  لكن 



86 
 

فهو َسعٌة ظاهرة؛ وذلك  كتابية(،  أما زواج املسلم من غري املسلمة )الو   بني املعنينْي املذكورْين. كمال، أكمل؛ جلمعه  أهل ال
دينها  غريمن   تغيري  عليها  يشرتط  االستقبالأن  احلال وال يف  ال يف  اكتماٌل  ،  هو  مرارا،  ذكران  اإلسالم كما  ألن  وهذا،   .

عن  ، فإنه من احملال أن يضيق الكل  ( مثال  ليهود تزويج املسلم)رفض ا  حيتمل الكل   البعض ال   إن كان و   . للدين الكتاِب كله
أن    بعضه.  علمنا  حنن  إن  احلقائق،  يف  هلن  أصل  ال  الكتابيات  غري  ألن  فهو  الكتابية،  غري  من  املسلم  زواج  حترمي  وأما 

وحده. هلل  هو  الوجود  أن  وعلمنا  الوجود،  هو  اب  الكتاب  من  فإنه  ابلكتاِب،  املسلمة  زواج  حترمي  وهو  وأما  آخر؛  من  ب 
من جهة الظاهر؛ وأما من جهة الباطن فألن الزوج )الرجل( ينبغي    إكراه الكتاِب هلا على ترك دينها احتمال إَيل األمر إىل  

احلقيقة عاكس  وإال  امرأته،  من  أكمل  يكون  نعين  أن  ولسنا  الكتاِب.  من  املسلمة  زواج  الذي  بتحرمي  املعىن  يُعطيه  ما   ،
ن  ولكن  العصبيات؛  لزوجه يشحذ  طاعتها  عند  الدين  يف  الرتقي  ابب  دوهنا  سُيغلق  املسلمة  املرأة  أن  وأما    اعين  الكتاِب. 

من  لو افرتضنا أهنا اختارت أن تدخل يف دين زوجها املسلم، فإهنا ستكون مستفيدة من فرصة الرتقي، وقبلها  فالكتابية،  
ألننا قد ذكران مرارا أن اليهود ال يكونون أتباعا ملوسى    اإلسالم نفسه، الذي يربطها ربطا حقيقيا مع نبّيها السابق. وذلك

صلى هللا عليه وآله وسلم.    اإال إن هم اتبعوا حممد  يف هذا الزمان،   حقيقة، وأن النصارى ال يكونون أتباعا لعيسى حقيقة، 
يق فيما  ابحلضور  معنا  يلتزم  أن  لقارئنا  نريد  ألننا  ذلك،  على  الداللة  يف  الكالم  هنا  نُعيد  يراه  أر ولن  ما  بنفسه  ليستنتج  ؛ 

َ    ، ال أن نكون م ُكرهني له على معىن من املعاين؛ فإن هللا تعاىل يقول: يف كل مرة  له   ناسبامُ  يِن َقْد تَ َبنيَّ }اَل ِإْكرَاَه يف الدِّ
{ ]البقرة:   . [256الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ

. واألصل فيه كما هو  من جهة النشأة   نتكلم يف أصله  وقبل أن نواصل الكالم عما يتعلق ابلزواج، فال أبس من أن       
 معلوم: آدم وحواء عليهما السالم. وهنا ينبغي أن نتبنّي أمورا ال بد منها، وهي: 

ل(، وهي منحوتةأن آدم هو أصل حواء، ألن هللا خلق آدم من تراب، وخلق حواء من ضلع آدم  -ا .  ؛ فهو م ُصوٌَّر )م َُشكَّ
عن  و  نقول  ع  ائما، د  آدم لقد كنا  هللا(  الصورة  لى إنه ُخلق  فهي  )صورة  حواء  وأما  على  ،  حيث  خملوقة  من  الصورة  صورة 

آل ول ظهورها  املطلق  ؛نفسها دم  ابملعىن  ابطنه.   ال  جهة  من  آدم  عليه  يكون  الزواج  الذي  مبدأ  ظهر  هنا  النشأة    ومن  يف 
ونعين من هذا أن الزوج هو جمموع االثنني، وال يُعترب فيه أحدمها إال    . اآلدمية، وأصله ما ذكرانه سابقا من جهة احلقائق

واحلقيقة  الثاين.  ابطن   ابعتبار  جهة  على آدم    من  أنه  هي  احملمدية   وظاهره،  من  الصورة  آلدم  صورة  فكانت  حواء  وأما  ؛ 
ما جعل آدم    يومناسبة حواء لنفس آدم، ه  .، ومل تكن مظهرا للصورة احملمدية ذاهتا وجسدهجهة نفسه الناشئة بني قلبه  

يتعّلق هبا؛ ولوال ذلك ملا التفت إليها بسبب توجه روحه ابلكّلّية إىل ربه. ومن هذا الباب كان احلصُر الذي يكون عليه  
}فَ َناَدْتُه اْلَماَلِئَكُة َوُهَو    :عليه السالم(   م عن زكرَيّ بعض اخلواص، كيحىي عليه السالم، الذي أثىن عليه ربه بقوله )والكال 

ِمَن اَّللَِّ َوَسيًِّدا َوَحُصورً  ِبَكِلَمٍة  بَِيْحىَي ُمَصدِّقًا  ُرَك  َأنَّ اَّللََّ يُ َبشِّ يف اْلِمْحرَاِب  ُيَصلِّي  ا َونَِبيًّا ِمَن الصَّاحِلِنَي{ ]آل عمران:  قَائٌِم 
أن احلصر يف [39 ما حكمنا بنقص غري املتزوج سابقا، إال    . وهذا يعين  من أرابب هذا التجلي كمال، وحنن  حق أهله 

يُعطي   الذي  األكمل،  احملمدي  التجلي  ينفي كون  ال  وهذا  الكمال.  أهل  أشخاص  إىل  ابلنظر  ال  اجملرد،  العلم  جهة  من 
من   بني  نُفرق  أن  ينبغي  االعتبارات. وهنا  أعلى جبميع  هو  الكمال،  أهل  يف  جهة  الزواج  من  احملمدية  السّنة  على  يكون 

احلقيقة، ومن يكون عليها من جهة الظاهر وحده؛ ألن أهل الظاهر ليس هلم من املعىن الذي نشري إليه إال بركة موافقته  
حيوانية   مرتبة  وهذه  النوع.  حيفظ  ما  إال  الزواج  معىن  من  هلم  فليس  احلقيقة،  جهة  من  وأما  فحسب.  احلكم  جهة  من 

    خيفى. وتذكريان هذا، هو لردع قوم يزعمون أهنم على السّنة، وهم أبعد الناس عنها.مشرتكة، كما ال 
أن آدم وقع له التزويج حبواء، ليكون عنهما النتيجة الَت هي والدة األبناء. وهذا على ما كان عليه احلق من جهة    -ب

. وهذا يعين أن آدم لو بقي  )الولد(  مراتبهأعطى ظهور العامل و  هو ما؛ و ، كما سبق أن ذكران أحديته، ومن جهة واحديته 
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؛ فلما شاء هللا ظهور تفاصيل النشأة اآلدمية املقدسة،  من دون حواء، لكان على صورة األحدية وحدها، ومل يكن له أبناء 
حدية.  ألهل الواخلق حواء وأذن ابلزواج. وهذا يعين أن الزواج يُعترب من األحوال ألهل األحدية، وإن كان مقاما يف ذاته 

  سهذا، ملن كان يقول إبمكان التحقق ابألحدية من األولياء. وهو علم أشار إىل اختالف األولياء فيه، الشيخ األكرب ُقدّ 
 سرّه.

األرض   -ج وهو  منه  ُخلق  ما  إىل  حنينه  يكون  آدم  ابطنها؛  أن  ابعتبار  واحلق  الصورة،  ظاهر  يكون    ابعتبار  حواء  وأن 
، ما ال خيفى من أحوال  يف احلكم  ن كان ظاهرا بال ابطنمم وهذا يعطي    .طنا، ال إىل احلقصورة احلق ظاهرا واب حنينها إىل  

 العباد، من جهة الرجال ومن جهة النساء. 
هو ما جيعل له الفضل يف االعتبار اإلهلي األول؛ وهو أصل القوامة الَت للرجال على  و   ؛ ابملرتبة   ، هوأن سبق آدم حلواء   -د

ُ بَ ْعَضُهْم َعَلى بَ ْعٍض َومبَا أَنْ َفُقوا ِمْن أَْمَواهِلِْم{ :النساء. يقول هللا تعاىل  َل اَّللَّ ]النساء:   }الّرَِجاُل قَ وَّاُموَن َعَلى النَِّساِء مبَا َفضَّ
. فتفضيل بعضهم على بعض، هو ابملرتبة كما ذكران؛ وأما إنفاق املال فمن آاثر التفضيل الظاهرة يف عامل الطبيعة.  [34

بينه  وأما   أن ُنلط  له، فهو أمر آخر، ال ينبغي  به املرأة أفضل من الرجل أو مساوية  التفضيل الشرعي، الذي قد تكون 
 تعوقها املرتبة؛ وقد تبلغ درجة الكمال كما أخرب النيب صلى  وبني األول. فمن جهة طاعة أوامر هللا الشرعية، فإن املرأة ال

الوالية( لدى النساء معدود، والكمال لدى الرجال كثري. يقول النيب صلى هللا  لكن الكمال )مبعىن    ؛هللا عليه وآله وسلم 
َوَفْضُل َعاِئَشَة    ، َوآِسَيُة اْمَرأَُة ِفْرَعْونَ   ، َومَلْ َيْكُمْل ِمَن النَِّساِء ِإالَّ َمْرمَيُ بِْنُت ِعْمرَانَ   ؛ »َكَمَل ِمَن الّرَِجاِل َكِثريٌ عليه وآله وسلم: 

. والنساء املعدودات هن ابعتبار اتريخ البشرية كله، يف مقابل العدد الكثري  1« !َفْضِل الثَّرِيِد َعَلى َسائِِر الطََّعامِ َعَلى النَِّساِء كَ 
؛ واملرأة الكاملة تُعّد من الرجال من حيث  . وهذا كله عائد إىل حكم املرتبة، ال إىل حكم األعماليف كل زمان   من الرجال 

ولكن رغم عدم ظهور املرأة حبكم املرتبة كما ظهر الرجل، فإهنا تكون هلا ابلقوة،    إىل صاحبها.   املقام، بسبب رجوع احلقيقة
؛ ولعل إشارة الشيخ  من جهة كوهنا نسخة عن آدم. ولعل هذا احلكم مما سيظهر يف اآلخرة، من كون اآلخرة مقلوب الدنيا 

 األكرب إىل ِعظم مكانة املرأة، كانت متضمنة له. 
القائلني   - ه يف    إن  املساواة  ألن  وذلك  منها.  يفهمون  فيما  خمطئون  مقولتهم،  يف  صادقون  والرجل،  املرأة  بني  ابملساواة 

وإن كان   اثبتة،  وحواء  االختالف اخللق  آدم  اثبت  بني  واملساواةَ ا أيضا  اثبتة   ؛  األصل،  حيث  من  التكليف  جهة    يف  من 
وأما ما ذكرانه من معىن املرتبة، فال جمال للمنافسة    والتقرب إليه.؛ فلم يبق إال أن يُنافس أحدمها اآلخر يف طاعة ربه  الشريعة

 . ؛ وهو يُشبه ما يكون من فرق بني النيب واتبعيهفيه 
نفس آدم انطبعت فيها، كما انطبع فيها ظاهره.   تراكيب األمساء املدبرة هلا، ألن  من جهة  و. إن حواء ختتلف عن آدم 

املرأة   جهة  من  االستعداد  أن  يعين  جهة  وهذا  من  فالرجل  الرجل.  استعداد  األوىل، كما كان  ال  الثانية  املرتبة  من  يكون 
الرجل  وراء  من  الذي  اإلطالق  ال  إطالقها،  هو  املرأة و   ، املرتبة،  إليه  تنتهي  و الذي  بلوغهذا  .  عدم  سبب    ، الكمال   هاهو 

  ن النساء، ومل يبق احلكم العام شامال . وأما ملاذا ظهر الكمال يف هذه القلة مبعينه  عدد حمصوريف حق  إال    ،الذي ذكرانه 
أسرار  فيهن وهناك  بذلك.  الناس  يف  هللا  عدل  وليظهر  الرجال،  من  به كثري  ظهر  الذي  النقص  مقابل  يف  يكون  فألنه  ؛ 

 أخرى ال يسمح الوقت بذكرها كلها اآلن. 
ز. إن طريق املرأة إىل هللا أطول من جهة احلقيقة من طريق الرجل، ألن طريقها ينبغي أن تعود فيه إىل حقيقتها من الرجل،  
ال إىل حقيقتها هي. ولكن إن صحبت املرأة ذات االستعداد الرجل الكامل، ووفقها هللا إىل الفناء فيه، فإهنا تبلغ الغاية  

 
 . متفق عليه، عن أِب موسى األشعري رضي هللا عنه.  1
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. وهو اندر الوقوع، يُشبه عدم حصول بعض األوفاق  دها متحدا ابلرجل من غري تكلُّف ؛ لكون احلق عن من الطريق بسهولة 
        ولنعد إىل شريعة بين إسرائيل:  . إال اندرا أيضا  من اهليئات الفلكية 

تشريع  هبا ال  غومينع فقهاء اليهود أن يكون من أبناء الزواج املختلط كهنة يف إسرائيل، وهذا يؤكد العنصرية الَت يصطب       
ما   اليهود  أحكام  الدين يف  على  العنصرية  تغليب  على  شيء  وأدل  الشخصية.  ابألحوال  يتعلق  فيما  خصوصا  اليهودي، 

يف األحكام الشرعية يف األحوال الشخصية، حيث يقول: ]إذا ارتد اإلسرائيلي    "بن مشعون" من كتاب    19جاء يف املادة  
هذا، أن الزواج ليس    ارتدت اإلسرائيلية ُث تزوجت إبسرائيلي.[. ومعىن   ُث تزوج شرعا إبسرائيلية، صح العقد؛ كذلك إذا

فرعا   يبقى  ع عندهم  واإلسرائيلي  والعرق.  للعنصرية  احلكم  يف  اتبع  هو  بل  والنصارى،  املسلمني  عند  هو  اإلميان، كما  ن 
  ندما يُريدون ذلك، فيُنبذ ويُطرد وهذا جيعلنا نفرق بني كفر اليهودي الذي ال يعتربونه، وتكفريه ع  إسرائيليا حىت ولو كفر.

له. ماوه  تبعا  وبقوة،    و  مباشرة  جمتمعه  قهر  حتت  اليهودي  الفرد  اإلرهاب  يفجيعل  من  الواضح    االجتماعي،  صنف 
واملسكوت عنه. ونعين من هذا، أن اجملتمع إذا صار يتحكم يف الفرد، بعيدا عن أحكام الشريعة األصلية، فإنه يكون قد  

ابلتديّن بقّ ت ما سي  ؛ ألنيه قضاء مربما قضى على الدين لد تظاهر  لديه، هو  يف احلقيقة  ما يُنتج  هو  و   وأعراف انسخة.  ى 
ينبغي أن    فيما خيص الزواج املختلط و   جلميع يف النهاية إىل التحلُّل من الدين ابلكلّّية.اب   ؛ قد ينتهي م ُهلكا امرّكب ااستبداد

ل وزر والديه طيلة  عن زواج غري شرعي، أو عن زان، ال ينبغي أن حيمَّ   الذي يكون  ولدنتكلم عن أمرْين: األول هو أن ال 
}َواَل َتْكِسُب ُكلُّ نَ ْفٍس    ؛ وهذا هو املبدأ الذي دل عليه اإلسالم يف قول هللا تعاىل:يف نفسه   ، وهو مل يرتكب إمثاحياته 

َها َواَل َتزُِر َوازِرٌَة ِوْزَر أُْخَرى ُُثَّ ِإىَل َربِّكُ  ُتْم ِفيِه خَتَْتِلُفوَن{ ]األنعام:  ِإالَّ َعَلي ْ ، ويقول سبحانه:  [ 164ْم َمْرِجُعُكْم فَ يُ نَ بُِّئُكْم مبَا ُكن ْ
يِن َوَمَوالِيُكْم{ ]األحزاب:   ن الشخص جمهول األب، ينبغي أن يُكفل  إ؛ أي [5}فَِإْن مَلْ تَ ْعَلُموا آاَبَءُهْم فَِإْخَوانُُكْم يف الدِّ

اجملتمع وأن   ِقبل  والواجباتمن  احلقوق  جهة  من  املسلمني،  أفراد  يُعامل كأحد  وأن  حسنة،  تربية  هذا  مجيعا  يُرىّب  نقول   .
أن اجلهل لدى العوام ال مُيكّ  من جتاوز النعرات اجلاهلية املتجذرة يف الوجدان اجلمعي. وأما األمر الثاين،  رغم  نهم أحياان 

ن جهة األم كما هو عند اليهود. وحىت نُدرك الفرق يف األصل،  فهو أن النسب ينتقل عند املسلمني من جهة األب، ال م 
ال أن  نعلم  أن  اإليالد فعلينا  املقابل؛  ،فاعلية يف  يف  للمرأة  املفعولية  وأن  للرجل،  العكس  هي  هللا    .ال  معىن قول  هو  وهذا 

؛ وال  [36 َكاأْلُنْ َثى{ ]آل عمران: }َولَْيَس الذََّكرُ  تعاىل عن مرمي عليها السالم )والظاهر أنه قول حنة أمها عند والدهتا(:
من الفاعلية   تعين إال املرتبة نسب األب دون األم من جهة الشريعة اإلسالمية، الَت جاء  وأثرها  . وهذا هو سبب اعتبار 

{ ]األحزاب:    فيها قوله تعاىل:    . أوفق ملا يف العلم:  ، هو. ومعىن أقسط عند هللا [5}اْدُعوُهْم آِلاَبِئِهْم ُهَو أَْقَسُط ِعْنَد اَّللَِّ
من جهة األم عند اليهود، فهو من كوهنا احلاملة الَت عنها   ابلعدل. وأما اعتبار النسب  واحلكم مبا يف العلم، هو احلكم 

أمه؛ وأما ابطنه فهو    فأما ظاهره، فهو ما يُشهد من خروج الوليد من بطن .  له ظاهر وابطن هذا، ؛ واعتبار  ينفصل الولد 
؛ والطبيعة جاءت فيه على صورة  هذا النسب أصدق من األول، لكن من جهة الطبيعة فحسب و   ق.انفصال اخللق عن احل

من    األب وإن كان له السبق يف علم احلقائق، فاألم هلا السبق أيضا من جهة حقيقة الوجود و .  كما ذكران  احلقيقة الذاتية
لنسب إىل األب قد ال يوافق ما يف العلم، إن وقع  منه أن ا  كنا نعينأصدق،    نهإسابقا عن نسب األم  وقولنا  .  جهة العموم 

لكن هذا    وهذا كله جيعل   . كما حيدث كثريا   أو وقع اختالط يف األنساب؛  يف اإلحلاق،تالعب   أُت؛  إىل األم هنا  النسبة 
يهودي أدىن  ال  تشريعاإلسالمي هنا أعلى وأُت، وال  إن التشريع. ولذلك إن شئنا قلنا  عتبار االستثناء ال القاعدةعلى سبيل ا

ابألعراض )ما يعرض( وأنسب لسوء الظن    ليق اليهودي أ   تشريع، وإن الوفق لألصلاإلسالمي أ  تشريعأو قلنا إن ال  وأسلم؛ 
اليهود عليه  ُجبل  ال  . الذي  أن  شك  املتأخرة    تشريعوال  للقرون  أوفق  االيهودي  النيب  و ،  أيضا   ملسلمني من  عنها  أخرب  الَت 
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اَعِة َوَأْشرَاِطَها  » صلى هللا عليه وآله وسلم، أهنا سيكثر فيها الزان. يقول النيب صلى هللا عليه وآله وسلم:   ِإنَّ ِمْن َأْعالِم السَّ
    ونقصد من جمموع كالمنا، الداللة على صواب كل قول، بشرط العلم بوجه إانطته ابملسألة.  .1« ! َأْن َيْكثُ َر َأْوالُد الّزانَ 

أما    وز لإلسرائيلي الزواج ببنت األخ وبنت األخت، ولكن حيرم على اإلسرائيلية الزواج اببن األخ أو ابن األخت. . جي2
يفاإلسالم   هللا  قال  َوبَ َناتُ   :ذلك   فقد  اأْلَِخ  َوبَ َناُت  َوَخااَلُتُكْم  اُتُكْم  َوَعمَّ َوَأَخَواُتُكْم  َوبَ َناُتُكْم  أُمََّهاُتُكْم  َعَلْيُكْم    }ُحّرَِمْت 

َوَراَبئُِبُكمُ  ِنَساِئُكْم  َوأُمََّهاُت  الرََّضاَعِة  ِمَن  َوَأَخَواُتُكْم  أَْرَضْعَنُكْم  ِت  الالَّ َوأُمََّهاُتُكُم  ِنَساِئُكُم  اأْلُْخِت  ِمْن  ُحُجورُِكْم  يف  ِت  الالَّ  
ِت َدَخْلُتْم هِبِنَّ فَِإْن مَلْ َتُكونُوا َدَخْلُتْم هِبِنَّ َفاَل ُجَناَح   َعَلْيُكْم َوَحاَلِئُل أَبْ َناِئُكُم الَِّذيَن ِمْن َأْصاَلِبُكْم َوَأْن جَتَْمُعوا َبنْيَ اأْلُْخَتنْيِ  الالَّ

فالتحرمي عندان معلوم من اجلهتنْي: جهة الرجل وجهة املرأة؛    . [23ِإالَّ َما َقْد َسَلَف ِإنَّ اَّللََّ َكاَن َغُفورًا َرِحيًما{ ]النساء:  
ا ُحّرم عليه من النساء، وتعلم النساء ما ُحرم عليهن من الرجال من احلكم الواحد. خبالف اليهود  حبيث يعلم كل رجل م

من   نظّنه حنن إال مما وقع حتريفه،  من كل جهة على حدة، يف املسألة املذكورة خصوصا. وما  ينظرون إىل التحرمي  الذين 
   أحكام الشريعة املوسوية.

وهو ال يتقّيد بعدد يف النصوص األصلية؛ ولكن ظهر يف القرون الوسطى احلاخام    . تعدد الزوجات جائز لدى اليهود،3
أفىت بتحرمي تعدد الزوجات. ولقد كان يريد  و م(، الذي عاش يف فرنسا وأملانيا،  1040-960)  "جرشوم بن يهودا"  املفسر

مل يتم اعتمادها يف اجملالس املّلّية واألحوال  بذلك التخفيف من املظاهر املمّيزة لليهود يف اجملتمعات النصرانية؛ غري أن فتواه  
م. ومع هذا التحرمي، فقد ظل التعدد منتشرا بني اليهود إما سرا وإما  1240الشخصية لليهود يف أورواب إال حوايل سنة  

املسألة    والظاهر أن الشريعة اليهودية أتثرت يف هذه فريقيا وآسيا.أعلنا، مدة طويلة بعد هذا التاريخ، خصوصا يف بلدان  
"بن مشعون"، كان موافقا للتشريع اإلسالمي    لُ ابلشريعة اجملاورة هلا: فتحرمي "جرشوم" جاء موافقا لكاثوليكية أورواب، وتساهُ 

حبكم   أو  الزوجني  بني  ليجعله ابالتفاق  أيضا،  الطالق  على  قيودا  "جرشوم"  احلاخام  وضع  القاهرة. وقد  يف  عاش  لكونه 
ال  بيد  أن كان  بعد  شرط. القاضي،  أو  قيد  دون  من  وينتهي    رجل  العدل،  بشرط  التعديد  للزوج  فيمكن  اإلسالم  يف  وأما 

، فال جيوز جتاوزه. فكأن التشريع اإلسالمي مجع بني التعديد والتقييد، وقلما جيتمع  كما هو معلوم  إىل أربعيف ذلك  العدد  
وقات ما بعد احلرب، حيث يقل عدد الرجال ابملقارنة  للرجل ما جيعله يستحل فوق واحدة؛ مع إبقاء حل التعدد مناسبا أل

ويف آخر الزمان حيث يكون عدد النساء أضعاف عدد الرجال. ولكن املسلمني، بسبب ابتعادهم عن روح    ؛إىل النساء 
ينق يزيدون أو  يعاين اليهود والنصارى، وقد  يعانون مثلما  صاروا  ابلثقافات الوافدة، فإهنم  صون،  التشريع، وبسبب أتثرهم 

األحوال. يف    حبسب  مرونة  أكثر  اليهود  فقهاء  سنجد  فإننا  املسلمني،  وفقهاء  اليهود  فقهاء  بني  قاران  حنن  إن  شك  وال 
االغرتاب بالد  يف  حياهتم  سهل  قد  الشخصية؛ وهذا  األحوال  إىل  تعود  الَت  املسائل  يف  األحيان،  مع كوهنم    بعض  كثريا، 

االندماج يقبلون  املسلمنيال  فقهاء  وأما  مراعاة  .  دون  من  األول  األصل  على  جامدين  أحيان كثرية  يف  جندهم  فإننا   ،
إىل  ل وإما  الشريعة،  على  التحايل  إىل  إما  املسلمة  اجلماعة  أفراد  جلوء  إىل  يشعرون  ال  حيث  من  ذلك  فيؤدي  لمتغريات؛ 

ضيفة، ال بد أن يُؤخذ بعني  ألن الواقع الصلب يف اجملتمعات املست نقول هذا،. ؛ خصوصا يف بالد االغرتابالتحلل منها 
الشريعة عن تغطية مجيع األحوال. وعلى كل حال، فإننا منذ  أحكام  منعا لقصور  االعتبار عند تبيني األحكام الشرعية،  

إال   املعيشة  احلياة  يف  يُفيد  ال  صار  منه،  القدمي  ألن  اإلسالمي كله؛  الفقه  جتديد  إىل  ننادي  صران  ابب  مدة  من  ما كان 
وأما ملَ كان التعّدد مشروعا يف الشرائع للرجال، دون النساء؟ كما يتساءل بعض ضعفاء العقول؟...    . املتغريّ الثابت فيه، ال 

 
 م األوسط، عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه. . أخرجه الطرباين يف املعج  1
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فألن حواء بعض آدم يف أصلها، ال العكس. وما كان أصال، احتمل أن يضّم أبعاضا، وإال قيل ابلتساوي. وهو هنا من  
   هذا الوجه ال يصح!... 

م4 الَت  األرملة  أحكام  ومن  هذا  .  من  األبناء  نسبة  وتكون  بعده،  من  األعزب  ألخيه  تزوجيها  إجياب  زوجها،  عنها  ات 
  . وإذا امتنع أخ امليت من هذا الزواج، فإنه يُشّهر به ويُطرد من اجملتمع اإلسرائيلي. اجلديد  الزواج إىل األخ املّيت دون الزوج

القدمية، التشريعات  على  القومية  العصبية  أتثري  من  شك  ال  ما كان    وهذا  إال  يعترب  ال  والشرع  احلال.  لواقع  خمالفة  ألهنا 
ُعرف  هو  وإمنا  شيئا؛  احلقيقة  يف  يعين  ال  أخيه،  إىل  رجل  أبناء  نسبة  وإن  )الواقع(.  للحق  هوى،   موافقا  عن  غلب  ف  نشأ 

املادة    الشرع.   جاء يف  ما  اآلن، فهو  به  املعمول  مل يرتك   26وأما  إذا  زوجها  ]املتوىف  مشعون":  "بن  له    عن  وكان  أوالدا، 
املادة   منها، كنص  تربأ  إذا  إال  حيا،  دام  ما  لغريه  حتل  وال  شرعا،  زوجة  له  عّدت  ألبيه،  أخ  أو  يف    .[. 43شقيق  وأما 

؛ وتكون يف حقه كسائر  اإلسالم، فيجوز لألخ أن يتزوج زوجة أخيه املتوىفَّ اختيارا، فإن مل يُرد فليس عليه حرج يف تركها
لعلنا نتبنّي من التشريع اليهودي، ما ُيضّيق نطاق توسيع األسرة فوق حدها األدىن؛ وكأنه يرى ذلك  . و هاسوان  النساء مِ 

. وإن كان التماسك  حبسب الشارع من الفقهاء   تماسكالذي ينبغي أن يكون شديد ال متانة اجملتمع اإلسرائيلي    عامال على
منكَّ  عندما كانوا  األوىل،  األزمنة  يف  حمبذا  هباإلسرائيلي  املصدرية  ال  يُقامسوهنم  ال  وثنيني  أبقوام  حماطني  عندما كانوا  أو  م، 

هل الَت  املسلمني،    فإهنم؛  مالرابنية  ُث  املسيحيني  ظهور  فقد بعد  مضرا   انغالقهم  قد  وأصبح  من  كما  هبم،    معناه،  منعهم 
   . وفوقه  ، بعد ذلك كلهاالستفادة من الرتقي الذي كانوا مطالبني به

اليهو 5 التشريع  يهتم  الفقه  .  يف  وأما  شيء.  يف كل  ألبيه  خليفة  جيعله  العرباين  البداوة  زمن  يف  وكان  البكر،  ابالبن  دي 
بعلة البكورة.[ اليهودي املعمول به اآلن:   مثل حظ الولدْين، فهو ممّيز بسهم  . وتظهر العصبية  1]للولد البكر من األب، 

ف   أيضا:  هنا  عن    العنصرية  أجنيب  وأبوه  املولود  أيضا.[ ]البكر  بكورة  فال  وولد،  امللة  إىل  عاد  وإذا  بكرا؛  يُعّد  ال  .  2امللة، 
اإلسرائيلية   من  البكورة  مينع  ال  األجنبية  أو  اجلارية  من  ]البكر  فيها:  جاء  والَت  بعدها،  الَت  املادة  يف  العنصرية  وتتأكد 

  ؛ ومرياثه من إبراهيم عليهما السالم   . وهذا القول من فقهاء التلمود، جاء ليغطي على حق إمساعيل يف بكورته3بعدها.[ 
إمساعيل وإن كان قد  أن    تبعا ِلما حكموا،  وهم يزعمون   التشريع اإلبراهيمي هو األصل.رغم أن    ؛ وكأنه تشريع أبثر رجعي

إسحاق  قبل  الُبكورة،  ،ُولد  يستحق  مصرية   ال  جارية  "هاجر"  أمه  دامت  البُ وأ  ؛ما  بن  ن  إسحاق  حق  من  تكون  كورة 
؛ وإن كنّا حنن نؤكد على  "شعب هللا املختار"     . وهذا التأويل لدى اليهود، هو أصل القول ب، وإن ُولد بعدهية"سارة" العرب 

}ََيَبيِن ِإْسرَائِيَل اذُْكُروا نِْعَمَِتَ الََِّت أَنْ َعْمُت َعَلْيُكْم َوأَْوُفوا بَِعْهِدي    صحة املعىن لزمن خمصوص، كما بنّي هللا ذلك بقوله تعاىل: 
َي فَاْرَهُبوِن{ ]البقرة:    أُوفِ  وما يدل على أن    .؛ والنعمة هي اصطفاؤهم من بني البشر يف األزمنة األوىل [40ِبَعْهدُِكْم َوِإَيَّ

}احْلَْمُد َّللَِّ    قول هللا تعاىل على لسان إبراهيم عليه السالم: هو  للتشريع اليهودي،  مناقضة  شريعة إبراهيم يف هذه املسألة، 
َعاِء{ ]إبراهيم: الَِّذي َوَهَب  ، ونعين أن احلمد كان جامعا لنعمة  [ 39يل َعَلى اْلِكرَبِ ِإمْسَاِعيَل َوِإْسَحاَق ِإنَّ َرِبِّ َلَسِميُع الدُّ

حرف اليهود املعىن، وقالوا بعدم    الولدْين معا، وكان اللفظ فيه مراعيا للرتتيب: األول فاألول. وحكم هللا هو املعترب، وإنْ 
إمساعيل منهم اآلن، وقد جاء من نسل إمساعيل أفضل األنبياء عليهم    مرياث  يستقيم هذا القول  أبيه. وكيف  من  لشيء 

السالم ابإلطالق!... وإن البقاء من اليهود على املقوالت احملرَّفة القدمية، لن يزيد أمرهم إال انفضاحا عند الناس يف الدنيا،  
 

 . 491. "بن مشعون": املادة   1
 .  501. "بن مشعون": املادة   2
 . 502. "بن مشعون":   3
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وأما جوااب لقوم يرون املساواة اإلنسانية    !... زمنقد بدأوا يُدركون هذا، منذ  وقبل االنقالب إىل اآلخرة. ولعل العاقلني منهم  
الَت يقول هبا العقل اليوم منافية ملعىن االصطفاء املذكور، فنقول: إن هللا اصطفى من يشاء من نسل آدم، ألنه يفعل ما  

راه بعض املتأخرين منهم. فإن هذا من أسفه  )تعاىل عن ذلك( أن يُعامل عباده مبا ييشاء يف خلقه سبحانه؛ وليس م ُجرَبا  
َ اْصَطَفى آَدَم َونُوًحا    السَفه الذي مُيكن أن يكون. وهللا يقول يف مسألة االصطفاء، ما ال يدع جماال ألدىن التباس:  }ِإنَّ اَّللَّ

اْلَعاَلِمنَي   َعَلى  ِعْمرَاَن  َوآَل  ِإبْ رَاِهيَم  بَ ْعٍض    .َوآَل  ِمْن  بَ ْعُضَها  عمران:  ُذرِّيًَّة  ]آل  َعِليٌم{  يٌع  مسَِ  ُ سأل  [34،  33َواَّللَّ فلما  ؛ 
}َوِإِذ ابْ تَ َلى إِبْ رَاِهيَم َربُُّه ِبَكِلَماٍت فََأمَتَُّهنَّ قَاَل ِإيّنِ َجاِعُلَك لِلنَّاِس ِإَماًما    إبراهيم الوراثة لكل بنيه، خّصص هللا بقوله سبحانه: 

يَ َناُل   اَل  قَاَل  ُذرِّيََِّت  َوِمْن  ]البقرة:  قَاَل  الظَّاِلِمنَي{  ألن  [124َعْهِدي  يكون كافرا،  من  إبراهيم  ذرية  من  أن  يعين  وهذا   .
الظلم هنا هو الكفر. وملا كان حممد صلى هللا عليه وآله وسلم أكمل اخللق، وكان من ذرية إبراهيم، فإنه حاز ما مل حُيزه  

خي  من  خيارا  وكان  امل ُصطفنْي،  بني  من  مصطفى  فكان  منهم؛  وسلم:  أحد  وآله  هللا عليه  صلى  نفسه  عن  ار؛ كما أخرب 
َماَواِت، فَاْخَتاَر اْلُعْلَيا فََأْسَكن َ  َ تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل َخَلَق السَّ ُُثَّ َخَلَق اخْلَْلَق فَاْخَتاَر ِمَن اخْلَْلِق َبيِن    ؛ َها َمْن َشاَء ِمْن َخْلِقهِ »ِإنَّ اَّللَّ

ِمْن قُ َرْيٍش َبيِن َهاِشٍم، َواْخَتاَرين  آَدَم، َواْخَتاَر ِمْن َبيِن آَدَم اْلَعَرَب، َواْخَتاَر ِمَن اْلَعَرِب ُمَضَر، َواْخَتاَر ِمْن ُمَضَر قُ َرْيًشا، َواْخَتاَر  
َهاِشمٍ  َبيِن  ِمنْ   .ِمْن  فَِببُ غْ   فََأاَن  اْلَعَرَب  أَبْ َغَض  َوَمْن  َأَحب َُّهْم،  فَِبُحيبِّ  اْلَعَرَب  َأَحبَّ  َفَمْن  ِخَياٍر،  ِإىَل  ِخَياٍر  ِمْن  َهاِشٍم  ِضي  َبيِن 

. وهذا ال يتعارض مع اصطفاء بين إسرائيل الذي ذكرانه آنفا؛ لكون إمساعيل ويعقوب من ذرية إبراهيم املرضّية  1« .أَبْ َغَضُهمْ 
، مع زَيدة شرف امل ُصطفى األعظم صلى هللا عليه وآله وسلم. وملا كان حممد صلى هللا عليه وآله وسلم امل ُصطفى  عند هللا

من امل ُصطفنْي مجيعا، فإنه شُرف به أجداده كما شرُفت به ذريته؛ وهذا ليس إال له وحده. ومن علم ما نذكره هنا، علم  
من خلق اخللق   يعلم هذا، فإنه سيبقى    -ه مبن فيهم آدم نفس-أن املقصود  هو حممد صلى هللا عليه وآله وسلم. ومن مل 

   جاهال ابحلقيقة، وإن قارهبا حينا، كما قارهبا أهل الكتاب. 
يتعرض  .  6 فإنه  ابلراب  آخر  يهودَي  اليهودي  عامل  وإن  األغيار:  معاملة  يف  وإابحته  وحدهم،  اليهود  بني  فيما  الراب  حترمي 

اجملت من  والطرد  اليهوديللتكفري  حب    .مع  من  اليهود  عليه  ُجبل  مبا  هو  لولكن  الشريعة، كما  على  حتايلوا  فإهنم  لمال، 
، واللتني جاء فيهما: ]حمرم على اليهودي  2من اجملموعة القانونية الَت ترمجها "دي بويل" والَت تليها،    584واضح من املادة  

ا كالقمح والدقيق مثال ابلراب. وإن امل ُقرض ابلراب يتعرض تلقائيا  أن يقرض اليهودي ماال أو غريه من األشياء الَت حيتاج إليه
: ]أما إذا اقرتض اليهودي نقودا من يهودي آخر، بقصد االستثمار، أو التوسع يف  585للخلع والطرد.[؛ وتقول املادة  

ه نصيبا يف األرابح يُ تّ َفق  التجارة، أو تنفيذ بعض املشروعات الَت تدر ريعا، فإن الذي يُقرضه املال ميكنه أن يفرض علي 
 .  وقعت هي  ض ال يتحمل اخلسارة إن عليه.[. ويتضح من النص، أن اليهودي امل ُقرِ 

 . األكل والشراب: 7
أنياب، وَيكل العشب وجيرت. وعلى هذا، فإن    -ا ما له ظلف مشقوق وليست له  حيل من احليواانت ذوات األربع كل 

اخلنزير   وحيرم  ظلف.  ال  خف  ذا  لكونه  اجلمل،  وكذلك  مشقوقة؛  غري  أظالفها  ألن  حلومها،  حترم  واحلمري  والبغال  اخليل 
السباع كلها ألهنا ذات خمالب وأنياب. وحترم األرانب وما يتصل  ابلرغم من كونه ذا أظالف مشقوقة ألنه ذو انب. وحترم  

 هبا من القوارض آكلة العشب، ألهنا ذات أظافر، ال أظالف مشقوقة.  

 
 . أخرجه احلاكم يف امل ُستدرك على الصحيحنْي، عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما.  1
2   .Paris:1896 Jean de Pauly: Code civil et pénal du judaïsme; 



92 
 

كان من أوابد الطري الَت أتكل اجليف  ما  خملب؛ أو  ما له  أو    ؛ وحيرم من الطيور كل ما له منسر، وهو املنقار املعقوف  -ب
والبومة واحلدأة والببغاء لكوهنا ذات منسر، أو خملب أو كليهما معا. وحيرم أكل الغراب واهلدهد  والرمم. فيحرم أكل الصقر  

. وحيل أكل الدجاج واإلوز والبط وأمثاهلا من الطيور األليفة،  ما تتغّذى عليه، ألنه من األوابد الَت ال يُعلم  ا احتياطا وحنومه
السماين والعصافري وبعض الطيور الربية آكلة العشب واحلب. ويُشرتط يف  الَت متكن تربيتها يف البيوت واملزارع. كما حتل  

 الطيور املأكولة أن تكون سليمة من اجلروح والكسور واألمراض، وأن تُذبح من منحرها مع ذكر هللا عليها. 
 أما األحياء املائية، فيحل منها السمك الذي له زعانف وعليه قشور، وفيما عدا ذلك فكل صيد البحر حرام.   -ج

 والدم حمرم على اليهود، كما هو حمرم على املسلمني.  -د
طبخ    -ه حيرم  وهكذا  واحد.  طعام  يف  مشتقاته،  من  شيء  أي  أو  واحلليب،  واللَب  اللحم  بني  اجلمع  لليهود  جيوز  وال 

يف  ا حلم  يوضع  فال  واألدوات،  اآلنية  إىل  التحرمي  نباتية. وانتقل  يف زيوت  ُتطبخ  أن  ينبغي  بل  الزبد،  أو  السمن  يف  للحوم 
متشرع أو  . وهلذا يتعنّي على كل يهودي  معا  آنية كان هبا زبد أو لَب، أو ُتستعمل سكني واحدة يف تقطيع اللحم واجلَب

 وات الَت يستعملها للحم، واألخرى الَت يستعملها للحليب ومشتقاته. مطعم حيرتم الشريعة، أن يفصل بني األد
 حيرم على اليهود خلط األنبذة أو اخلمور، وخلط األلبان.  -و

ابلتسامح والتيسري، ومدرسة "مشاي"          "هليل" املشهورة  مدرسة  إىل مدرستنْي متباينتنْي مها:  والفقه اليهودي ينقسم 
 يق؛ وال شك أن األوىل هي أكثر انتشارا واتساعا من الثانية، كما هي احلال يف كل امللل. الَت تُعرف ابلتشدد والتدق

اخرتاعا،          لدهنم  من  الناس  خيرتعها  ُجزافية  أحكاما  تكون  أن  مُيكن  ال  الشريعة  إىل كون  معنا  تنبه  قد  القارئ  ولعل 
لمية هلا منطقها اخلاص، وهلا نظامها الذي حيُكم عالقة  وإمنا هي صور عملّية يتعّبد هللا هبا عباده، وتتأسس على أحكام ع

بعضها ببعض. وال يكون هذا العلم الذي تقوم عليه األحكام الشرعية إال لألنبياء خاصة، أو من كان من اجملددين من  
هم من توفيق  هذه األمة. ونعين من هذا، أن هذا العلم ال يكون للمجتهدين من الفقهاء، على ما هلم من مكانة وما حُيالف

 راّبين. 
 وأهم ما ينبغي أن يُعترب يف زماننا أمران:        

. أنه ال شريعة معتربة عند هللا اليوم إال الشريعة احملمدية وحدها. وهذا يعين أن الشريعة املوسوية )اليهودية عموما(، ال  1
 اترخيهم. و م تُغين عن أصحاهبا شيئا؛ وأن أقصى ما مُتثّله هلم، أهنا تربط أهلها بثقافته

أصله  2 ما كان  ألن  جهة  من  األخرية:  هذه  حكم  حتت  اعتبار  هلا  احملمدية،  الشريعة  على  السابقة  الرابنية  الشرائع  أن   .
ال يستوي مع ما مل يكن أصله كذلك قط؛ ومن جهة أخرى، ألن الشريعة احملمدية ابعتبار إطالقها،   -وإن نُسخ-رابنيا 

الرابني  الشرائع  على  ُمهيمنة  تفصيل  هي  أو  تفصيلها  إمجال  جهة  من  حكما،  هلا  متضمنة  أهنا  هذا  من  ونعين  األخرى.  ة 
ندر. وه إال فيما  له عرب القرون،  تصّدى  من  من فقهاء اإلسالم  نر    من هيمنة الشريعة احملمدية،   و إمجاهلا. وهذا علم، مل 

م، حتت حكم الشريعة احملمدية العام. وهذا يعين  هو ما خُيّول الكتابّيني احلكم بشرائعهم فيما بينهوهذا احلكم،    كما قلنا.
إال مقارنة ابملنافقني؛ ونعين أهنم أفضل    أن الكتابّيني على إسالم دنيوي، ينفعهم يف دنياهم، وإن كان ال ينفعهم يف اآلخرة

نعود إىل مسألة الّذمة   ، هو ما مسّاه الشرع ذّمة، والَت هي مبعىن الكفالة والعهد. ولعلنا . وعموم ما يتعّلق هبذا منهم بكثري 
 يف موضع آخر من هذا الكتاب، إن شاء هللا. 

 وأما ما على الناس أن تعَيه خبصوص الشريعة احملمدية، فهو:        
. أهنا الشريعة اخلامتة للشرائع، الَت ال تُنتظر بعدها شريعة إىل قيام الساعة. وهذا جيعلها على خصائص مل تكن لسابقاهتا،  1

 أمهها: 
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أحكام  املر   - على  جيُمدون  فجعلهم  الفقهاء،  متأخرو  أغفله  جانب  وهذا  الزمان.  مع  د  للتجدُّ قابلة  تكون  حبيث  ونة: 
معام ُتجاوَ  وللجماعة  للفرد  الدنيوية  احلياة  جوانب  تُغطي كل  أن  ينبغي  الَت  التشريع  جوانب  من  يف كثري  الزمان    زة،  عرب 

 . كّله 
وللشرع    - إال  شيء  ال  أن  يعين  وهو  أن  الشمول:  يعين  وهذا  ابإلابحة.  أو  أو ابملنع )التحرمي(  ابإلجياب  إما  حكم،  فيه 

القوانني الوضعية،  يقتضي أن    و ما هو   . املسلمني ينبغي أن تكون طريقة عيشهم خاضعة ألحكام الشريعة، يف مجيع اجملاالت 
املدنية"املسماة   املراوغة   "القوانني  ابب  أن  من  ينبغي  منبثقت،  غري الشريعة  عن  ة كون  ُمستَمد،  الكافرة    ة  األمم  قوانني  من 

من ال لدى جل املسلمني  )امل ُستعِمرة سابقا(، كما هو الشأن   نقوله، ليس  الذي    ضيق عن االستيعاباليوم. وهذا الذي 
 . غناها ، ومن  ؛ وإمنا هو يف املقابل من ذلك، من َسعة الشريعة احملمدية، كما سبق أن ذكرانمن الكالم  قد يُفهم ألول وهلة 

. أن الشريعة احملمدية أيسر الشرائع على اإلطالق، بسبب سعة احلقيقة احملمدية جلميع حقائق املخلوقات. وهذا املعىن  2
ُ ِبُكُم اْلُيْسَر َواَل يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر{ ]البقرة:    هو ما يذكره هللا تعاىل يف قوله: ، أي يف هذه الشريعة؛ وهو  [ 185}يُرِيُد اَّللَّ

سبحانه:ما   بقوله  هللا  جنِْ   يعنيه  َواإْلِ الت َّْورَاِة  يف  ِعْنَدُهْم  َمْكُتواًب  ُدونَُه  جيَِ الَِّذي  يَّ  اأْلُمِّ النَّيبَّ  الرَُّسوَل  يَ تَِّبُعوَن  ََيُْمرُُهْم  }الَِّذيَن  يِل 
لُّ هَلُُم الطَّيَِّباِت َوحُيَرِّ  َهاُهْم َعِن اْلُمْنَكِر َوحيُِ ُهْم ِإْصَرُهْم َواأْلَْغاَلَل الََِّت َكاَنْت َعَلْيِهْم{  اِبْلَمْعُروِف َويَ ن ْ ُم َعَلْيِهُم اخْلََباِئَث َوَيَضُع َعن ْ

أهل الكتاب ُث أسلم[157]األعراف:   من  به من كان  من غريه؛. وهذا املعىن يشعر  ابلذوق الفرق    ، أكثر  ألنه سيعلم 
واألغالل، هي الُوثُُق )مجع ِواثق(. ومعىن  صر، فهو الثّقل؛  بني ما كان عليه من ضيق، وما خرج إليه من سعة. وأما اإل 

أنبيائهم، حقائق  تقييد  حكم  من  إخراجهم  هو  الكتاب،  أهل  عن  واإلصر  األغالل  زمن    وضع  يف  احلق  على  إن كانوا 
. وهذا، ألن  ؛ أو هو إخراجهم من الكفر الذي وقعوا فيه فيما بعد، إىل اإلميانإىل حكم طالقة احلقيقة احملمدية  شريعتهم،

وسلم   وآله  هللا عليه  صلى  به  خاص  هو  عليها مبا  وزائدة  السالم،  عليهم  األنبياء  حقائق  جلميع  متضمنة  احملمدية  احلقيقة 
ما.   مبعىن  ضّيقا  الغالب  يف  فقههم  لذلك كان  املعىن؛  هبذا  الناس  أجهل  من  عمومهم،  يف  املسلمني،  فقهاء  وإن  وحده. 

إال األفراد من هذه األمة. وهذا الذي نقوله،    ، الشريعة احملمدية من جهة إطالقها حقيقة  ونعين من هذا، أنه ال يكون على 
إال    هلا،  بعضها عن بعض. وال يكون اإلطالق  اً فوخمتلِ   لكوهنا مقّيدةً   ،يقتضي أن تكون املذاهب الفقهية اإلسالمية ضّيقة 

نهاجمتمعة، و  يدحض قول القاصرين من املتأخرين، بعدم جواز اجلمع    يف املسألة الواحدة. وهذا  لكل األقوال  يف حال تضمُّ
بني املذاهب املختلفة يف العمل. وهو وإن كان معتربا ابلنظر إىل العامة، الذين ال ِقبل هلم ابستيعاب االختالف؛ إال أنه  

وما كان عليه األئمة  كان عليه كبار الصحابة رضي هللا عنهم،    . وهو ما خُيالف ماالعلم  نقص ابلنظر إىل العلماء دليل على  
من أهل البيت عليهم السالم، من كل زمن. كل هذا من جهة أصل التشريع ذاته، ال من جهة أحوال العاملني ابلشريعة؛  

 فإن ذاك ابب آخر من الفقه، لسنا مبعرض اخلوض فيه. 
األمم السابقة. وهذا ألن هذه    . أن اجملددين للشريعة ال ينبغي أن خيلو منهم زمان؛ وهم مبثابة الرسل عليهم السالم يف 3

نبوة   هلم  تكون  أن  غري  من  السالم،  عليهم  األنبياء  املنزلة  يف  يعدلون  أئمتها  أن  وهي  رهبا،  عند  خمصوصة  هلا كرامة  األمة 
فيه،   هلم  ظهور  زماننا ال  ألن  بظهورهم؛  دائما  نقطع  فإننا ال  منهم،  زمان  خلّو  بعدم  نقول  االصطالحي. وعندما  ابملعىن 

ُث إننا عندما نذكر جتديد الشريعة، فإننا نفّرق بينه وبني   !... السفهاء يُعّدون من علماء الدين معه  د الذي أصبح  إىل احل
ِة َعَلى َرْأِس ُكلِّ ِماَئِة َسَنةٍ التجديد الديين، الذي ذكره النيب صلى هللا عليه وآله وسلم يف قوله:  َعُث هِلَِذِه اأْلُمَّ َ يَ ب ْ   ، »ِإنَّ اَّللَّ

ُد هَلَا ِدينَ َها   َمنْ  . ونعين من كالمنا، أن جتديد التشريع، هو من جتديد الفقه ابملعىن االصطالحي؛ وأما جتديد الدين،  1« .جُيَدِّ
 

 . أخرجه أبو داود واحلاكم يف املستدرك، عن أِب هريرة رضي هللا عنه.  1
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فهو عام يشمل ظاهر الدين وابطنه. وهو يف الغالب ال يكون إال لألئمة اجلامعني، الذين يكونون يف املرتبة كاألئمة من  
زمن األول. وَمن قارن بني علم اإلمام جعفر الصادق عليه السالم، وعلم مالك وأضرابه رضي  أهل البيت املعلومني يف ال

         . ، وسيعلم ما نقول، فإنه سيعلم الفرق حتما مهللا عنه
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 الفصل السادس 
 الفرق اليهودية وعقائدها 

 
 
 

لقد قرران يف الفصل السابق أن الشعائر، هي معان مكثفة ختصصها حقيقة النيب الرسول؛ وإن كانت الشعائر على         
عن   املعاين  تلك  برتمجة  أوىل  هي  خمصوص،  رسول  أتباع  من  خمصوصون  قوم  عليها  يكون  الَت  العقائد  فإن  النحو،  هذا 

ال حقيقة  نقول:  فإننا  وضوحا  األمر  نزيد  وحىت  الَت  قرب.  التجليات  سائر  عن  جتليه  فيها  ميتاز  عرفانية،  ملعان  جامعة  نيب 
ختم جهة  من  للكل  جامع  جتليه  فإن  حممدا  إال  األنبياء؛  من  وسلم  هيت لغريه  وآله  عليه  هللا  تتضمنها  صلى  الَت  واملعاين   .

أعماال مشروعة يف    الظاهر   كون يف حقيقة النيب، تكون ابلنظر إىل أتباعه معارف )علوما إميانية( يف صورهتا العلمية، كما ت
لنظر  اب صورهتا العملية. وإذا كان اليهود قد انقسموا من جهة آرائهم يف األحكام الشرعية، فإهنم سيختلفون اختالفا أكرب  

ب  مرران  قد  وإن كنا  سنرى. وحنن  العقدية، كما  مقوالهتم  مرورا  بعض  إىل  الكتاب،  هذا  من  األول  اجلزء  يف  اليهود  ال  فرق 
؛ فإننا هنا سنتوقف  ، وحىت مُنّهد ملا حنن بصدده اآلن وز التعريف األويل لكلٍّ منها، وذلك حىت يسهل التمييز فيما بينها جُيا

من التوسع بشيء  إىل    ، عند كل فرقة  مغلقة  من معرفتها، كانت  أبوااب  أن تفتح  نرجو  يتعلق هبا من أسباب ونتائج،  فيما 
وذلك   ُوسطى-اآلن.  مرحلة  م   - يف  املسلمنيلنتمكن  ولدى  النصارى  لدى  بعد  فيما  عقائدها  تفاصيل  تتبع  .  مجيعا  ن 

أن  و  من كالمنا،  وإمنا  نعين  املقارانت،  هذه  يف  الغاية  يكون  لن  املرحلة،  هذه  يف  العقدي  االشرتاك  ذلك  من  سنُبديه  ما 
ان ملسُيعِ  ضحة املعامل عند االنتهاء من الكتاب  بصورة وا   ا هو آت يف األجزاء األخرى املقبلة من الكتاب، لنخرج يف النهاية دُّ

منا الوقوف عنده؛ فإننا   يُريد هو  ما كان  نتجاوز بعض  أحد، إن هو رآان  يستعجل  إن شاء  -بعون هللا وإذنه. هلذا، فال 
من التذكري مرة أخرى    إليه عائدون يف حمله، وعند االقتضاء.  -هللا من الناسني-ُث ال بد  ينحرف الفهم  أبن    -وحىت ال 

اإلميان امل ُجمل.  ما يكون عليه أهل  ، والَت ال يتجاوز أصحاهبا  يف الغالب  د كانوا مدعّوين إىل املرتبة األوىل من الديناليهو 
الذي دهلم عليه موسى عليه السالم؛ وذلك عند    ،وهم خبوضهم يف العقائد، سيقعون يف احنراف حمّقق عن الطريق األصلي

،  وهو الشيء الذي لن يسلم منه النصارى فيما بعد، وال املسلمون   ؛خل هلا فيه فيما ال مد  -على قصورها-  إعمال عقوهلم
خمتلفة يف    . بصور  اختالفا  يف أساسه إال  يكون  لن  الفرق،  بني  العقائد  يف  االختالف  فإن  هذا،  ويف  وعلى  العقول ذاهتا، 

على عكس ما هو شائع لدى عموم الناس،  تناوهلا ملفردات العقائد، مما له عالقة ابأللوهية أو ابلنبوة أو ابليوم اآلخر. و 
من كون إحدى الفرق ال بد من أن تكون على احلق، يف مقابل تلك الَت تكون بعيدة عنه بقدر ما؛ فإننا حنكم إبخطاء  

  قًة لألنبياء عليهم السالم يف الداللة على اإلميان ابملعىن الصحيح للكلمة، ال على الفكر العقدي. مجيع الفرق للطريق، موافَ 
جلّيا   هذا  هللا-وسيظهر  امتداد  - إبذن  إال  تكون  لن  الَت  اإلسالمية،  الفرق  إىل  نصل  حيث    ا عندما  من  اليهودية  للفرق 

    . ، وإن فاقتها من حيث مرتبة التعقل، الَت ال تكون يف الغالب إال لكبار الفالسفةالطريق
السواد          البداية،  هذه  يف  نذكره  أن  ينبغي  ما  اليهود، وأول  من  منو   األعظم  األكرب  اليهود  و ،  هم الشطر  هم  الذين 

أولئك الذين أبقوا على جمال    همالكبري، أو الرئيس. واملقصود منمبعىن  "الربّيون" أو "الرابنّيون"، نسبة إىل "الرب" الذي هو  
ذي جاء بعد السيب البابلي. ونعين  عزرا(، النسبة إىل  )   يّ املقّدسات مفتوحا، بعد موسى عليه السالم، وبعد التجديد الُعزْير 

الداخل    من هذا، أنه ينبغي علينا التفريق من اآلن، بني ما هو من التشريع اإلهلي لدى اليهود، وما هو من تشريع الفقهاء 
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نة  من قبيل االجتهادات أو الفتاوى، املتضمَّ   ما هومنه  و . وتشريع فقهاء اليهود منه ما هو من قبيل املروَيت الشفوية،  عليه 
والفقهاء أنفسهم    . ، وهي الكتب الزائدة عندهم على الكتاب املقدس، حبسب العرفيف "املشنا" و"التلمود" و"املدراش"

طبقة "السوفرمي"، وهم الَكَتبة؛ وطبقة "التائيم"، وهم رواة "املشنا"؛ وطبقة "األمورائيم"، وهم  طبقات هي:  ينقسمون إىل  
م"، وهم املفسرون للكتاب املقدس، أصحاب "املدراش" )التفسري(؛ وطبقة "اجلأونيم"،  أحبار "التَّلمود"؛ وطبقة "الدرشاني

وهم كبار الفقهاء الذين ظهر اإلسالم يف زمنهم؛ وطبقة "املوسيفيم"، وهم أصحاب احلواشي والتعليقات والفتاوى، الذين  
 إىل العصر احلديث.  تد زماهنم من العصور الوسطى مي

  من اليهود، ينقسم إىل فرقتنْي عظيمتنْي، مها: وهذا الشطر األكرب       
اليهودي يف  1 الفكر  على  دالة  "أشكناز" كانت  وكلمة  وشرقها.  مشال أورواب  يف  استقروا  الذين  اليهود  األشكناز: وهم   .

ا. ومع  أملانيا حصر فيما بعد  ُث أصبحت تعين    ؛العصور الوسطى، املخصوص ابلبالد األوروبية الَت يسكنها اجلنس اجلرماين 
ذلك فإن جزءا كبريا من اليهود األشكناز، سكن مشال فرنسا وشرقها، ابإلضافة إىل أملانيا والنمسا وبولونيا، وسائر دول  

يُسّمى   وما كان  الشرقية،  عقود  أورواب  التكلم  قبل  عن  انقطعوا  قد  األشكناز،  اليهود  هؤالء  وكان  السوفياِت".  "االحتاد 
 جمتمعاهتم خيلطون بني هلجة أملانية قدمية حمرفة، وعبارات من اللغات السالفية، وبعض الكلمات  ابلعربية ابلكلّّية، وصاروا يف

،  فيما بعد  . وملا عاد اليهود األشكناز إىل العربية كما هو غري خاف  العربية املكسرة، الَت هلا صلة ابملوروث الديين اليهودي
هبذه  عد املتعارف عليها عند اليهود األولني. وهم يف صلواهتم، ينطقون  ال تتقّيد ابلقوا  ،فإنه قد بقيت هلم فيها هلجة خاصة 

توجد  قد  أو    ؛توجد عندهم وحدهمقد  الَت    أيضا،  وخيتلفون عن غريهم فيما يعود إىل بعض النصوص  ؛ اللهجة اخلاصة هبم
بعض األعياد،   توجد عندهم. ومما ال خيفى أيضا، اختالفهم عن غريهم فيما خيص  من  و عند غريهم وال  العادات  ما هو 

، وبسبب  من جهة  سكن؛ بسبب املناخ البارد الذي عاشوا فيه طويالامللبس و ال شرب و ال كل و األ  الَت يدخل فيهااملعيشية  
  ولّبها؛   . وجتدر اإلشارة هنا، إىل أن األشكناز هم أقطاب الصهيونية املعاصرة، من جهة أخرى جماورهتم لشعوب مغايرة هلم

 وسيظهر ابلتدريج سبب ذلك، بعد أن نقارهنم بغريهم من الفرق. 
الفكر  2 تدل يف  "سفرد" كانت  وكلمة  املتوسط.  األبيض  البحر  حوض  يف  استقروا  الذين  اليهود  هم  وهؤالء  السفردمي:   .

تعين  أصبحت  ُث  والربتغال؛  إسبانيا  تشمل  الَت  أيبريَي،  جزيرة  شبه  على  الُوسطى،  العصور  يف  بعد ف  اليهودي  إسبانيا    يما 
على    ،م   70الشتات الذي أعقب تنكيل الرومان هبم سنة  حصرا. والسفردمي، كانوا قد انقطعوا أيضا عن اللغة العربية بعد  

إسبانية قدمية ركيكة وحمرفة، كانت    تبعا لذلك،   م على يد "هدرَين". فصاروا يتكلمون 135يد قائدهم "تيتوس"؛ وسنة  
  ، كما هو الشأن مع إخواهنم األشكناز، غري أن هذه اللهجة كانت مطّعمة أبلفاظ عربية وال بد  ُتسّمى "الدينو" أي التيين. 

القتضاء احلمولة التارخيية والدينية ذلك. وإن قورِن هؤالء السفردمي ابألشكيناز من الناحية اللغوية، فإننا سنجد السفردمي  
حظا،   أن أوفر  اليهود    بعد  ومنح  األندلس،  إىل  اإلسالم  العربية    حريةً دخل  األندلس، انتعشت  سواه. ويف  يعرفوها مع  مل 

وطليطلة وإشبيلية وسرقسطة وبرشلونة    نب أختها العربية، وكثرت املدارس واملعابد اليهودية يف قرطبة وأليسنة )لوسينا( ا إىل ج
ث أصبح هذا االستعمال  حبي  ؛اعتنت بضبط األلفاظ وقواعد الرتكيب   ، وغريها... وظهرت حركة أدبية قوية ابللغة العربية 

  الَت تُعترب و ،  يف األصل   العربية للعربية  شاركة. ولقد زاد من هذا الصقل، مإىل وقته   الصور اللغوية املعروفة  كلِّ   أنقى وأفصحَ 
إليه  ابلنظر  من هذا الوجه ف  . أرقى اللغات السامية قاطبة   العربية  ، املسددة هلا يف التطور ويف  الكربى  العربية   أخت  كانت 

،  دهم، ابلصبغة العربية يف اإلنشاد واملوسيقىانشإ أتثر اليهود "السفرد" يف عبادهتم وتالوهتم وترتيلهم و لقد  . و ك ما فات تدار 
؛ كما انفردوا بنصوص شعرية ونثرية يف أدعيتهم وصلواهتم، قريبة الشبه مبا يقابلها عند املسلمني. وقد نتج عن  حلنا وإيقاعا 

لتعليم.  او   قطاعْي اإلعالممها، وجدت نفسها م ُضطرة إىل اعتبار لغة "السفرد" اللغة الرمسية لهذا، أن دولة إسرائيل عند قيا 
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وال  السفردمي.  أن األدابء وعلماء اللغة من األشكناز أنفسهم، صاروا خاضعني خضوعا اتما للغة حد ولقد بلغ األمر إىل 
اكم التفتيش الكاثوليكية، قد تسببت يف هجرة عدد  أبن العرب عندما خرجوا من األندلس، فإن حمهنا،  بد من التذكري  

بقيتهم، و كبري   السفردمي  من  معهم؛  من  عاشوا  وإجنلرتا الذين  واليوانن وتركيا وهولندا  وإيطاليا  فرنسا  تسببت يف    ،إىل  كما 
استقرار اآلخرين منهم ابلدول العربية. وعلى الرغم من أن اليهود يف البالد العربية هم من السفردمي، إال أنه قد أصبح لكّل  
منهم هلجة متّيزه عن اآلخر؛ فاليمين غري املغرِب، والعراقي غري املصري. كما ينبغي أن ال ننسى أن يهود إيران، هم معدودون  

 .  ، كما هو اثبت  أيضا، منذ دخول اإلسالم والعربية إىل هناك؛ وإن كانت هلجتهم متأثرة ابلفارسية من السفردمي 
وتطوراته وتوابعه،  ورغم أن التفريق بني األشكناز والسفردمي، هو يف أصله جغرايف، إال أنه أصبح متعّدَي إىل الفكر        

يف  متباعدة فيما بينها   االحتكاك بثقافات بسبب  مع مرور الزمان،    عند كل فريق  بسبب تطوُّر كل منهما  ؛ وتبعا لذلك، 
؛ سنعمل على ذكر  عددا وأقل أتثريا منهما   أقلَّ   . وهو ما سيجعل الفريقنْي املذكورْين، ميتازان عن فرقٍ استقالل عن اآلخر 

 ُنّص منها: ، تصرحيا أو ابإلشارة وجوه خمالفتها هلما 
ال يتجاوز عددها بضع مئات، تعيش جبوار مدينة انبلس بفلسطني، وتثري جدال    . السامريون: وهي فرقة صغرية وفقرية، 1

كبريا حول أصلها واترخيها. وما زاد من حدة هذا اجلدل، هو كون السامريني غري صهاينة؛ لسبب جوهري، هو كفرهم  
  هإن جبل صهيون، يعترب صهيون قدسيته إال منهما. وعلى هذا، ف   مل يكتسب جبل   ، اللذينبداود وسليمان عليهما السالم 

كما يدل  -. وهم  األصلي   يبا له على الفكر اإلسرائيليل وتغ  ،، ويعتربون الصهيونية جتديدا للكفر السامريون "قاعدة الكفر" 
أو    -امسهم وانبلس  انبلس.  مدينة  أنقاضها  على  قامت  والَت  حوهلا،  يعيشون  الَت  القدمية،  السامرة  مدينة  إىل  ينتسبون 

الَت   هي  "جرزمي".  السامرة،  امسه  مقدس،  جبل  عليها  ويُشرف  "شكيم".  فلسطني  إىل  اليهود  مقدم  قبل  ُتسّمى  كانت 
إل"، أي بيت هللا. وهكذا يزعم السامرية    ت س للرب يف هذا املكان، ومساه "بيوتذكر التوراة أن يعقوب قد بىن معبده املكرّ 

  نفسه،   ويقولون إن موسى   .على مكانة "بيت إل" فيهم   ، إببقائهمأهنم الباقون على الدين الصحيح، من دون مجيع اليهود 
للدين. وهذا جيعلهم    ةخمالف   ايروهنالَت  وينتقدون على داود وسليمان أتسيسهما للمملكة،    ؛ كان جيعل قبلته حنو "بيت إل"

 ية يف: أجهل من بقية اليهود مبعىن اخلالفة عن هللا، الَت تكون جامعة بني النبوة واحلكم. وتتلخص عقيدة السامر 
اإلميان إبله واحد، وهو روحاين حبت: وهذا يعين أن هذه الطائفة، قد مجعت بني الكفر والشرك: الكفر، عندما كفرت    -ا

وهو ما يستلزم القول بوجودْين: أحدمها هلل، والثاين للعامل؛ وهذا هو    ؛؛ والشرك، عندما جعلت هللا روحابداود وسليمان
العقي هذه  أن  ورغم  بعينه.  منهاالشرك  يسلم  ال  املسلمني،  و   النصارى  دة  من  بسبب    عندما كثري  للعامل  مفارقا  هللا  جيعلون 

؛ ألنه  امل ُعلن بكون هللا روحا، يكون أدخل يف الشرك من غريه فيه   فإن؛  ، الذي ال يُعطي إال ذلكعقلي ال تنزيه  اعتمادهم ال
إىل كثرة حتذيران من اخلوض يف "الكالم"، فإنه سيعلم اآلن أخص وجه    نظر . ومن يسيجعل للمادة وجودا يف مقابل الروح

بني  ذلك التحذير  من وجوه تفريق األشاعرة وغريهم،  أن  من هذا  ، والذي هو الشرك الناتج عن القول بوجودْين. ونعين 
وهم    به شيئا؛ بل يضرهم.  وجود احلق ووجود اخللق، الذي يلفقون له العبارات، ويتكلفون له التأويالت، ال ينفع القائلني 

وألن يبقى املرء    ال غري.  (1) على كل حال، جاهلون مبعىن الوجود حقيقة؛ وإمنا يقصدون ابلوجود يف الغالب الثبوت العقلي
ابق،   التوحيد  أصل  على  العامي  ألن  الكالم؛  أئمة  من  إماما  يكون  أن  من  له  خري  جممل،  إميان  على  هللا  يعبد  عاميا، 

   ولعلنا سنبنّي يف موضع آخر من هذا الكتاب، أصل هذه املسألة، إن شاء هللا ذلك.  قد خرج عنه.  واإلمام املتكلم 

 
 . الثبوت العقلي هنا هو غري الثبوت العلمي الذي يقول به العارفون.  1
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وهذا يدل على وعي أهل الدين عموما، حبقيقة ختم النبوة؛ وإن  اإلميان أبن موسى رسول هللا، وأبنه خاُت الرسل:    -ب
، لكن ينسبونه  من جهة غيبهم بوجود ختم النبوة  أهنم يعلمونمن هذا،  النسبة. ونعين    جهة  من يدخل عليهم  اخللل كان 

من الرسل إليه  من ينتسبون  إىل  ، كما هو احلال هنا مع موسى عليه السالم. وهؤالء السامرة  بسبب العصبية  يف الغالب 
ه؛ وهذا  : األوىل، هي عندما أقروا برسالة موسى عليه السالم، ُث كفروا ابألنبياء الوارثني له من بعدتنْي قد أخطأوا من جه

واجلهة   ، وسينتهي هبم تبعا لذلك، إىل االنقطاع عنها حتما؛سيجعلهم جيهلون معىن التجديد يف الشريعة املوسوية نفسها 
عاملون   الناس كلهم  أن  اإلمجال،  على  يعين  وهذا  صاحبه.  ليس  وهو  النبوة،  ختم  موسى  إىل  نسبوا  عندما  هي  الثانية، 

ن يف  خُيطئون  لكنهم  الكربى،  معانيها سبتهاابحلقائق  تنزيل  ويف  أمجعني ،  للخلق  املعلومة  احلقائق  ومن  خيفى.  ال  :  ، كما 
األلوهة؛ ولكن نسبتها ختتلف كما نرى من قوم إىل آخرين، ومن ملة إىل أخرى. ولو كان السامرة موفَّقني، لعلموا أن ختم  

  أبلفاظه ومعانيه، وهو قد بلغهم من غري شك.   وهذا يدل عليه القرآن  النبوة هو حملمد صلى هللا عليه وآله وسلم، ال لغريه؛
موسى أو عيسى عليهما   مع  بداية كتابية  من كان على  منهم  أفراد البشرية، خصوصا  ومن ُثّ وجب اإلميان به على كل 

وكالمنا هنا، هو حبسب ما يُعطيه املنطق العقلي، من وجوب مقارنة الكتب السابقة إىل القرآن، بكل جترد؛ ال    السالم.
وجه  ابع على  الناس  أفضل  أنفسهم  يرون  الغالب،  يف  قوم  جتعل كل  والَت  املتوارثة،  ثقافاهتم  يف  الناس  عليه  يكون  ما  تبار 

هو من احلمق اجلماعي، الذي يسم اجملتمعات. وحنن عندما نقرر هذا، ال نستثين اليوم    - كما ال خيفى-البسيطة. فهذا  
عظم. وذلك عند كوهنم من جهة على الدين احلق، مع احنجاهبم عن  املسلمني من هذه اآلفة؛ بل إن مصيبتهم صارت أ

 احلق يف الوقت ذاته من جهة أخرى. وهذا من أعجب ما يكون، لو أن الناس كانوا يشعرون!... 
الرسالة يف موسى،    - ج حصروا  عندما  وهم  السابقة.  عن  فرع  املسألة  هللا: وهذه  هي كالم  موسى  أبن توراة  ومع  اإلميان 

وحدهااعتقادهم   التوراة  يف  هللا  حيصروا كالم  أن  إال  أمامهم  يبقى  ال  الرسل،  خاُت  مبادئهمأبنه  يُناقضوا  لئال  وهذا  ؛   .
. وملا كانت  ، كما سبق أن ذكرانسيحجبهم حتما عن القرآن الذي هو "الكتاب" جبميع املعاين الَت تعطيها "ال " التعريفية

إمياهنم   فإن  وابلقرآن،  مبحمد  يكفرون  من كافري  السامرة  هم  بل  مؤمنني؛  هللا  عند  جيعلهم  ال  به،  يتمسكون  الذي  اآلن 
شك غري  من  الكتاب  اجملددين  أهل  ابألنبياء  إبمياهنم  عليهم  زادوا  هؤالء  ألن  الرابنيني،  اليهود  من  أسوأ  يف كفرهم  وهم   .

ابال هلم  يقّر  إليهم  الناظر  جيعل  وأن  هلم،  حُيسب  أن  بد  ال  وهذا  املوسوية كلهم.  أمد  للدعوة  إىل  هللا،  طريق  على  ستقامة 
من العلماء حقا؛ ألن هذه الفروق   أن يُ َعّدوا  مُيكن  خمصوص. وإن كل علماء العقائد الذين ال يعتربون هذه الفروق، ال 

   للحق من الباطل، أصوال وفروعا. هي املميزة 
ال  -د الوحيدة  القبلة  وهو  املقدس،  الوحيد  املكان  هو  "جرزمي"،  جبل  أبن  لإلسرائيليني اإلميان  خيالفون    :َت  ال  هبذا  وهم 

وهبذا يكون    اليهود من غريهم وحدهم، ولكن خُيالفون احلق كما هو يف نفسه؛ وهذا أيضا متفرع عن عقائدهم السابقة.
   السامريون من أبعد الفرق اليهودية عن احلق.

برواية خاصة، ختتلف عن التوراة          لليهود؛ وإمنا هي توراة  والتوراة الَت يؤمن هبا السامرة، ليست هي التوراة املعلومة 
  نْي تمتداول   ا ت(. وذلك ألهنم يزعمون أن العربية وطريقة كتابتها مها ما كانرسماألخرى من حيث اللغة ومن حيث الكتابة )ال 

؛ بسبب البعد الزماين  ويف هذا من القفز على احلقائق التارخيية، ما ال خيفى عن منصف على عهد موسى عليه السالم.  
 . الشاسع

فلسطني          يف  بقوا  الذين  اليهود  ضعفاء  إىل  أنفسهم  فينسبون  الطائفة،  هذه  من  املعتدلون  البابلي.  وأما  السيب  بعد 
من جاء ذكرهم يف سفر امللوك الث " ويقول غريهم أبن السامريني هم  يَ رُبْ َعاَم الََِّت  اين:  يِع َخطَاََي  مجَِ يف  ِإْسرَائِيَل  َوَسَلَك بَ ُنو 

َها، يُدوا َعن ْ يِع َعِبيِدِه األَنِْبَياِء، َفُسيبَ ِإْسرَ   َعِمَل. مَلْ حيَِ ائِيُل ِمْن أَْرِضِه  َحىتَّ حَنَّى الرَّبُّ ِإْسرَائِيَل ِمْن أََماِمِه َكَما َتَكلََّم َعْن َيِد مجَِ
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وَر ِإىَل هَذا اْليَ ْوِم.ِإىَل  اِمرَ    َأشُّ وَر ِبَقْوٍم ِمْن اَبِبَل وَُكوَث َوَعوَّا َومَحَاَة َوَسَفْرَوامِيَ، َوَأْسَكنَ ُهْم يف ُمُدِن السَّ ِة ِعَوًضا  َوأََتى َمِلُك َأشُّ
ُمُدهِنَا. يف  َوَسَكُنوا  اِمَرَة  السَّ فَاْمتَ َلُكوا  ِإْسرَائِيَل،  َبيِن  عن    ومن  .1" َعْن  السامريني  صلة  يقطع  أن  يريد  النص،  هبذا  يستدل 

وموسى يعقوب  وعن  ويريدمجيعا  العربيني  اليهود جي  أن  ؛  أعداء  مع  املتعاونني  "الغوييم"  من  أخالطا  أن  اترخييا   علهم  مبا   ،
سامريني ابمسهم، وإمنا  األشوريني هم من أتوا هبم يف البداية وأحّلوهم حمل بين إسرائيل. والقائلون هبذا القول، ال يُسّمون ال

ال  يف  اببل  بعد  املذكورة  "كوث"  من  األشوريني  مع  جاءوا  الذين  أي  "الكوثيني"،  فيما    السابق.   نص يُسموهنم  نظران  وإذا 
، فََأْرَسَل الرَّبُّ يتبع النص السابق، فإننا سنجد: " ُقوا الرَّبَّ ُْم مَلْ يَ ت َّ َباَع َفَكاَنْت  وََكاَن يف ابِْتَداِء َسَكِنِهْم ُهَناَك َأهنَّ  َعَلْيِهِم السِّ

ُهْم. ِمن ْ اَل    تَ ْقُتُل  اِمَرِة،  السَّ ُمُدِن  يف  تَ ُهْم  َوَأْسَكن ْ تَ ُهْم  َسبَ ي ْ الَِّذيَن  األَُمَم  »ِإنَّ  قَائِِلنَي:  وَر  َأشُّ َمِلِك  إِلِه  َفَكلَُّموا  َقَضاَء  يَ ْعرُِفوَن 
َباَع َفِهَي ت َ  ُْم اَل يَ ْعرُِفوَن َقَضاَء ِإلِه اأَلْرِض«.اأَلْرِض، َفَأْرَسَل َعَلْيِهِم السِّ وَر قَاِئاًل: »ابْ َعثُوا ِإىَل ُهَناَك    ْقتُ ُلُهْم أَلهنَّ فََأَمَر َمِلُك َأشُّ

ُتُموُهْم ِمْن ُهَناَك فَ َيْذَهَب َوَيْسُكَن ُهَناَك، َويُ َعلَِّمُهْم َقَضاَء إِلهِ  فَأََتى َواِحٌد ِمَن اْلَكَهَنِة    «. اأَلْرضِ   َواِحًدا ِمَن اْلَكَهَنِة الَِّذيَن َسبَ ي ْ
. ُقوَن الرَّبَّ يَ ت َّ يف بَ ْيِت ِإيَل َوَعلََّمُهْم َكْيَف  اِمَرِة، َوَسَكَن  يف    الَِّذيَن َسبَ ْوُهْم ِمَن السَّ َفَكاَنْت ُكلُّ أُمٍَّة تَ ْعَمُل آهِلَتَ َها َوَوَضُعوَها 

امِ  السَّ َعِمَلَها  الََِّت  اْلُمْرتَ َفَعاِت  ِفيَها.بُ ُيوِت  َسَكَنْت  الََِّت  ُمُدهِنَا  يف  ٍة  أُمَّ سكنت  2" رِيُّوَن، ُكلُّ  الَت  األخالط  أن  يؤكد  وهذا   .
لألصنام الَت  إىل عبادة األواثن. ويقْ عن قريب  وحتّولوا  السامرة، مل ينفعها تعليم الكاهن،   وى هذا القول عند ذكر النص 

وَث بَ ُنوَث، َوَأْهُل ُكوَث َعِمُلوا نَ ْرَجَل، َوأَْهُل مَحَاَة َعِمُلوا  : "ابلتفصيل  اختذهتا كل مجاعة من السامريني  فَ َعِمَل َأْهُل اَبِبَل ُسكُّ
لَ   َأِشيَما، أَلْدَرمَّ اِبلنَّاِر  بَِنيِهْم  حُيْرُِقوَن  َفْرَواميِيُّوَن َكانُوا  َوالسَّ َوتَ ْراَتَق،  نِْبَحَز  َعِمُلوا  َوعَ َواْلُعوِّيُّوَن  َسَفْرَوامِيَ. َك  ِإهلَْي  َلَك  َفَكانُوا    َنمَّ

يف  أَلْجِلِهْم  يُ َقرِّبُوَن  ُمْرتَ َفَعاٍت، َكانُوا  أْطرَاِفِهْم َكَهَنَة  ِمْن  ألَنْ ُفِسِهْم  َويَ ْعَمُلوَن   ، الرَّبَّ ُقوَن  اْلُمْرتَ َفَعاِت.يَ ت َّ بُ ُيوِت  ُقوَن      يَ ت َّ َكانُوا 
آهِلتَ ُهْم َكَعا َويَ ْعُبُدوَن  بَ ْيِنِهمْ الرَّبَّ  ِمْن  َسبَ ْوُهْم  الَِّذيَن  األَُمِم  َوالَ    َدِة  الرَّبَّ  ُقوَن  يَ ت َّ اَل  األَُوِل.  يَ ْعَمُلوَن َكَعاَداهِتِِم  اْليَ ْوِم  هَذا  ِإىَل 

رِيَعِة َواْلَوِصيَِّة الََِّت أََمَر هِبَا الرَّبُّ  .  3"  َبيِن يَ ْعُقوَب، الَِّذي َجَعَل امْسَُه ِإْسرَائِيَل. يَ ْعَمُلوَن َحَسَب فَ رَاِئِضِهْم َوَعَواِئِدِهْم َواَل َحَسَب الشَّ
إبله إسرائيل؛ بل وصل األمر ببعض الكهنة   أو إبمياهنم  يقّرون ابنتساب السامريني إلسرائيل،  وهذا جعل ُجّل اليهود، ال 

   . ، كما سبق أن بيّ ّنان دواعيه كثري م  إبقرار وحنن نتفهم هذا التوجه اليهودي العام، ونوافقه   أن مّسوهم "جريان السباع".
يُسّمونه          أعظم،  وينتخبون كاهنا  السالم،  عليهما  موسى  أخي  هارون  إىل  ينتسبون  فإهنم  أنفسهم،  السامريون  وأما 

بتسميته   يكتفون  ما  وكثريا  "ليفي"؛  أو  "الوي"  سبط  من  املنحدر  أي  الالوي"؛  الكبري". "الكاهن  لو كان    "احلرب  وهذا 
لكانو  يف  صحيحا،  التشكيك  فإن  الصحيح،  هو  العكس  أن  ومبا  اجملددين؛  ابألنبياء  اإلميان  يف  اليهود  بقية  من  أخص  ا 

فال يبُعد أن يكون دليال على  أصلهم هو الصواب. وأما زعمهم ألنفسهم اخلصوصية، من دون الشعب اليهودي األصلي،  
ينقصهم من أصالة. وهذا دأب كثري من األقليات، الَت    كوهنم من حميط الدائرة ال من مركزها؛ وهم مبقوالهتم يُعّوضون ما

تروم إثبات وجود لنفسها جبنب األكثرَيت األصلية، من كل األقوام وامللل. ويُشبههم يف هذا املنحى الشيعة لدى املسلمني،  
عقل وال نقل. وسنعود  قد نظّروا كثريا ملذهبهم بُغية تثبيته، مبا ال يقبله  -بسبب كوهنم أقلية ولو يف زمن خمصوص-الذين 

 عندما نصل إىل عقائد املسلمني.   - إن شاء هللا- إىل هذه املسألة 
ابلعربية          مصحوب أبمية؛ وحىت صلواهتم الَت هي  بقوا على جهل  وبسبب العزلة الَت عاش فيها السامريون، فإهنم 

والسامريون ابلعربية.  بينهم  فيما  يتخاطبون  داموا  ما  يفهموهنا دائما،  ويسّمونه    ال  القيامة،  بيوم  يؤمنون  الرابنيني،  كاليهود 
 

 . 24- 22: 17. امللوك الثاين:   1
 . 29- 25: 17. امللوك الثاين:   2
 . 34- 30: 17. امللوك الثاين:   3
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ما   يوسف"؛ على  إسرائيل"، و"بين  "بين  أخرى ك   أبمساء  ابملسيح املخّلص. ويتسمى السامريون  يوم البعث؛ كما يؤمنون 
 بينهم وبني غريهم من اليهود من خالف. 

الفرّي2 و س.  قدميا.  الرابنيني  من  الشريعة  علماء  طائفة  وهم  اليهودي    لقدّيون:  الشعب  توجيه  يف  العليا  الكلمة  هلم  كانت 
. وقد كانت  شيعون عنه من أابطيل كانوا يُعادونه ويُ   هم من حجب اإلسرائيليني عنه، مباعلى عهد املسيح عليه السالم، و 

لثاين لصلتهم  وا   ، وإحسان الناس الظن هبم، كما هي عادة العوام مع الفقهاء؛ هلم املكانة لسببنْي: األول لعلمهم ابلشريعة 
  وإن صلة اليهود ابلسلطة احلاكمة، على مدى التاريخ مل تكن إال على وجه خيدم مصاحلهم  .وعمالتهم هلا   ابلسلطة الرومانية 

متطرفون، من قبل أن يعرف العامل مصطلح "الرباغماتية".  قدماء  ، من دون اعتبار لدين أو لغريه. فهم "براغماتيون"  الدنيوية 
ي اإلجنيل، أو الذين كتبوا عن صلة املسيحية ابليهودية، أن يُسّموا هذه اجلماعة ابلفريسيني. وامسهم  ولقد شاع لدى مرتمج

ابلعربية هو "فروشيم"؛ ويعين "املفروزون". وذلك المتيازهم عن عوام اليهود مبا هلم من علم، جيعلهم صفوة اجملتمع وُقدوته.  
وهي صفة تدل على    ؛أي عوام األرض  ، ى ألسنة خواصهم ب  "عام ها آرض"والعوام من اليهود الرابنيني، كانوا يوصفون عل

هبااشرتاك   احليوانية   املوصوف  جيعليف  ما  وهذا  دوما،  .  الفري  العوام  رقابة  إىل  مستمرة  حاجة  خيفى    ، ينيسيف  ال  الذين 
ومجودهم منصف  تشددهم  بينهم    . عن  فيما  يتسّمون  الطبقة  هذه  رجال  األتقياءولقد كان  أي  أو  الورعون   "حسيدمي"،  ؛ 

. وهم يف احلقيقة مل يكونوا  ، الَت تدل على الفقهاء ولعلها أصل الكلمة العربية "أحبار"   ."حبريمي"، مبعىن الرفقاء والزمالء
وهو  .  ؛ متاما كما هي طبقة الفقهاء لدى املسلمنيطائفة مستقلة، بقدر ما كانوا مجعية تزعم لنفسها علما خاصا ابلشريعة 

ّيني يرون  س. وعلى غرار غريهم من الفقهاء، فإن الفري، عرب مجيع حقب التاريخ ما سيجعل هلا ُسلطة على اليهود اآلخرين 
يف   ورد  مما  للتوراة،  مكمل  نظرهم  يف  هو  مبا  اإلميان  "هجادا"  أن  ومن  )تشريع(،  "هالخا"  من  واملدراش  والتلمود  املشنا 

ا. وهذا يقع فيه فقهاء امللل، بسبب اعتبارهم ألمثاهلم من طبقتهم الذين تعاقبوا عرب  )قصص(، هو من اإلميان ابلتوراة ذاهت
. وهم  هم أيضا   األجيال. ونعين من هذا، أهنم لو مل يوجبوا التقّيد مبقوالت األولني، خلرج هلم من جيلهم من يُنكر مكانتهم

وفقهاء املسلمني    يعودون إليه.  متسلسل  ثبات أصل معارضيهم الطريق إب لى واعون هلذا الرتابط املنطقي، لذلك يقطعون ع 
أحياان؛   قصد  بغري  ولو  والسنة،  القرآن  يُعظمون  أبكثر مما  الفقهي  املوروث  يُعظمون  فهم  أيضا سائرون:  النهج  هذا  على 

ي الذي  احلق  يُعادوا  أن  من  هلذا،  تبعا  هلم  بد  ال  ُث  فحسب.  األولني  الفقهاء  تعظيم  مببدأ  العمل  طريق  عن  يف  وإمنا  ظهر 
هبم،   ظنه  حلسن  سيجهله  فإنه  بعينيه،  ذلك  الفقهاء  من  ير  مل  وَمن  املوروثة.  للمقوالت  خمالفا  جيدونه  عندما  أزمنتهم، 

. لذلك، فنحن من النظر إىل الفقهاء املسلمني، نتبنّي أحوال الفريسيني بصورة أوضح  والستبعاده ُجرأهتم على فعل ذلك
لغريان حبمد هللا. من شأن الفقهاء والفريسيني،  هذا  كل  و   مما هو  من الدين يف شيء؛  الذي ذكرانه  ليس  ظاهر،  كما هو 

وال خيفى ما كان لطبقة    .يف أغلب األحيان، خصوصا إذا انضافا إىل جهل أبصل الدين ذاته   وإمنا هو من السياسة واملكر 
من أثر يف التوجيه الصهيوين للعوام  للنظرة العنصرية االستعالئية الَت    حياء إ، وما كان هلم من  يف العصر احلديث  األحبار 

  لعامة اليهود على عدم االنضباط للسلطة احلاكمة اتصف هبا اليهود على مر التاريخ. وعلى قدر ما كان هذا التوجيه ابعثا  
من    ، عقوبة فإنه كان من جهة مقابلة سببا يف تشريدهم ونفيهم  ؛ الرومانيةو خصوصا يف احلقبتنْي اليواننية    من أحد وجوهه، 

. ويكفي للداللة على شر األحبار الكبري، ما أضمروه للسيد املسيح عليه السالم من  هللا على عصياهنم وخمالفتهم للحق
شرُّ   إرادةٍ  يصيب  أن  بد  فال  أذاه،  من  املسيح  يسلم  مل  ومن  املربم.  اإلنسانية كلها للهالك  احلقب    ؛ه  من  ظاهر  هو  كما 

يون من السوء، ودل على خمالفة  سنا هذا. ولقد فضح اإلجنيل ما كان عليه الفريوم يالتارخيية الَت جاءت بعد ذلك وإىل  
له.  االنتصار  يزعمون  وإن كانوا  التشريع،  بروح  جهلهم  وعلى  لبواطنهم،  ونذكر    ظواهرهم  عنهم،  هذا  نذكر  عندما  وحنن 

ىل التاريخ كليهما؛ خالفا ملا قد يتومهه  نتائجه على اليهود مجيعا، فإننا ال ُنرج فيه عما يقتضيه النظر السليم إىل الدين وإ
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ننزه نفسنا عن النزول إىل هذا الدرك السفلّي    -حبمد هللا- بعضهم فينا من معاداة قائمة على اختالف النبوة بيننا. فإننا  
 من النظر... 

الفرّي3 إذا كان  الصّدوقّيون:  تسمي س.  حتت  هذه،  أَيمنا  وإىل  األول  الزمن  من  وجودهم  استمر  قد  هي  ّيون  أخرى  ات 
قد ُوجدت معهم أو رمبا قبلهم، ولكنها مل ُتساير تطور الفكر  جلماعات أحياان، أو ألحزاب أحياان أخرى؛ فإن فرقة أخرى  

الديين اليهودي، فانقرضت مع الزمن؛ هي فرقة "الصدوقيني". وعلى الرغم من شهرة هذه الفرقة، إال أن الغموض يكتنفها:  
ق.م(،   300ية القدمية تقول إن "أنتيُجنوس السوخي"، الذي كان من كبار كهنة اهليكل الثاين )حوايل  سفالرواَيت الفري

كان له تلميذان: أحدمها امسه "صدوق"، واآلخر امسه "بيتوس"؛ وإىل األول منهما تُنسب هذه الفرقة. وملا كان قد ورد  
الفرقتنْي مها فرقة واحدة هلا امسان خمتلفان؛ وإن كان البعض قد  يف األخبار اسم "البيتدسيني" أيضا، فإن اليهود اعتربوا أن  

ألهنم يزعمون  حرص على إجياد فرق جيعله أساس القول بفرقتنْي بدل واحدة. والصدوقيون أنفسهم مل يكونوا يقبلون ذلك،  
"صدوق"   إىل  ينتسبون  السالم،آخر،  أهنم  عليه  لداود  األعظم  الكاهن  هو  طويل؛  بزمن  هذا  من  أخذ    أقدم  توىل  الذي 

يدل نوع داللة على هذا  ، ما  البيعة لسليمان عليه السالم، فصار كاهنا أعظم له أيضا. ولقد جاء يف سفر امللوك األول 
"املذهب َفَدَخلُ :  يَ ُهوََيَداَع«.  ْبَن  َوبَ َناََيُهَو  النَّيبَّ  َواَناَثَن  اْلَكاِهَن  َصاُدوَق  يل  »اُدُْع  َداُوُد:  اْلَمِلُك  اْلَمِلِك. َوقَاَل  أََماِم  ِإىَل    وا 

َوْلَيْمَسْحهُ    ، َواْنزِلُوا ِبِه ِإىَل ِجيُحوَن،فَ َقاَل اْلَمِلُك هَلُْم: »ُخُذوا َمَعُكْم َعِبيَد َسيِّدُِكْم، َوأَرِْكُبوا ُسَلْيَماَن اْبيِن َعَلى اْلبَ ْغَلِة الََِّت يل 
َوَتْصَعُدوَن َورَاَءُه،    ِلًكا َعَلى ِإْسرَائِيَل، َواْضرِبُوا اِبْلُبوِق َوُقولُوا: لَِيْحَي اْلَمِلُك ُسَلْيَماُن.ُهَناَك َصاُدوُق اْلَكاِهُن َواَناَثُن النَّيبُّ مَ 

ُه َقْد َأْوَصْيُت َأْن َيُكوَن َرئِيًسا َعَلى  ، َوِإَيَّ . ُث َيِت بعد  1يَ ُهوَذا«ِإْسرَائِيَل وَ فَ َيْأِت َوجَيِْلُس َعَلى ُكْرِسيِّي َوُهَو مَيِْلُك ِعَوًضا َعينِّ
. ويبدو أن  2أَبَِيااَثَر. َوَجَعَل اْلَمِلُك بَ َناََيُهَو ْبَن يَ ُهوََيَداَع َمَكانَُه َعَلى اجْلَْيِش، َوَجَعَل اْلَمِلُك َصاُدوَق اْلَكاِهَن َمَكاَن  ذلك: "

َماِل لِْلَكَهَنِة َحارِِسي  قد جاء يف "حزقيال": "ألنه  أحفاد "صادوق" قد توارثوا بعده الكهانة؛   َواْلِمْخدَُع الَِّذي َوْجُهُه حَنَْو الشِّ
. كل هذا، وقد شكك بعض الدارسني يف  3." ِحرَاَسِة اْلَمْذَبِح. ُهْم بَ ُنو َصاُدوَق اْلُمَقرَّبُوَن ِمْن َبيِن اَلِوي ِإىَل الرَّبِّ لَِيْخِدُموهُ 

ل آخرون أصل التسمية الَت يروهنا من "صديقيم"، الَت  انتساب فرقة الصدوقيني إىل الكاهن األعظم لسليمان. وهلذا أتوَّ 
التسمية  ليصري املعىن "أهل العدل"، أو ما يُقاربه. وهكذا تبقى مسألة    ؛ تعين ابلعربية الّصّديقني، بتبديل الياء ابلواو تواضعا 

يني وللمسيحيني مجيعا. ومل يقنع التلمود بوصفهم أبقبح الصفات،  سهلذه الفرقة غري حمسومة، خصوصا مع عداوهتا للفري
ابلصد  لبل عد تسميتهم  و عن تسميتهم  إىل  ينطبق على  "األبيقوريني"ب   قيني  ؛ ألن مدلول هذه التسمية عند التلموديني 

روَيت الشفوية، مع التحلل من أحكام الدين واألخالق. وهذا املعىن قريب من  من يشك يف احلقائق، ومن ال يؤمن ابمل
 "الزندقة" الَت يُطلقها املسلمون على أهل الزيغ والضالل منهم. ومن خصائص طائفة الصدوقيني ما َيِت: 

 : خالفا للرابنيني. أهنا ال تؤمن بقيامة األموات من القبور -ا
للبشر  -ب األبدية  ابحلياة  تؤمن  الدنيا   ال  يف  مل  أبشخاصهم، كما كانوا  وإن  ابلعبث،  القول  إىل  يؤدي  أن  بد  ال  وهذا   :

ُتْم    ُيصّرِحوا هم بذلك؛ لكن العقل حيكم به، تبعا ملقولتهم. وهذا هو ما نفاه القرآن نفيا قاطعا، يف قول هللا تعاىل:  }أََفَحِسب ْ
َنا اَل   َا َخَلْقَناُكْم َعبَ ثًا َوأَنَُّكْم إِلَي ْ ُ اْلَمِلُك احلَْقُّ اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَكِرمِي{ ]املؤمنون:    .تُ ْرَجُعوَن أمنَّ ،  115فَ تَ َعاىَل اَّللَّ

 ؛ أي تعاىل عن أن يكون خلقه عبثا. [116
 

 . 35- 32: 1األول: . امللوك  1
 . 35: 2. امللوك األول:  2
 . 46:  40. حزقيال:  3
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اآلخرة  -ج يف  والعقاب  الثواب  يكون  تُنكر  أن  بد  ال  واملعاقب،  امل ُثاب  ألن  السابق:  قوهلم  مع  منسجم  وهذا  ذاته  :  هو 
   من أطاع أو عصى يف الدنيا؛ وهم ال يُقّرون بذلك.

والقدر  -د القضاء  الدنيا  تُنكر  يف  عليه  جيرَين  خملوقا  يقتضيان  والقدر  القضاء  ألن  األول،  قوهلم  عن  فرع  أيضا  وهذا   :
 واآلخرة. وهو خالف مذهبهم. 

؛ ألن املالئكة شركاء فيما هو آيل  ابنتفاء الثواب والعقاب : وهذا أيضا فرع عن قوهلم  تُنكر وجود املالئكة والشياطني   -ه
ألنه   ذلك،  تفصيل  يف  ُنوض  ولن  منها.  العذاب  إىل  مؤدٍّ  هو  فيما  شركاء  الشياطني  أن  األعمال، كما  من  الثواب  إىل 

 سيخرج بنا عن غرض الكتاب. 
لسابق؛ ألنه كفر منهم أبصل ما يف  : وهذا أيضا منسجم مع قوهلم اتقول خبلق اإلنسان ألفعاله، وبذلك هو مسؤول  -و

العلم، ومبا هو من نتائج األعمال يف اآلخرة. وهذا يعين أن املسؤولية الَت يتكلمون عنها، هي دنيوية صرف؛ كاملسؤولية  
 الَت تكون أمام القانون األرضي.   

هو الكالم هنا؛ ألن هذه الفرقة، ال  : وال ندري عن أي إميان ابلعهد القدمي  تؤمن ابلعهد القدمي، وتُنكر التلمود وغريه  -ز
ينقصها حىت تكون ملحدة إحلادا اتما إال الكفر ابهلل نفسه سبحانه. وهذا التناقض املبدئي بني ما يزعمونه من إميان، وما  
هم عليه من كفر، ال يدل منهم إال على ضعف عقوهلم النظرية؛ ألهنم، وإن حافظوا على اتساق أنساقهم جزئيا، نقضوها  

   األصل األول الذي بنقضه، تنتقض كل الفروع. من 
بو         شبها  الفرقة  هلذه  الدارسني  بعض  رأى  املعتزلةقد  يف فرقة  االشرتاك  جهة  من  جهة كون    ،  ومن  املقوالت،  بعض 

  - هللا  إن شاء -يف العقل. وسيتضح ما منيل إليه    ؛ أما حنن فنرى املعتزلة أرقى منهم بكثريأفرادها من النخبة وطبقة العقالء 
ابلتحليل.  املعتزلة  مقوالت  نتناول  قول  عندما  عدم  من  الرغم  الفرقة  وعلى  على  ب  هذه  يُبقون  فإهنم  املخلص"،  "املسيح    

  ، إمكان وجوده، من خالل أتويلهم لنصوص بعينها من العهد القدمي، وابخلصوص سفر "إشعيا". ولكنهم مل ُيصرحوا بذلك 
ُيصّروا  تنزُّها؛   ومل  رأ   أيضا،  املقولة و عندما  ولعل    ا هذه  والدمهاء.  العامة  بني  الدينية،  واخلرافة  الدروشة  من  صنف  إىل  تؤول 

يني يف مناصبته العداء ويف مقاومة  سفاشرتكوا مع الفري  ؛ للمسيح عليه السالم  عنهم،  وف ر كان سببا يف عدائهم املع  ،هذا
 عض املتأخرين كطائفة "القرائني" من اليهود. لفكر باكيف سيتأثر هبذا   -إن شاء هللا- ما جاء به. وسنرى فيما بعُد 

متطرف عن الفرّي  ون:ءا نّ . الق4 يف احلقيقة فرقة ابملعىن املعروف، وإمنا هم فرع  ليسوا  إىل العنف  سوهم  يلجأون  يني؛ وقد 
وكلمة   اليهود".  "غالة  ب   يُنعتوا  أن  مُيكن  األوصاف  هبذه  وهم  األحوال.  فرد  "حبسب  هبا كل  يتسمى  الَت  هذه  قّناء"  من 

عند   العشر،  الوصاَي  يف  نفسه  هبا  هللا  وصف  الَت  الصفة  وهي  احلمية".  "صاحب  أو  "الغيور"،  العربية  يف  معناها  الفئة، 
النهي عن اختاذ آهلة أخرى. وكان املعىن القدمي هلذا اللفظ يف اللغة العربية، قد تضمن اجلهاد يف سبيل هللا، واألمر ابملعروف  

بقوة   املنكر  عن  "إ والنهي  النيب  ذهب  وعندما  الئم.  لومة  ذلك  يف  العبد  خياف  ال  "حوريب"،  يوجرأة؛  هللا  جبل  إىل  ليا" 
َوَدَخَل ُهَناَك اْلُمَغارََة َواَبَت ِفيَها. وََكاَن َكاَلُم  "  كما جاء يف الكتاب املقدس:  الذي كلم هللا فيه موسى، وابت يف املغارة،

ههُ  َلَك  »َما  يَ ُقوُل:  إِلَْيِه  ِإيِليَّا؟«. الرَّبِّ  ََي  َعْهَدَك،    َنا  تَ رَُكوا  َقْد  ِإْسرَائِيَل  َبيِن  أَلنَّ  اجْلُُنوِد،  ِإلِه  لِلرَّبِّ  َغرْيًَة  ِغْرُت  »َقْد  فَ َقاَل: 
ْيِف، فَ َبِقيُت َأاَن َوْحِدي، َوُهْم َيطْلُُبوَن نَ ْفِسي لَِيْأُخُذو  فهذه الغرية هي ما يُعرّب  .  1ا«. هَ َونَ َقُضوا َمَذاحِبََك، َوقَ تَ ُلوا أَنِْبَياَءَك اِبلسَّ

أخذهتم    نعنه يف العربية مبشتقات "قّناء". ويذكر املفسرون اليهود من أصحاب املدراش، أن من أكرب القّنائني القدماء، الذي 
َوِإَذا َرُجٌل ِمْن  الغرية هلل، من عهد موسى: "فنحاس بن أليعازر بن هارون" الكاهن، الذي ورد يف شأنه يف سفر العدد: "
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َم ِإىَل ِإْخَوتِِه اْلِمْدََينِيََّة، أََماَم َعْييَنْ ُموَسى َوَأْعنُيِ ُكلِّ مَجَاَعِة َبيِن  ئِيَل، َوُهْم اَبُكوَن َلَدى اَبِب َخْيَمِة   ِإْسرَاَبيِن ِإْسرَائِيَل َجاَء َوَقدَّ
بِ   االْجِتَماِع. ُرحْمًا  اجْلََماَعِة َوَأَخَذ  َوَسِط  ِمْن  اْلَكاِهِن، قَاَم  َهاُروَن  ْبِن  أَلَِعازَاَر  ْبُن  ِفيْنَحاُس  ذِلَك  رََأى  ا  َورَاَء    َيِدِه،فَ َلمَّ َوَدَخَل 

وََكاَن الَِّذيَن    طََعَن ِكَلْيِهَما، الرَُّجَل اإِلْسرَائِيِليَّ َواْلَمْرأََة يف َبطِْنَها. فَاْمتَ َنَع اْلَوأَبُ َعْن َبيِن ِإْسرَائِيَل. الرَُّجِل اإِلْسرَائِيِليِّ ِإىَل اْلُقبَِّة وَ 
اَر ْبِن َهاُروَن اْلَكاِهِن َقْد َردَّ َسَخِطي َعْن َبيِن  »ِفيْنَحاُس ْبُن أَِلَعازَ   َفَكلََّم الرَّبُّ ُموَسى قَاِئاًل:   َماتُوا اِبْلَوإبَِ أَْربَ َعًة َوِعْشرِيَن أَْلًفا.

بَِغرْيَِت. ِإْسرَائِيَل  َبيِن  أُْفِن  مَلْ  َحىتَّ  َوَسِطِهْم  يف  َغرْيَِت  َغاَر  ِبَكْونِِه  اَلِم،   ِإْسرَائِيَل  السَّ ِميثَاَق  ِميثَاِقي  أُْعِطيِه  هأََنَذا  ُقْل:    ِلذِلَك 
َولَِنْسِلهِ  َلُه  ِإْسرَائِيَل«.   فَ َيُكوُن  َبيِن  َعْن  َر  وََكفَّ هلِل  َغاَر  أَنَُّه  أَلْجِل   ، أََبِديٍّ ِميثَاَق َكَهُنوٍت  بَ ْعِدِه  هذا  1ِمْن  يف  يرون  واليهود   .

؛ وهو ما يدفع القنائني إىل االنتقام منهن، من ابب دفع البالء عن  ما جيعلهم ينسبون البالء إىل الزواج ابألجنبيات   ،النص 
الناظرون يف الشرائع ابملنطق العقلي؛ بل نرد    ،، كما قد يُنكره أصحاب العقول مبدئيا ال نُنكر عليهم هذا . وحننالشعب

زمن   أو  السالم،  عليه  املسيح  زمن  يف  احلكم  هذا  على  االستمرار  ولكن  السالم.  لقومه، عليه  موسى  ما شرعه  إىل  ذلك 
عليهم ننكره  ما  هو  وسلم،  وآله  عليه  هللا  صلى  حينئذ  ؛ قطعا   حممد  يتومهوهنا  الَت  الغرية  غري  غرية  تكون    ، ألن  سند  من 

وهذا العنف املنسوب    قبل اآلخرة.و . ولذلك هي تندرج يف العنف احملظور، الذي حُياسب عليه صاحبه يف الدنيا  شرعي
اخلدمة  (: أن من يسرق أدوات  81إىل الشريعة، كان قد ظهر زمن أحبار املشنا، حيث جاء يف ابب القضاء )السنهدرين  

الدينية، ومن يعمل عمال سحرَي لإلضرار، ومن يتزوج ابمرأة آرامية، فإن القنائني كانوا يقتلونه. وقد أصبح قضاء القنائني  
"هريودوس" أَيم  يف  جعلهم  مما  القسوة،  يف  األمثال  الفريزمن    مضرب  وجعل  مستقلة؛  فرقة  يُعترَبون  املسيح،  ّيني  سميالد 

ج من  عنهم  خيتلفون  ال  أن  الذين  إىل  هبم  األمر  بلغ  ولقد  واإلرهاب.  الغلو  هذا  بسبب  يُعادوهنم  والشريعة،  العقيدة  هة 
ون "سيقارين" أو "سيقاريقني" وهو مصطلح تلمودي معناه "اإلره بيون" أو "السفاحون" أو "قطاع الطرق"؛  اصاروا يُسمَّ

تمردون". وحيكي عنهم املؤرخ اليهودي املعاصر  كما مُسّوا يف بعض الواثئق "بريواني" أي "اخلارجون عن القانون" أو "امل
  هلم "يوسيفوس"، أهنم كانوا ميتازون بدعوهتم إىل وطن يهودي حر ومستقل؛ وأهنم كانوا ال يُقّرون حلاكم وال سيد إال هللا 

ظهوروحده بني  "يوسيفوس"  ويربط  أجنيب.  حاكم  بيعة  على  املوت  يُفضلون  وأهنم كانوا  من    وما،  "القنائني"   فرقة   ؛  وقع 
يالد املسيح، عند صدور مرسوم روماين يعترب فلسطني رومانية على التمام. وقد  مل أحداث يف السنتنْي السادسة والسابعة  

بدأت هذه األحداث إبحصاء روماين لليهود املوجودين يف فلسطني، فقام أحد "القنائني"، وكان امسه "يهوذا دي مجال"  
يني وامسه "صدوق"، على إشعال انر الثورة؛ ولكنهما مل ينجحا إال  ستفق سرا مع أحد الفرياملعروف ب  "يهوذا اجلليلي"، وا 

ويف    سحقهم يف استقطاب بعض املتطرفني وتكوين عصاابت حمدودة. فلما علم الرومان أبمرهم، هبوا لقمعهم، وجنحوا يف  
رية، تعتمد االغتيال. وكان ضحاَيها من  الزعيمني املذكورْين. ومنذ ذلك الوقت، أصبحت حركة "القنائني" حركة س  قتل 

الرومان،   مع  املتعاونني  عامةخصوصا يني  سالفري اليهود  الشعب  على  أبثرهم  لعلمهم  هذا؛  يف  يُشبهون  وهم  حركة    ، . 
زعيم وكان  والشام.  فارس  بالد  من  امليالدي،  عشر  احلادي  القرن  يف  املسلمني  لدى  املعروفة  قُبيل    القّنائني   "احلشاشني" 

هو "مناحم بن يهوذا اجلليلي"، الذي كانت مناوشاته سببا يف إهناء أمر القنائني    ،م  70يتوس" على اليهود عام  هجوم "ت 
وإذا كانت حركة القنائني قد اندثرت منذ هذا التاريخ، فال شك أن منهاجها يف العمل    واليهود مجيعا، على يد الرومان.

الزم مستمرا طول  سيبقى  ابلعنف،  مبادئها  نشر  الصهيونية  على  احلركة  نشوء  عند  األول،  من  أقوى  مظهر  يف  ليظهر  ان، 
بل إن من اجلماعات اإلسالمية القائمة على الفقه الظاهري، من كان على هذا النهج عرب العصور. وإن آخر   املعاصرة.

زعومة، الَت أتذى منها  صور هذا العنف الدييّن، ما أنتجه املتسلفة من متأخري احلنابلة؛ الذي انتهى إىل "دولة داعش" امل
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ذكر هنا، أن هذا الصنف من العمل الديين، ال ينحسر إال مع شيوع العلم الديين  ناملسلمون كما أتذى غريهم. وال بد أن  
؛ هلذا كنا حنن ال ندعو إىل حماربة التطرف واإلرهاب بتطرف وإرهاب مقابل، داخل الدولة الواحدة أو يف العامل،  الصحيح

قوته وانتشاره. وعلى العكس من ذلك، ندعو إىل حماربة كل تطرف إبشاعة العلم بني الناس، وبتعليمهم    ألن ذلك يزيد من
أصول الدين األصيلة؛ بدل هذا الفقه العليل الذي يُشبه لدينا فقه التلمود واملشنا. وال ندري إىل اآلن، ملَ ملْ يتنبه املسلمون  

 ملْ ينتفعوا من أخطاء اليهود، وقد جعلها هللا يف القرآن اباب مستقال من العلم  إىل وقوعهم فيما وقع فيه اليهود ذاته!... وملَ 
   الديين!... رمبا ذلك لوجود نظرة استعالئية، شاهبوا فيها اليهود!... وهذا ما ال يتفق مع مبادئ اإلسالم البتة!...  

من أهم فرق اليهود وأكثرها نشاطا    ؛ وهيالمعلى عهد املسيح عليه السموجودة  كانت هذه الفرقة    . فرقة "األسينيني":5
، أهم الفرق  يني والصدوقيني والقنائنيسمع أخواهتا من الفري  يعتربوهناوقيمة، إىل احلد الذي كان املتناولون للفكر اليهودي  

لقاطبة و ك .  األسينيني  فرقة  بني  الفرق  عنها ابملقارنة  مثيالهت ن  املعلومات  هو شح  اهاغري إىل  ا،  بدأ  ولقد  احمليط  .  لغموض 
هبذه الفرقة، مع املؤرخني األولني، الذين مل يكتبوا عنها إال فقرات معدودة. ومل يكن املؤرخ "يوسيفوس" ليخرج عما ذكران،  
تعريٍف كتبه   "حرب اليهود" و"تواريخ اليهود"؛ ابإلضافة إىل  ذكر األسينيني عشرين فقرة يف كتابْيه:  يف  من مل جُياوز  وهو 

الطبيعي   "بلينوس العامل  امليالدي   " الروماين  األول  القرن  يف  عاش  الذي  الطبيعي"  ، األكرب،  "التاريخ  جانب    ؛ يف كتابه  إىل 
شذرات تركها الفيلسوف اليهودي السكندري "فيلون". والكتاابت اليهودية واآلرامية، املعاصرة لألسينيني، مل تعنت هبم وال  

ألوىل، الَت كان ينبغي أن تشيد هبم ِلما سيأِت ذكره بعد قليل إن شاء  ذكرهتم مبا يليق هبم. وكذلك الكتاابت املسيحية ا
سنة   صيف  أواخر  إىل  حاله،  على  األمر  وبقي  مغارة  1947هللا.  يف  العربية  الكتاابت  من  جمموعة  على  ُعثر  عندما  م، 

وابعتبار مكاهنا    ،ارهتا غز   علىابلقرب من "فشخة"، يف منطقة "أرحيا"، على اجلانب الغرِب للبحر امليت. وهذه الكتاابت  
من غري ورود ذكر اسم "األسينيني"، ولو مرة واحدة. ومع هذا، فقد رجح  لكن  تدل على وجود فرقة يهودية خمصوصة،  

ظ  ، أن تكون الكتاابت املكتشفة ترااث لألسينيني؛ بينما حتفّ األستاذ ابلسوربون(   " كثري من الباحثني )منهم "ديبون سومري
. وملا كان هذا  ؛ من دون زَيدةالواثئق إىل مكاهنا؛ فقالوا: "كتاابت البحر امليت"، أو "خمطوطات قمران"آخرون، ونسبوا  

من وصف لألسينيني، فإنه صار لزاما   ،األكرب و"فيلون"  "ما تركه "يوسيفوس" و"بلينوس   ،من وجوه عديدة   وافقالرتاث ي
 . اليقني  وجه ا على ؛ وإن كانت لن تنفع يف بيان أصلهتلك   هذكر بعض وجوه الشب 

عن        يقل  ال  نفسه  امسها  فإن  املنال؛  صعب  أمرا  الفرقة  هذه  عقائد  من  جتعل  املراجع،  يف وإذا كانت ندرة  ذلك.    ها 
و  ابليواننية  ُخّط  بل  قط،  ابلعربية  مكتواب  يرد  مل  ألنه  تعين  ابوذلك  الكلمة كانت  أن  العلماء،  بني  اآلن  والشائع  لالتينية. 

اآلسي للجراح   من ابب اجملاورة عين الطبيب أو املداوي )تقول العربي  ذيهو "آسيا"، الو  ،أصلها آرامي ؛ وأن  "األطباء" 
هذا،   وعلى  تسمية  فإنه  والطبيب(.  اعتمدوا  املذهب،  هذا  ذهبوا  والذين  "اأُلساة"؛  الفرقة  هذه  ُتسّمى  أن  جيدر  كان 

ي "أطباء هللا". ومع ذلك، يبقى هذا التخريج غري دقيق، لكون  الفيلسوف اليهودي "فيلون" هلم ابليواننية "ثريابوِت ثيو"؛ أ
 كما تعين األطباء.  تعين اخلَدم،  "ثريابوِت" يف اليواننية، 

"أوسيوى"         من  جاء  الفرقة  هذه  اسم  اشتقاق  أن  الباحثني  بعض  رجح  القديسني؛ كما  ولقد  أو  األبرار  تعين  الَت   ،
القدمي العربية  الكلمة  إىل  بعضهم  وإن كان  عزاها  األتقياء؛  مبعىن  "حسني"  أو  "حْسيا"  مستبعدا،    اذهة  األخري  التخريج 

بسبب انعدام الواثئق الصرحية الَت ترد فيها هذه الكلمة ابملعىن املذكور يف الرتاث اليهودي. ولقد أرجعها آخرون إىل كلمة  
"ساِحيا"   من  جعلها  حينما  غريهم  وأبعد  "الصامت"،  معناها  والَت  تكّلفوا  "حاِشيا"  وكأهنم  املاء؛  يف  السباحة  تعين  الَت 

العِ  معىن  على  عندما  العثور  "يوسيفوس"،  إليه  أشار  مبا  يتقّوى  احلقيقة،  إىل  املعاين كلها  هذه  أقرب  ولعل  املعروف.  مادة 
الَت جتعل الناس    الوقار واهليبة، ذكر أن هؤالء القوم كانوا يلتزمون لبس الثياب البيضاء النظيفة، ويظهرون يف اجملتمع هبيئة  
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هبذه   السالم  عليه  املسيح  تعريض  عدم  هو  الطيّب،  للمعىن  يتحمسون  جيعل كثريين  والذي  إليهم.  ويطمئنون  هبم  يثقون 
يني والقنائني. وملا كان هو عليه السالم، قد اشتهر مبعجزاته الطبية، فقد زاد ذلك من  سالفرقة، على غرار ما فعل مع الفري

. ورغم كل هذا التطواف حول املعاين، فإن اسم  واالستنان  من جهة التشبه  مقتفني له يف التطبيب احتمال كون األسينيني  
بعينه وجه  إىل  خيلص  ال  غامضا  سيبقى  حاألسينيني  املرجِّ وجود  لعدم  ابمسها  املعترب   ،  يتعلق  ال  الفرقة،  هذه  وغموض   .

أيضا  بتارخيها  وإمنا  احلشمونيني،    : وحده،  املكابيني  أسرة  إىل  يرجع  هلا،  ذكر  "اتريخ  فأقدم  يف  "يوسيفوس"  حيكي  عندما 
اليهود" أهنم كانوا موجودين على عهد األمري احلشموين "يواناثن". ويبدو من هنجهم نفسه، أهنم مل يكونوا يتيحون لسواهم  

لوطة ابلفيثاغورية اليواننية، وبشطر من عقائد فارس يف  من الناس أن يعرفوا عنهم الكثري. ويبدو أهنم كانوا على عقائد خم
. ولعل  بال ريب للشمس؛ ابإلضافة إىل العقيدة اليهودية العامة    النور على اخلصوص، ومبا كان عليه املصريون من تقديسٍ 

 عقيدهتم تتلخص فيما يلي: 
؛ وهو يُشبه ما تدأب عليه  ال يُقسم بعده أبدا   ، ما ابات سَ قَ بعد االنتماء إىل الفرقة، يُقسم املنتمي  االعتزال عن الناس:    -ا

ا كان عليه املسيح عليه السالم مع احلواريني، فإننا  مبيف هذا    شبها. ورغم أن املتعجلني يرون  املنظمات السرية عرب األزمان 
إمامها رابين مجاعة  مقارنة  مُيكن  نعين أنه ال  لوجود الفارق. وحنن  بني اجلماعتنْي،  يف    مرتبة، من أعلى  ُنصر على التمييز 

، إىل مجاعة أخرى وإن كانت مجاعة مؤمنني. وهذا يعين أيضا أن التشابه يف املظاهر ليس أمرا معتربا يف  )الرسالة(  الرابنية
وعدم اعتبار    مثل هذه املسائل، ألننا بصدد تناول اإلنسان يف جوهره قبل مظهره؛ وهذا خيرج عن مقدرة جل الدارسني.

.  )خمتلف الفرق(   اه، قد أدى بعلماء الدين القاصرين، قبل غريهم، إىل الغلط يف النظر إىل الدين وإىل أهلهالفارق الذي بيّ نّ 
ال   أن  ينبغي  من كان  وهم  الشرع،  يف  اجلماعة  معىن  مُيّيز  ال  من  الزعم(،  )حبسب  اإلسالم  علماء  من  جند  حنن  ولذلك 

رسالجيهلوه ولكون  غريهم،  من  ابلوحي  عهدا  أقرب  لكوهنم  يف  ؛  حتريف  اجلهل،  هذا  عن  نتج  وقد  الرساالت.  خامتة  تهم 
 . املبني  أئمة يقودون الناس إىل اهلالك  )ابملعىن اإلسالمي اخلاص(  التديُّن العملّي، عندما صار غري الرابنيني 

مبظهر    -ب والظهور  نظافتها،  على  احلرص  مع  البيضاء:  الثياب  ابحلواريني، الوقار لبس  يُشبَّهون  أيضا  هذا  ويف  عندما    . 
"البس الثياب البيضاء". وحىت لو صح هذا من جهة الظاهر، فإنه يكون استناان من هذه الفرقة    ، هو:عل معىن حواريجيُ 

يف الصفة مبا كان عليه املسيحيون، يف هذه املسألة على اخلصوص  يدّل على اشرتاك  أن  ونعين من هذا، أن    .؛ من دون 
ثي ببياض  غريهم  عن  امتازوا  إن  اثنوياألسينيني  فالعتبار  ويدل    ، اهبم،  عليه.  تقوم  الذي كانت  األساس  بعد  حتما  َيِت 

 على هذا، ما كانوا عليه من رجاحة يف العقل واتزان يف املعاملة. 
وهذا يُشبه ما تكون عليه األديرة يف النصرانية، وما تكون عليه بعض  العيش مجاعة يف دار واحدة بعيدا عن الناس:    -ج

يف الصوفية  القول    اإلسالم.  الزواَي  إىل  بنا  حيدو  ما  وهو  وزخرفها؛  للدنيا  جمافاة  عن  إال  تكون  ال  هذه،  العيش  وطريقة 
وحنن سنفصل الكالم عن التصوف اليهودي يف أوانه،    . ، من هذا الوجه ابندراج هذه الفرقة ضمن التصوف اليهودي العام

   من غري هذا اجلزء؛ ونكتفي هنا ابإلشارة إليه فحسب.
له    إىل هتذيب شعر الرأس واللحية.   -بعد العناية ابلثياب- ذلك  االهتمام ابلنظافة وحسن املظهر: وينتهي    -د وهذا مما 

ما يكون عليه أهل التصوف أيضا، من ابب  لِ من جهة؛ و   نظافةعلمهم بقيمة ال ؛ لصلة مبا يكون عليه أهل الطب من هيئة 
 موافقة ظاهرهم لباطنهم يف التنزه عن النقائص وسوء األخالق. 

ف   -ه الشمس:  بشروق  الشروق    ستيقظونيهم كانوا  االحتفاء  "صالة    ليستقبلواقبل  مسّوها  خاصة،  بصالة  الشمس 
. ولو عدان  فيهم؛ لعلمنا بوجود من هم على شاكلتهم من كل زمان، وإن كنا ال حنصره  جملوس اب  شبه   فيه وهذا    .األسالف" 

  ا جبرم الشمس ظهور   هلا صلة ينهى عن الصالة يف األوقات الَت    وسلم  إىل اإلسالم، فإننا سنجد النيب صلى هللا عليه وآله
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َهااَن َأْن ُنَصلَِّي    َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   َثاَلُث َساَعاٍت َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ فعن ُعقبة بن عامر اجلهين، قال: "واختفاء واستواء.   يَ ن ْ
ْمُس اَبزَِغًة َحىتَّ تَ ْرَتِفَع، َوِحنَي يَ ُقوُم قَائِ  ، َأْو َأْن نَ ْقرُبَ ِفيِهنَّ َمْواَتاَن: ِحنَي َتْطُلُع الشَّ ْمُس، َوِحنَي  ِفيِهنَّ ُم الظَِّهريَِة َحىتَّ مَتِيَل الشَّ

ْمُس لِلْ    . ألن الشمس مظهر من املظاهر الَت ُعبدت من دون هللا لدى أقوام كثريين   ،وهذا   1" .ُغُروِب َحىتَّ تَ ْغُربَ َتَضيَُّف الشَّ
الغفلة زمن  يف  األمر  آلل  هبا،  اقرتنت  العبادة  أن  شك   )كزماننا(   ولو  غري  من  عبادهتا  الناس    ؛ إىل  إلخراج  جاء  واإلسالم 

ولقد أشران يف كالم لنا سابق، إىل ما كان عليه املصريون القدماء    .تأ نكرر ، كما ال نف من عبادة املظاهر إىل عبادة الظاهر 
يف  مرتبتها  علو  وبيّ ّنا  للشمس؛  عبادة  اعتبار من  مظهر املظاهر     لكوهنا  وهؤالء    ا،  الظهور.  به  الذي كان  "النور"  لالسم 

ا  جمال  يف  عموم  من  االسم  هلذا  ما  ما،  وجه  من  يعلمون  أهنم كانوا  يبدو  مظهره  األسينيون،  يف  يُعظمونه  فكانوا  لتجلي؛ 
. وهنا ينبغي أن نفرق بني حكم العبادة نفسها، الَت قد تكون منهيا عنها شرعا، وما يدعو  ، الذي هو الشمساألجلى

التفريق عدم  ألن  العابدين؛  غيب  جهة  من  العبادة  تلك  قد إىل  من    ،  عبادة  منه  ختلو  ال  الذي  ابحلق  اجلهل  إىل  يؤدي 
   .   ا نقول العبادات. وهذا من أكرب دالالت التوحيد، لدى من كان له بعض إملام مب

  يف أصلها،  حترمي الذبيحة واعتبارها صنفا من العدوان على احلياة: وهم يف هذا خُيالفون اليهود، الذين كانت عبادهتم  -و
من اجملوسية، ومع غريها من الطقوس،   ى هذه الفرقةابني. وهذه الصفة إما أن تكون قد دخلت علقائمة على تقدمي القر 

الَت  اهلندية  الدَيانت  من  وإما  الشمس؛  النباتّيون  كتعظيم  عليها  على    . يكون  الفرقة كانت  هذه  فإن  حال،  وعلى كل 
   انفتاح كبري من جهة تديُّنها؛ خالفا ملا يكون عليه اليهود يف العادة. 

أعلى   -ز رئيس  فيها  يعيشون  الَت  من دورهم  دار  لكل  حبيث يكون  هرمي:  ترتيب  ضمن  احلق"  العيش  "معلم    ، يُسمونه 
  ، مع ما يدل عليه من متاسك يف اجلماعة،ال بد من اعتبارها يف املعامالت الَت بينهم. وهذا  تفاوتة،حتته رتب م تكون  و 

ونقول هذا، ألنه    .؛ وكأهنا قد أتثرت هبذه اجلماعة أو مبثيالهتا يف العاملبعد  فيما  النصرانية  الكنيسة   ما آلت إليهحييلنا على  
وإن كانت بعض صور هذه اهلرمية مما هو    ال بد من وجود هذا النظام اهلرمي يف كل زمان؛ بسبب احلقيقة الداعية إليه. 

ُيصطلح عليه هبرم األقطاب املعلوم    معترب من الباطل الشرعي، فإن إحداها ال بد أن تكون صورة حق ألهل احلق؛ وهي ما
   يُتحدث هبا لكل أحد. ال  لدى الصوفية. ولن نستفيض يف تفصيل املسألة، لكوهنا من العلوم اخلاصة الَت

جعلهم يرفضون اهلبات واألعطيات، ويعيشون    هو أيضا ماو النعزاهلم.    ما عرضناوهذا هو ما ذكرانه سابقا، عندالزهد:    -ح
  -لفريسينياخصوصا  -؛ ألن غريهم من أهل التديّن  وهو تنزه يشهد هلم بعلو احلال، وبصدق اإلميان   على عمل أيديهم.

ذلك. يُطيقون  من  ال  اجلماعة  وقد كان  ابل   هذه  يشتغل  القلب تطبيب من  وعالج  البدن  عالج  بني  ليجمع  نفع  ،  يف   ،
ورغم ما يدل عليه هذا    وهو أيضا أمر حممود، يدل على علو مهتهم، وعلى نظرهم إىل ما ينفعهم يف املآل.   .النفس والناس 

النظام من تروحن يف احلد األدىن، فإنه ال بد ملن يكون على هذه اهليأة من غلبة أحكام العقل عليه؛ وهو ما سنكتشفه  
   يأِت. س فيما 

أهنم كانوا   -ط "فيلون"  عنهم  يذكر  الزواجحيرّ   التبتل:  أنفسهم  على  "بلينوس"  ؛ مون  ذلك  الناظرين    . ويؤكد  جيعل  ما  وهو 
مناقضة هذا احلال ملا درج عليه اليهود يف هذه املسألة. ولعل هذا املنزع قد دخل    معإليهم يرجحون أتثرهم ابلفيثاغورية، 

ر )االغتسال( بعد مُ  . ولعل  النساء  باشرةعليهم عند مغاالهتم يف فهم الطهارة )القداسة(، عندما رأوا الشريعة توجب التطهُّ
برجال الكنيسة الكاثوليكية   أدى  ما  أيضا، هو  ابلتبتل،  هذا  السيد  ال  من حيث املبدأ؛ زَيدة على االقتداء حبإىل القول 

ن يكون دينا، بسبب مناقضته ألصل  ألاملسيح يف اجلزء األول من حياته الدنيوية. وعلى العموم، فإن هذا العمل ال يصلح  
 

 . أخرجه أمحد يف مسنده.  1
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ه   . ، واملتعلقة حبفظ النوع من أصول الطبيعة البشرية  من    يخرجونس،  بعملهم ذاك   ونعين من هذا، أن أصحاب هذا التوجُّ
   أحكام العقل الَت أسلفنا اإلشارة إليها. آاثر  معىن الدين إىل معىن األيديولوجيا؛ وهو من 

وهو أيضا من دالئل العقل لدى العقالء، وإن كان من أصول    القول ابحلرية جلميع الناس: وحترمي الرق واالستعباد.  -ي
  الدين، هي لقبول الدين الّرّق من حيث هو أمر واقعالدين لدى املسلمني خصوصا. ونسبتنا هلذا األصل إىل العقل قبل 

إن هو ابلغ يف التجريد. وهنا ال بد من أن نشري إىل أن العقل لدى    ،؛ خبالف العقل الذي قد يضيق عنه يف مراحله األوىل 
الذي يشهد    قولفالسفة اليوانن، مل مينعهم من قبول الّرّق يف جمتمعهم، بل كان يؤّكده؛ العتبار التفاوت احلاصل بني الع 

للمعىن اجملّرد الذي ذكرانه حنن. وهذه االختالفات، ال خيرج منها املرء برأي، إال إن هو حاز العلم بوجوه  ال    به العقل ذاته، 
املنادين   أن  هذا،  من  املضللة. ونعين  الدعاوى  برغم  هلا  الواقع  خمالفة  تركيبا، بسبب  املسائل  أشد  من  املسألة كلها؛ وهي 

يف الربوبية    ابملساواة  بسبب  واستخدامهم،  الناس  استعباد  إىل  مييل  أكثرهم  إن  بل  قوهلم؛  حاهلم  يُطابق  ما  قليال  احلريّة، 
فيكون خطاهبم عندئذ تضليليا، كما هو شأن خطاب احلكومات، وخطاب النظام العاملي، وخطاب    املرتكزة يف النفوس.

وهو أيضا مما    . راد، عما هو من شؤون اجلماعات كاألحزابوال خيتلف يف هذا، ما هو من شؤون األف   السياسيني عموما؛ 
  تدعو إليه احلقائق من نفسها، لذلك ال سبيل إىل القول برفعه من جهة املظاهر. وإىل هذا املعىن اإلشارة بقول هللا تعاىل: 

نْ َيا َورَفَ ْعَنا بَ ْعَضُهمْ  نَ ُهْم َمِعيَشتَ ُهْم يف احْلََياِة الدُّ { ]الزخرف:  }حَنُْن َقَسْمَنا بَ ي ْ  فَ ْوَق بَ ْعٍض َدَرَجاٍت لِيَ تَِّخَذ بَ ْعُضُهْم بَ ْعًضا ُسْخرَيًّ
ًة َواِحَدًة جَلََعْلَنا ِلَمْن َيْكُفُر اِبلرَّمْحَِن لِبُ ُيوهِتِْم ُسُقًفا ِمْن ِفضَّ   ؛ إىل أن يقول سبحانه:[32 ٍة َوَمَعارَِج  }َوَلْواَل َأْن َيُكوَن النَّاُس أُمَّ

َها َيظْ  ؛ ومعناه أنه لوال أن يصري الناس أمة واحدة يف اإلشراك ابهلل، عند غلبة حكم املظاهر  [33َهُروَن{ ]الزخرف:  َعَلي ْ
و  عليه.  هم  مما  رفعة  أكثر  الدنيا  الكافرين يف  مراتب  هللا  جلعل  هذا،  عليهم،  اجلعل  اإلميان    و هعدم  بضعفاء  هللا  رمحة  من 

هللا    خاصة.  تسخري  بني  مّيزوا  الناس  أن  من  ولو  هو  مبا  لبعض  بعضهم  واستعباد  هللا(،  فعل  هو  )الذي  لبعض  بعضهم 
هذه   بتفاصيل  احملمدي  التشريع  اعتىن  ولقد  واجلواري.  للغلمان  مالكني  وإن كانوا  احلق  على  لكانوا  نفوسهم،  تشّوف 

مه على نور وبّينة، ال كما  املسألة، ليخرج منها العامل هبا من دون مطالبة يوم القيامة؛ ولكنها مما ينبغي إعادة إبراز أحكا
      يفعل متفقهة الزمان من جماراة للدجاليني يف توجهاهتم، وحيسبون أهنم بذلك حُيسنون صنعا. وهيهات!...

هبم ذلك إىل القتل.  :أبحكام التوراةالقوي  التمسك    -ك أدى  ما ذكرانه    ولو  بال شك!... وهو يؤكد  من اإلميان  وهذا 
أدىن   من اتصافهم حبد  لرتوحن. وإن صح عنهم هذا، فإهنم يكونون من خواص فرق اليهود؛ ما دام عمومهم  من ا عنهم 

  يف   ومبا أن هذه الفرقة كانت قبل البعثة احملمدية، فإهنا كانت على احلق   على غري هذه الصفة، خصوصا عند وقوع البالء. 
    ، وكانت على استمداد نوري ال خيفى.ذلك 

"قمران". وأوضحُ   -ل من كتاابت  إال  جليا  يظهر  مل  الركن  هذا  وإن كان  املسيح:  مبجيء  ابليوم    اإلميان  إمياهنم  ذلك  من 
إمياهنم ابلتوراةاآلخر ابليوم اآلخر، حىت  ، الذي هو فرع عن  ال يكاد  . ولقد اقرتن عند اليهود القول ابملسيحانية واإلميان 

اآلخر.  عن  أحدمها  )القيامة(  ينفصل  الساعة  بني  الذي  التالزم  ابب  من  املسيح    ؛ وأشراطها  ، وهذا  نزول  أبرزها  من  الَت 
وهنا    ال ريب. ب يعرفه النصارى واملسلمون؛ وهو من ضالهلم  عليه السالم. هذا، مع أن اليهود ينتظرون مسيحا غري الذي 

ابتباع  يف ذلك   كتفي ، ما دام شطر منهم ال يعتين به، ويعند املسلمني سيح العائد ال بد من الكالم عن حكم اإلميان ابمل
الفقهاء.  من  األولني  حىت    مذاهب  االستنباط؛  عملية  يف  املستقبل  إىل  وجهه  يويّل  أن  بد  ال  اآلن،  الفقه  إن  نقول:  وحنن 

 ال بد هلم من التهيؤ الستقبال املهدي  يتمكن الناس من إحسان العمل عند وقوع املقدورات. ونعين من هذا، أن املسلمني 
أن   هلم،  ينبغي  املخالفات. كما  يف  الوقوع  من  مينعهم  مبا  ذلك،  يف  علم  هلم  يكون  أن  بد  وال  السالم؛  عليهما  واملسيح 
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يستعدوا ملواجهة املسيح الدجال، مبا مينعهم من تسلطه عليهم، مبا أوِت من القدرات على اخلوارق. وكل تغافل عما نذكر  
 نا، هو من ابب املغامرة واالستهانة ابملصري!... ه
وهو يؤكد كوهنم من خواص    . األخرى   وائفاإلميان ابلقضاء والقدر: الذي تكاد تنفرد به هذه الطائفة عن سائر الط   -م

هنا، يعين    وقولنا عنهم من كبار العقالء  املؤمنني ومن كبار العقالء؛ ألن هذا الفرع من اإلميان َيِت يف رأسه ال يف أدانه. 
اتساع عقوهلم بنور اإلميان، وال يعين كوهنم من كبار الفالسفة والنُّظّار؛ ألنه ليس يف مقدور العقل اجملرد إدراك معىن القضاء  

»َأْن تُ ْؤِمَن  ، بقوله:  )املرتبة الثانية من الدين(  وهذا ظاهر من تعريف النيب صلى هللا عليه وآله وسلم لإلميان  . البتة  والقدر 
وألجل عزة اإلميان ابلقدر، فإن أكثر املسلمني    . 1«. ، َوَماَلِئَكِتِه، وَُكتُِبِه، َوُرُسِلِه، َواْليَ ْوِم اآلِخِر، َوتُ ْؤِمَن اِبْلَقَدِر َخرْيِِه َوَشرِّهِ اِبَّللَِّ 

فلسفي، الذي  . ولقد وقعوا يف ذلك، عند أتثرهم ابلفكر الالصريح  ن الكفر م   فرارا   ، على خالفه، وإن ادعوا ذلك ابللسان
ا هم  يطمئنون إليها تومها واستئناسا مب  ؛عقالنية شوهاء   -بسبب ضعف عقوهلم أيضا-أنتج هلم  فغلب إمياهنم الضعيف،  

ومن أجل بلوغ اإلميان ابلقدر، ال بد من سلوك طريق التديّن الصحيح وحده؛ وهو ما ال نرى    أضراهبم من العوام.عليه  
 داال عليه من جهة العموم إىل اآلن. 

وأوقاهتا   -ن العالجات  يف  والنظر  ابلطب،  اشتغاهلم  بسبب  ذلك  عليهم  دخل  وقد  ابلتنجيم:  صلة  التعلق  للطب  ألن  ؛ 
يُ  احلديث  الطب  وإن كان  ابلتنجيم،  الكفروثيقة  على  قيامه  بسبب  الصرف   نكر ذلك  أن كثريا    .املادي  هذا،  من  ونعين 

ولسنا هنا ندل على    .؛ ألن شطرا منه له صلة ابلروحانيات من الطب، هو غائب يف الطب احلديث، رغم اتساع املزاعم
ية، الَت ال يكاد الناس  الشرك، كما قد يفهم السطحيون؛ ولكن ندل على أسباب العالج املعنوية يف مقابل األسباب املاد 

وال    . االعتناء ابلتنجيم لدى هذه الفرقة، سيجرها حتما إىل السحر، أو إىل ما يظنه الناس سحراو   يف زماننا يعلمون غريها.
 عليها نظراؤهم من مجيع امللل.  عملإال ما يكون من علم األوفاق الروحانية، الَت ي من ذلك  نعين 

، من فروع اإلميان الَت سبقت اإلشارة إليها يف احلديث النبوي الشريف؛ ومن جهة  ةٍ وهو من جهاإلميان ابملالئكة:  -س
 . ذكره من التنجيم ومن العلوم اجملاورة له  ؛ وهو اتبع ملا سبققضاء مآرهبميف استنزال األرواح،   متعلق بعلم،  أخرى

نظر الدارسني  اجتناب العنف: وهذا    -ع يوقروهنم، ولعله  يف   أيضا سبب انقراضهم وانقطاع ذكرهمما كان جيعل الناس 
نظرهم ف  .يف  حنن،  يف  ن وأما  يلجأ  ال  ابلروحانيات،  التصرف  له  من كان  ألن  وسائلهم؛  اتساع  وإىل  إمياهنم،  قوة  إىل  رّده 

 وهذا ابب ال نطيل فيه الكالم، ألن له أصحابه املخصوصني.   الغالب إىل ما اعتاده الناس من وسائل القهر املادية.
أبعدها  فهي  وابلتايل    ؛شك أن هذه الطائفة هي أبعد الطوائف عن التطرف، وأشدها نفورا من العمل السياسي   وال        

  ئ هذه الفرقة،وإن النظر إىل مباد  . ، الَت يتأسس عليها شطر كبري من تديُّن اليهود اليوماملعاصرة  عن املبادئ الصهيونية 
  ، وكأهنا تطور طبيعي داخل اجملتمع اليهودي زمن املسيح عليه السالم   مع مسيحانيتها، جيعلنا ننظر إىل املسيحية فيما بعد

ال مذهب    (2)املسمى عند املسيحيني "القديس بولس"، الذي أكد على أن املسيحية دين جديد  "شاؤل ". ولوال أن  ذاته 
اجلامعة  يهودي  اليهودية  األمرداخل  لبقي  على كثريين   ؛  الظاهرملتبسا  جهة  من  احلاصل  التداخل  بسبب  هذا    .،  ولعل 

إىل   أدى  ما  هو  السواء   إقرار االشرتاك،  على  النصارى  ومن  اليهود  من  املفكرين  إب اليوم   بعض  السالم   مامة،  عليه    املسيح 
لكنه غري مبايِ  مستقل،  يهودي  لليهودية  ن لتيار  منا عن هذ  . وال مفارق  إن  ورمبا سيأِت الكالم  يف ختام الكتاب  ا التّيار، 

 شاء هللا، عند ذكر املذاهب املعاصرة. 
 

 . أخرجه مسلم عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه. 1
 . األصح: تديُّن جديد، أو دعوة جديدة.  2
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منهم. ومعىن "إبيون" ابلعربية: الفقري،   أيٍّ  وهي فرقة جاءت وسطا بني اليهود والنصارى، فلم حتظ بعنايةِ   ّيون: نبيو . اإل6
وذلك   من تسمية أنفسهم "فقراء". أو الوضيع أو املسكني. وال خيفى الشبه من حيث التسمية هنا مبا درج عليه الصوفية 

ُ ُهَو اْلَغيِنُّ احْلَِميُد{ ]فاطر:    عمال بقول هللا تعاىل: والفقر هبذا املعىن، ذاِت    .[ 15}ََيأَي َُّها النَّاُس أَنْ ُتُم اْلُفَقرَاءُ ِإىَل اَّللَِّ َواَّللَّ
افتقارها إىل ما يُدميه عليها. وهذا املعىن، من   وليس صفة، كما قد يُتوّهم؛ ألن ذوات العباد مفتقرة إىل الوجود أوال، وقبل 

   من اتريخ الفكر اليهودي مظهران:   ابلفقر،  وهلذه التسمية  أعلى ما يتعّلق به التعّقل؛ ألنه األصل الفارق بني احلق واخللق.
ق.م(. ففي ذلك    1000األول: يقول املؤرخ اليهودي األملاين "غريتس" عنه إنه رمبا يعود إىل أَيم القضاة )ما قبل         

وهم بعُد يعملون  - الوقت، مل يكن اليهود مستقرين يف فلسطني، بل كانوا يف حروب مستمرة مع سكاهنا األصليني. وكانوا  
على على   السيطرة  على   - البالد  إحكام  قسموها  عشر   قد  األحد  بل  االثين عشر؛  الالويني  وذلك    .األسباط  سبط  ألن 

ذلك  فُمنحت هلم ب. يف مقابلها الذي هو عشرية موسى وهارون، قد ُجعلت الرائسة الدينية هلم، وبذلك مل مُيّلكوا األرض 
فرقة اإلبيونيني    مثان وأربعون بلدة، من أراضي األسباط، ميارسون منها ُسلطتهم الدينية. فحدث حادث، أدى إىل ظهور 

يف هذا التاريخ. وذلك أنه كان يف مشال فلسطني، يف "جبل إفرامي"، شاب امسه "ميخا"؛ سرق من أمه ألفا ومائة شاقل  
إن هي   نذرت أن ُيصنع منها متثاالن للرب، وكانت املرأة قد )مثقال( من الفضة، فسمعها تلعن من سرقها، فرّدها إليها. 

مسب  أُعيدت إليها،  منحوت.  أحدمها  أحد أوالده  فلما ُصنع التمثاالن،  وك واآلخر  معبدا، وجعل  "ميخا"  يقوم  أقام هلما 
نه من الالويني.  أب . وكان أحد أبناء الالويني قد ترك "بيت حلم"، وراح يسيح مشاال، فوصل إىل "ميخا" وعرّفه  ه ابخلدمة في

ِميَخا: »أَِقْم ِعْنِدي وَُكْن يل َأاًب وََكاِهًنا، َوَأاَن أُْعِطيَك َعَشَرَة  فَ َقاَل َلُه  : "، يف هذا املقطع ك يف سفر القضاة ل وقد جاء ذكر ذ
. الالَِّويُّ َمَعُه  َفَذَهَب  َوقُوَتَك«.  ثَِياٍب،  َوُحلََّة  َنِة،  السَّ يف  ٍة  ِفضَّ َلهُ    َشَواِقِل  اْلُغاَلُم  وََكاَن  الرَُّجِل،  َمَع  اِبإِلقَاَمِة  الالَِّويُّ  فَ َرِضَي 

ِميَخا.  بَِنيِه.  َكَأَحدِ  بَ ْيِت  يف  وََكاَن  َلُه َكاِهًنا،  اْلُغاَلُم  وََكاَن   ، الالَِّويِّ َيَد  ِميَخا  الرَّبَّ    َفَمأَل  َأنَّ  َعِلْمُت  »اآلَن  ِميَخا:  فَ َقاَل 
الالَِّويُّ َكاِهًنا«  يلَ  َصاَر  ألَنَُّه  ِإيَلَّ،  أ   .1حُيِْسُن  َيىب  أنه  بعضهم  فأعلن  بذلك،  الالويون  أن  فعلم  أو  ألحد،  نفسه  يؤّجر  ن 

وأن تنشر العلم الدييّن من    ،يُتاجر ابلدين. وهكذا ظهرت طائفة "الفقراء"، الَت أخذت على نفسها أن تعمل أبعمال الرب 
الكهنة   مشاهري  من  هؤالء كثري  أيدي  على  خترج  قد  إنه  قيل  وقد  أجرا.  ذلك  على  أتخذ  أن  الذي كان  دون  "عيلي"  ك  

"؛ بل إن "صموئيل" نفسه يُعترب من تالميذهم، إىل جانب النيب "اناثن"، والعراف "جاد"، و"أخيا"  مربيا للنيب "صموئيل
الكاهن الشيلوين، و"عبدو" الرائي، و"إلياهو" النيب، وكذلك "إشعيا" و"إرميا" وغريمها من األنبياء. وإن الناظر يف األصحاح  

اإلبيونيني مبذهب  ُمصرحا  جيده  "إشعيا"،  سفر  من  "  األول  قوله:  ِمْن  يف  اختََّْمُت   . الرَّبُّ يَ ُقوُل  َذاَبِئِحُكْم،  يل َكثْ َرُة  ِلَماَذا 
 . أَُسرُّ َما  َناٍت، َوِبَدِم ُعُجول َوِخْرفَاٍن َوتُ ُيوٍس  ُمَسمَّ طََلَب هَذا ِمْن    حُمَْرقَاِت ِكَباٍش َوَشْحِم  َمْن  أََماِمي،  لَِتْظَهُروا  ِحيَنَما أَتْتُوَن 

َأنْ  ْبُت َوِنَداُء اْلَمحْ   َتُدوُسوا ُدورِي؟  أَْيِديُكْم  ْهِر َوالسَّ َمْكَرَهٌة يل. َرْأُس الشَّ أَتْتُوَن بِتَ ْقِدَمٍة اَبِطَلٍة. اْلَبُخوُر ُهَو  َفِل.  اَل تَ ُعوُدوا 
َها نَ ْفِسي. َصاَرْت    َلْسُت أُِطيُق اإِلُْثَ َواالْعِتَكاَف.  َفِحنَي تَ ْبُسطُوَن    َعَليَّ ثِْقاًل. َمِلْلُت مَحَْلَها. ُرُؤوُس ُشُهورُِكْم َوَأْعَيادُُكْم بَ َغَضت ْ

َدًما.  َمآلنٌَة  أَْيِديُكْم  َأمْسَُع.  الَ  الصَّاَلَة  َوِإْن َكث َّْرُُتُ  َعْنُكْم،  َعْييَنَّ  َأْسرُتُ  أََماِم    أَْيِدَيُكْم  ِمْن  أَفْ َعاِلُكْم  َشرَّ  اْعزِلُوا  تَ نَ قَّْوا.  ِاْغَتِسُلوا. 
.َعْييَنَّ. ُكفُّ  رِّ الشَّ ِفْعِل  َعْن  اأَلْرَمَلِة.   وا  َعِن  َحاُموا  لِْلَيِتيِم.  اْقُضوا  اْلَمْظُلوَم.  اْنِصُفوا   . احلَْقَّ اْطلُُبوا   . اخلَْرْيِ فَ ْعَل  وقد  2" تَ َعلَُّموا   .

وا حُمَْرقَاِتُكْم ِإىَل َذاَبِئِحُكْم وَُكُلوا  والقرابني يف قوله: "  ح خص إرميا الكالم عن الذابئ هَكَذا قَاَل َربُّ اجْلُُنوِد إِلُه ِإْسرَائِيَل: ُضمُّ

 
 . 13- 10: 17. القضاة:   1
 . 17-11:  1  . إشعيا: 2



110 
 

تُ ُهْم يَ ْوَم َأْخَرْجتُ ُهْم ِمْن أَْرِض ِمْصَر ِمْن ِجَهِة حُمَْرَقٍة َوَذبِ   حلًَْما. عىن هو ما يُشري  وهذا امل  .1" يَحٍة. أَليّنِ مَلْ أَُكلِّْم آاَبءَُكْم َواَل َأْوَصي ْ
َرَها َلُكْم لُِتَكربُِّ   إليه القرآن يف قوله تعاىل:  ْقَوى ِمْنُكْم َكَذِلَك َسخَّ َ َعَلى  }َلْن يَ َناَل اَّللََّ حُلُوُمَها َواَل ِدَماُؤَها َوَلِكْن يَ َنالُُه الت َّ وا اَّللَّ

ِر اْلُمْحِسِننَي{ ]احلج:   ،  ا" أيضا يف اإلشادة ابإلبيونية: " ويقول النيب "إرمي  . [37َما َهَداُكْم َوَبشِّ ، َسبُِّحوا الرَّبَّ ُوا لِلرَّبِّ َرمنِّ
يَِد اأَلْشرَاِر.  ِمْن  نَ ْفَس اْلِمْسِكنِي  أَنْ َقَذ  "إبيون". ويقول النيب "صفنيا": "2" ألَنَُّه َقْد  يف َوَسِطِك  ؛ واملسكني هنا هو  َوأُْبِقي 

لُ  فَ يَ تَ وَكَّ َوِمْسِكيًنا،  اَبِئًسا  . َشْعًبا  الرَّبِّ اْسِم  َعَلى  يف    وَن  يُوَجُد  َوالَ  اِبْلَكِذِب،  يَ َتَكلَُّموَن  َوالَ  ِإمْثًا،  يَ ْفَعُلوَن  الَ  ِإْسرَائِيَل  بَِقيَُّة 
يفَ  ُْم يَ ْرَعْوَن َويَ ْرُبُضوَن َوالَ خمُِ ، أَلهنَّ ت صنفا من  الواضح من هذا كله، أن "اإلبيونية" األوىل كان. و 3." أَفْ َواِهِهْم ِلَساُن ِغشٍّ

. ويبدو أن سعي هذه الطائفة  ، إمعاان يف العناية ابلباطن التصوف العملي )الزهد(، الذي وصل إىل تعطيل شعرية الذبيحة
ذكر  وقد  اليهودي.  الشعب  بقية  مع  وائم  يف  تعيش  جعلها  قد  العام،  النفع  تلميذ    إىل  "تيوفراست"  اليوانين  الفيلسوف 

عن هذه الطائفة: "إن هؤالء اليهود    ،القرن الرابع قبل امليالد   ، يفدر لفلسطني "أرسطو"، ضمن حديثه عن فتح اإلسكن
شعب عجيب، فكثري منهم قد وهب حياته للتأمل والدرس وتعليم خفاَي احلكمة ومعرفة احلياة والكون.". وهذا الوصف  

 يُطابق ما نُعت به اإلبيونيون األولون. 
تمثل يف فرقة ظهرت مباشرة بعد رفع السيد املسيح عليه السالم، فآمنت به، مع  وأما املظهر اآلخر لإلبيونية، فهو ي        

وتسمت ابالسم القدمي لإلبيونيني. واستمر وجود هذه الفرقة، إىل القرن    ة؛عهودامل   عنصريتهال  تضمنةاحتفاظها بيهوديتها امل 
انتهى.   ُث  امليالدي،  هالرابع  املسيحية،  إىل  املسيحانية  من  املرور  هنا وظاهرة  نذكرها  جعلنا  ما  ألهني  لفِ   ا،  رق  خصيصة 

الكالم من  يظهر  يد  معدودة، كما  على  الرمسية،  بعثته  قبل  تتلمذ  قد  املسيح  أن  يزعمون  الباحثني  من  وإذا كان كثري   .
ح يف  "األسينيني"، فإن دائرة املعارف اليهودية، ترى يف اإلجنيل آاثرا من حكمة "اإلبيونيني"، وتستشهد مبا ُروي عن املسي

َماَواِت.موعظته على اجلبل، حيث يقول: "  ُْم يَ تَ َعزَّْوَن.   »طُوىَب لِْلَمَساِكنِي اِبلرُّوِح، أَلنَّ هَلُْم َمَلُكوَت السَّ   طُوىَب لِْلَحزَاىَن، أَلهنَّ
ُْم يَرِثُوَن اأَلْرَض. ُْم يُْشبَ ُعوَن.طُوىَب لِْلِجَياِع َواْلِعطَاِش ِإىَل    طُوىَب لِْلُوَدَعاِء، أَلهنَّ ، أَلهنَّ ُْم يُ ْرمَحُوَن.  اْلربِّ طُوىَب    طُوىَب لِلرُّمَحَاِء، أَلهنَّ
هللَا.  يُ َعايُِنوَن  ُْم  أَلهنَّ اْلَقْلِب،  يُْدَعْوَن.   ِلألَْنِقَياِء  هللِا  أَبْ َناَء  ُْم  أَلهنَّ اَلِم،  السَّ ِلَصانِِعي  عن  4" طُوىَب  األخبار  بعض  وردت  وقد   .

تاابت آابء الكنيسة األولني، من أمثال "ترتوليانوس" و"أورجيانوس" وغريمها؛ تفيد أبهنم حافظوا على الشريعة  اإلبيونيني يف ك
إمياان خاصا.   أو دنيوَي؛ ولكن    وذلك ألهنماملوسوية كما هي يف التوراة، وأهنم آمنوا بعيسى  ال يؤمنون به خملصا سياسيا 

؛ وأنه جاء ليبنّي للناس أن ال خري فيمن يلهج بذكر هللا، ويسعى  فنائهادهلم على  الدنيا وي  حقارةمنقذا لألرواح، يُعلم الناس  
إىل مجع املال ومتعة الدنيا؛ وأن اخلري كل اخلري هو يف التقوى واالستقامة والعمل مبا يُرضي هللا. وجتدر اإلشارة هنا، إىل  

هو  مبا  ألب واالبن والروح القدس، وال أبن له قدرة إهلية؛ بل  من األقانيم الثالثة: اضأن اإلبيونيني مل يؤمنوا ابملسيح أُقنوما  
بشر رسول، وعبد كسائر العباد. وهلذا، فإهنم قاموا يف وجه "بولس"، عندما دعا إىل املسيحية، كما هي يف نظره. وذكرت  

"أ  أو  "أبني"،  يُدعى  رجل  إىل  "اإلبيونيني"،  نسب  قد  "ترتوليانوس"،  أن  اليهودية،  املعارف  هذا  دائرة  أن  وأضافت  بينا"، 
إىل أي حدث اترخيي؛ وأنه ال توجد وثيقة تتضمن ذكر يهودي هبذا االسم، أسس هذه الفرقة. وهكذا   يستند  الزعم ال 

وصفهم  و   همصومخ نشأت بني اإلبيونيني وأتباع "بولس"، عداوة مل يكن اإلبيونيون من جانبهم فيها يتقاعسون عن فضح  
 

 . 22-21:  7. إرميا:   1
 . 13: 20. إرميا:   2
 .  13-12:  3. صفنيا:   3
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ط  فرقة اإلبيونيني يف العداوة بني أتباع بولس من جهة، واليهود التلموديني من جهة أخرى، هو    أبهنم طلبة دنيا. ولعل توسُّ
   ما أدى إىل انقراضهم، كما سبق أن ذكران. 

وإن تسمّي أهل التصوف من املسلمني ابلفقراء، الذي جيعلهم مشاهبني لبعض فرق اليهود أو لبعض النصارى، ال         
ذ  يفهم  قد  فيهم، كما  الذي  يقدح  العام  الفقر  أصل  يف  معهم  يشرتكون  جيعلهم  إنه  بل  ملتهم؛  أهل  من  السطحّيون  لك 

يعم املخلوقات مجيعهاذكرانه وأتينا بدليله من القرآن آنفا  يُغفل  ، والذي  أن  من الوجه العام، ال ينبغي  ُمشرتك  . وما هو 
على    -أننا حبمد هللا-طر من العلم احلق. ولوال  عن ش  ايف املقابل؛ ألن ذلك سيكون مانع  اخلاصة  بتضخيم الوجوه املميزة

من خمالفة   ما استطعنا اخلوض يف عقائد املخالفني؛ بل وملا استطعنا اعتبارهم والنظر إليهم. ويف ذلك ما فيه،  ما نذكر، 
 األصل الرابين جلميع اخللق، بغض النظر عن حكم الشريعة على ذلك يف بعض جزئياهتا.  

هذه اجلماعات من اليهود، تتفق على أن املعرفة هي الطريق إىل هللا؛ وال يقصدون من املعرفة إال    . الغنوصية )الصابئة(: 7
معرفة املادة والروح، أو كما يقولون "إدراك علم السماوات واألرض". والظاهر أن هذه اجلماعات كانت تالميذ يف البداية  

تعصب الديين لليهودية؛ وهو ما جعلهم حيظون من الشعب ابلتقدير  سينيني أيضا، وكانوا يُشاهبوهنم يف الوالء القومي واللأل
. ولكنهم مع مرور الزمن، استهوهتم العقائد الَت وجدوها حوهلم عند البابليني والفرس واليوانن؛ فأخذوا  هلم ذاته الذي كان  

سيحية هم أيضا؛ على حنو جعل  منها ما شاءوا، وصاروا يبتعدون عن اليهودية التقليدية، وينتقلون من املسيحانية إىل امل
رمبا   طوائف؛  وانقسمت  ألواان،  الزمان  مع  تلونت  اليهودية  الغنوصية  هذه  أن  والظاهر  تكفريهم.  ويُعلنون  ميقتوهنم  اليهود 

 ون "املندائيني".  كان منها الصابئة يف البداية، الذين يُسمَّ 
  به يعتربهم اليهود والنصارى كفارا؛ بينما يُلحقهم اإلسالم أبهل الكتاب وأهل الذمة. وهلؤالء الصابئة دين خاص،        

َصاحِلًا فَ َلُهْم َأْجرُُهْم    }ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّابِِئنَي َمْن آَمَن اِبَّللَِّ َواْليَ ْوِم اآْلِخِر َوَعِملَ   ويقول هللا عنهم: 
  . (1) لى شريعة خاصة من هللا يف زماهنم؛ وهذا مما يؤكد كوهنم ع[62ِعْنَد َرهبِِّْم َواَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم حَيَْزنُوَن{ ]البقرة:  

 على أركان منها:  الصابئة  ويقوم دين
 اإلميان برسالة موسى: وهم يعملون هبا يف كثري من شؤوهنم، خصوصا ما يتعلق منها ابألكل والشرب.  -ا

واجلن،   اإلميان   -ب واملالئكة  من    ابهلل  هو  غري شك. أ الذي  من  الوحي  الكواكب، لكنهم  و   ثر  بعض  وخيصون    يعظمون 
وهذا كما ال خيفى من الشرك   .ا يعبدوهن  موهو ما جعل الشائع عنهم لدى اليهود والنصارى واملسلمني، أهن ؛جنوما بعينها 

  ني وإن كان املسلمون معصوم  األخرى.  الذي دخل عليهم بعد أن كانوا على احلق؛ كما حيدث مع كل أهل الشرائع الرابنية 
   بيهم صلى هللا عليه وآله وسلم، ال بنزاهتهم يف أنفسهم.بربكة ن فيف عمومهم من هذه اآلفة، 

 وهو كما ال خيفى، من أثر الوحي أيضا.   ابملسيحانية وابليوم اآلخر.  اإلميان -ج
نيب مرسل؛ وأنه هو املسيح املنتظر، ويُسمونه يف كتبهم حيىي بن زكرَي كما    -عليه السالم-ن يوحنا املعمدان  أب   اجلزم   -د

أبن عيسى   نزعمو سي و   ؛بعيسى عليه السالم وابإلجنيل  ن حتماكفرو سيومبا أهنم يعتربونه املسيح، فإهنم يسميه املسلمون. 
وهلذا فإهنم يف شطر من صلواهتم    ؛ وحاشاه!...قد زيف دعوة املعمدان، واغتصب الرسالة ونسب املسيحانية زورا إىل نفسه

وال خيفى ما لعقوهلم من    . ، عليه السالمنون عيسى ويذمونهميجدون حيي بن زكرَي عليهما السالم، ويف الشطر اآلخر يلع
     ، والَت لوالها )العقول( لبقوا على صريح اإلميان، والنتفعوا بعيسى كما انتفعوا بيحىي عليهما السالم.مدخل يف مقوالهتم

 
 . نعين ابلزمان هنا الزمان التشريعي ال الزمان التارخيي.  1
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بقدسية الزواج؛ حبيث ال حيل  ب الغطاس، و يف  عليه السالم    العمل بقول حيىي  -ه بعدهقوله  ال حيل  كما  ،  لديهم  الطالق 
 كما أخرى.  وإن كانوا يرون هلذه الشرائع حِ تعديد الزوجات، إال يف ظروف خاصة. وأخذوا من طقوس املسيحية القرابن،  

ابلطوفان وابخلطيئة األوىل  مما له صلة  بعضها اآلخر  و صلة ابلكواكب،    مما له  بعضها  : رافات دينية كثرية اعتقادهم خب  -و
ال ابلذكر،  وبداية  اجلدير  ومن  العامل.  وخلق  إىل  شر  انتقلالتنبيه  قد  اخلرافات  هذه  بعض  بعد،   أن  القصاصني    فيما  إىل 

إىل مسألة الشر    - إن شاء هللا- ولعلنا سنعود    يُعرف عند أهل االختصاص ب  "اإلسرائيليات". هو مما  و   ؛النصارى واملسلمني 
 الكتاب.  والقول ابخلطيئة األصلية، يف مواضع قادمة من هذا

تُعترب هلجة آرامية، يُسموهنا "اللغة املندائية"         بلغة  مكتوبة  نصوص مقدسة  تتأرجح    .وللصابئة  وهلا حروف خاصة، 
الشيوخ،   منها:  أخرى  أبمساء  ُعرفوا  وقد  والعربية.  والنبطية  والنسطورية  السرَينية  اليهود  و بني  بعض  ويسميهم  األقدمون؛ 

"م أما كلمة  يوحنا".  فتعين"نصارى  أصلها  ندائيون"  املعرفة".    يف  العراق،  و "أهل  يف  يقيم  منهم  شطر  حيث كانت  كان 
السامريني حال  هو  ضعيفة، كما  األهواء  يف موطنهم  صلتهم برتاثهم  أبصحاب  اإلملام  يصعب  فإنه  الصابئة،  عدا  . وفيما 

م تباعا  يظهرون  الذين كانوا  اليهود،  "حزقيا"    ع من كل  يُعترب  والذين  "فالنتينوس  األزمان،  امسه  وقد كان  أشهرهم.  من 
وقو القربصي"،   زمن  امليالدي  الثاين  القرن  يف  نشاطه  الروماين  و ابشر  اإلمرباطور  يد  على  اليهود،  رؤوس  على  الكارثة  ع 

ذات كبري أثر على اليهودية من بعده؛ وإن كانت قد أثرت أتثريا عميقا يف املسيحية،    ته "هدرَين". ولذلك مل تكن غنوصي
 كما سنرى يف حمله. 

صلى هللا عليه وآله وسلم، واستمر ذلك على  حممد . اليودجانية: بعد أن استتب األمر للدولة اإلسالمية على يد النيب 8
ونصارى وصابئة، صارت ختضع لتشريع واضح حيمي حريتها    عهد اخللفاء الراشدين، فإن طوائف أهل الكتاب من يهود 

يُلجأ إليه عادة حتت حكم    صراعات فعليةفلم حتدث    . ويقّر اختيارها ن الفكري الذي  داعيا إال التحصُّ بينها، وال رأت 
يهود  ظهر بني الأن  م(،  705-685يف عهد اخلليفة األموي "عبد امللك بن مروان" )حدث  . ولكن  واالضطهاد   االستبداد

ل   ، عيسى "عوبدَي" األصفهاين  أاب   يُسّمى  رجل أبناء دينه حوله،  أن جيمع  ؛ إال  ةقومي   تكون هلم مجاعة ادعى النبوة، وأراد 
يؤمّ  ما كان  يبلغ  مل  يف  أنه  اليهود،  بني  النبوة  يدعي  أيضا  هو  وراح  بعده،  من  قام  "يودجان"،  امسه  له  تلميذا  ولكن  له. 

فتبعه عدد من التالميذ واملريدين، وزاد إمياهنم  كان حظه أحسن قليال من حظ شيخه،  منتصف القرن الثامن امليالدي. و 
و  املنتظر،  املسيح  إنه  قالوا  حىت  موته؛  بعد  اثنية إبه  مرة  السماء  من  سريجع  أن    ،نه  وزعموا  لقب "الراعي".  عليه  وأطلقوا 
. وتقول دائرة  دل على ذلكسفر دانيال ما يسنة، وأهنم وجدوا يف   1335الزمن الذي يفصل بينه وبني النيب دانيال هو  

املعارف اليهودية إن لقب "الراعي"، الذي أُطلق عليه، قد وصل إىل علماء املسلمني حمرفا، فسماه الشهرستاين "الداعي".  
من    وأهم ما يُعرف من تعاليم "يودجان"، الَت يُقال إهنا تعاليم أِب عيسى األصفهاين ذاهتا: التقشف والنسك، واإلكثار

، ألن  األوىل   الصوم والصالة؛ وحترمي اللحم واخلمر أثناء النسك. ويبدو أن الدعوة كانت تتضمن برانجما للتوعية الصهيونية 
أن طقوس السبت ليست فرضا   أعلنا  يقوم  أاب عيسى ويودجان  واجب األداء يف فرتة تشريد اليهود يف األرض؛ وأن من 

وهذا رأي معترب يف الفقه، ال بد من أن يُشاد    فقط.   ، من ابب التقاليداألقدمني   هبا، فإمنا يفعل ذلك إلحياء ذكرى شعائر 
صالة   من الشيعة خبصوص سقوط  تقوله طائفة  ما  لألصل. ويُشبه هذا عند املسلمني،  يف مظهر املخالفة  ظهر  به؛ وإن 

مرادان وإمنا  املسألة،  هذه  يف  التفصيل  مبعرض  هنا  ولسنا  اإلمام.  غيبة  زمن  يف  القول    اجلمعة  رجحان  وجه  على  الداللة 
كذلك عطل يودجان عددا من الشعائر، متعلال أبهنا تكون واجبة عندما تكون لليهود    السابق من جهة العلم فحسب.

دولة يف فلسطني. وكان يقول إن تفسري التوراة، مُيكن أن ُتستخرج منه املعاين البسيطة الظاهرة، كما مُيكن أن ُتستنبط منه  
الب الرمزيةاألسرار  واإلبعاد.   ؛ اطنية  الشطط  الباطنية شديدة  تفسرياته  الوحي    وكانت  ألن  العلم،  يف  وجاهته  له  أيضا  وهذا 
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املبدأ - اإلهلي   حيث  على    - من  يدل  ما  بعض  ذكران  أن  سبق  ولقد  القاصرون.  يفهمه  قد  مسطحا، كما  ليس كالما 
إابن احلكم  و ويف خالل القرن العاشر امليالدي،    .هنا  ه، فال داعي إىل تكرار يف كالم سابق   خصوصية القرآن من هذا الوجه

ومالوا إىل التأثر ابملتكلمني املسلمني    ، العباسي، كانت اليودجانية قد تقلصت وقل أتباعها، وجتمعوا تقريبا كلهم يف أصفهان
املعتزلة اتباعها   . من  إىل  سارعوا  حىت  اليهودية،  القرّائني  فرقة  ظهرت  إن  أصوهلم   وما  من    ملوافقتها  منقذا  فيها  ولرؤيتهم 

املاالنداثر  من  ولعله  "يودجان" كان  .  إن  قوله  من  الشهرستاين،  عن  اليهودية،  املعارف  دائرة  نقلته  ما  هنا  نذكر  أن  فيد 
إبراهيم بن عزرا األن  كان  امسه ابلعربيةأن  يهودَي من مدينة مهذان، و  دلسي،  "يهوذا". وقد وجد علماء اليهود يف كتاابت 

قوله إن يهوذا الفارسي، ألف كتااب قال فيه إن تقومي السنني عند اليهود حُيسب على الشمس. فذهب هؤالء العلماء، إىل  
عبة من  أن يودجان أو يهوذا املولود يف مهذان، هو يهوذا الفارسي نفسه، عند إبراهيم بن عزرا. وأشار الشهرستاين إىل شُ 

  عند قوله انية"، نسبة إىل مؤسسها "موشكا". وكان هذا الرجل أشد عنفا من سابقه،  اليودجانية، كانت ُتسمى "املوشك
مدينة  ، فُقتل ابلقرب من  الَت حيكم بضالهلا   تلك الفرقمن  بوجوب قتال اخلارجني على الدين. ويُقال إنه خرج لقتال فرقة  

وآله وسلم حق، وأن هللا أرسله إىل العرب وإىل  صلى هللا عليه    اومن بني املوشكانية، من يقول إن النيب حممد  إبيران.  "قم"
ويف هذا القول من أثر   وقد اشتهر هذا الرأي أيضا عن أِب عيسى األصفهاين فيما قبل.  . بقية األمم، ما عدا بين إسرائيل

يناقض   مما   -بال خالف- العصبية ما ال خيفى، وكأن هللا ال يُعترب سبحانه إال بعد اعتبار شخص النيب أو الرسول. وهذا  
ما أسسه األنبياء عليهم السالم مجيعا، من توجه إىل هللا وحده، من وراء مظاهرهم. ولكن هذا العلم، مما خيفى عن كثري  

أهل النسبة الكتابية.   من سبقهم من  تزعَّ من املسلمني، بله  أيضا طائفة "الشادجانية"، الذين  مهم  ومن فروع اليودجانية 
عِ  بن  يقولون "َيفث  فكانوا  يف    لي"،  املختار  هللا  شعب  طاملا  والطهارة،  النجاسة  وأحكام  الشعائر،  إبسقاط  أيضا  هم 

؛ حىت لقد ُوجد  بريالشتات. وقد الحظ مؤرخو الفكر الديين اإلسرائيلي، أن كل هذه الفرق والفروع، حييطها غموض ك
جُيمَ  يكاد  "الشاركانية"،  هي  أخرى  فرقة  نفسها،  اسم  "الشادجانية"  أهنا  على  امسيها    ن فيكو ع  التحريف أحد  حلقه    قد 

 . حبسب ذلك لزوما
سبب هذه التسمية، هو أن التوراة واألنبياء والكتب، كانت ُتسمى عند اليهود "املقرا" مبعىن املقروء. وهذه  . القرّاءون:  9

مورائيون" يف التلمود.  الَت تناقلها "التناءون" يف املشنا، و"األ  ت املروَيت الشفوية الفرقة رفضت أقوال األحبار املزيدة، وردّ 
وعلى هذا، أتِت هذه الفرقة من جهة عدد األسفار املعتمدة لديها، بعد السامرة الَت تقتصر على أسفار موسى اخلمسة  

يق دائرة الكتاب املقدس لدى القرّائني، واختالفهم يف  ضِ ن  . ومِ من ابب التوسعوحدها، مضافا إليها سفر يوشع بن نون  
ال الرابنيني  عن  بدأ    دائرهتم  ذين ذلك  ولقد  الفرقتنْي.  بني  الكربى  االختالفات  نشأت  شك،  بال  منهم  مع  أوسع  ذلك 

بزيف   قوله  عند  النصراين،  "بولس"  مع  اليهود،  لدى  والتلمود  املشنا  صورة  اكتمال  قبل  املقدس،  الكتاب  يف  التشكيك 
الفرّي احلد  ساملروَيت  به  بلغ  والذي  العهد  فيه  ية؛  نسخ  ادعاء  القدميإىل  للعهد  اتما  اجلديد  قد  نسخا  التشكيك  وهذا   .

ليصريا مرجعنْي مميزْين هلم   من أجل ضمان البقاء،  جعل املتشددين اليهود، يبالغون يف املقابل يف العناية ابملشنا والتلمود، 
يف حوار معريف  تدخل    عن سائر املخالفني. وهذه العصبية، ستزيد من إعالء احلواجز بني خمتلف الفرق، بدل أن جتعلها 

داخلي، حيافظ على الدين من حيث هو كلٌّ جامع. ولو مل تكن للفرق العقدية إال هذه الصفة، لكانت كفيلة إبسقاط  
 اعتبارها يف أعني العقالء!... 

ويُنكرونه        يهامجونه  اليهود  بني  من  منشقون  برز  ابلتثبيت،  عهد  حديث  زال  ما  والتلمود  اإلسالم،  ظل  ويف    ؛ ويف 
متهم "سريينوس"، ُث أبو عيسى األصفهاين وتلميذه يودجان بعده. ولكن هذه احلركة املضادة للتلمود، كانت حمصورة  مقد



114 
 

على غرار ما يكون من حتفيٍز ملنعة    مما جعلها تنقلب إىل حمفز للحركة التلمودية ذاهتا،  ؛ املكان والزمان والعددمن حيث  
 تشبثا.  به  وازدادوا    ،ازداد الرابنيون عناية هبذا الرتاث  وهكذا  م فيه.اجلسم عند دخول امليكروب عليه بقدر م ُتحكَّ 

ويف النصف األخري من القرن الثامن امليالدي، تويف احلاخام األكرب ورأس اجلالوت اليهودي، حتت الدولة اإلسالمية،         
مل  وملا  منصبه.  حبكم  التلمود،  على  احملافظني  زعيم  سليمان"؛ وقد كان  أن    "اجلأون  األمر  خيلفونه، وأوشك  أبناء  له  يكن 

سورة   أكادميية  رئيس  مها:  منهم  اثنان  وقام  أمرهم،  انفراط  على  التلموديون  خاف  داود"،  بن  "عنان  أخيه  ابن  إىل  يؤول 
ن  ون األعمى يهوداي"، ورئيس أكادميية فومبديتا "اجلأون داوداي"، واختارا لزعامة يهود العراق األخ األصغر لعنان ب أ"اجل

بسلطان   عنان  أنصار  واستنجد  حنانيا،  وأنصار  عنان  أنصار  فتنة بني  ذلك  إثر  وحدثت على  "حنانيا".  هو  الذي  داود 
املنصور،   جعفر  أِب  املنصب؛  لاملسلمني  يف  فرضا  وهكذا  يفرضه  لليهود،  الداخلية  الشؤون  يف  يتدخل  ال  أن  آثر  ولكنه 

أقاوي إليه أمر عنان استقر حنانيا على رأس اجلالوت. وسواء أصّحت  به املطاف  فإ،  أم ال   ل اليهود عما آل  نه قد انتهى 
أذى من  حلقه  ما  بسبب  للتلمود،  أتباعه  مع  حماراب  فلسطني،  أنصاره  يف  يد  ويُقال  على  يف  إ.  ابملعتزلة  أتثر  قد  الرجل  ن 

روَيت اإلسرائيلية الَت ال  ردهم للحديث مع اتصال سنده ورفعه إىل النيب صلى هللا عليه وآله وسلم، وهو ما جرّأه على امل
ولنالحظ كيف أنه قد قيل عن عدد من الفرق اليهودية، أبهنا تتبع املعتزلة يف   ُتضاهي احلديث النبوي أو تقاربه يف القوة.

رغم  لكن  و   وهذا أمر، ال مُيكن ملنصف أن يُنكره؛  . ، لنعلم أن اليهود كانوا يعيشون حتت أتثري الثقافة اإلسالميةهاجها نم
يُثمرها  اعند العلم ابعتماد املعتزلة  و من جهة الظاهر،  قد يُستساغ  ألمر  أن ا من العلوم الدينية الَت  لنظر العقلي فيما هو 

هلؤالء اليهود ذاهتا. وذلك  الَت اإلميان والعمل الصاحل؛ فإننا نؤكد مرة أخرى، على أن املعتزلة مل يكونوا على املرتبة العقلية 
. وإن إغفال هذا األصل، ال  أبدا  مبا ال يبلغه عقٌل جمرد أو عقل كتاِب   ،الَت تُفسح يف ُمدركاهتمألهنم على الشريعة احلق، 

شك سيجعل األمور ختتلط على الناظر، ورمبا قد تؤول به إىل التسوية بني احلق والباطل؛ وهو ما ال يقبله عقل وال شرع.  
ُنالفهم بل  طريقهم؛  على  املعتزلة  نوافق  ال  فإننا  هذا،  الكالم    ومع  بلوغ  الفرقة عند  هذه  نتناول  احنرافهم. ولعلنا  ونفضح 

مبكانتها   يليق  مبا  اإلسالمي  عنها،  الكالم  علم  أصل  هي  دامت  ما  خصوصا؛  املتكلمني  ولدى  عموما،  الالهوتيني  لدى 
     من دون منازع.

نصوص         إىل  رجوعه  وكثرة  للتلمود  زعيمها  إتقان  هو  اليهود،  عموم  أعني  يف  خطرية  تبدو  القرّائني  حركة  جعل  ه  وما 
، يستعني  إىل الكتب الَت تنّكرت لألصول الَت قام عليها التلمود، كاإلجنيل والقرآن   هعو رج؛ و بقصد تفنيدها والطعن فيها 

إبن عيسى عليه السالم مل ينكر التوراة ومل ينسخها، ومل يكن زنديقا    لشأن، قولهإن مما خرج به يف هذا او   هبا على غرضه.
الفري زعم  إسرائيل،    ؛ون سي كما  بين  من  صاحلا  رجال  مُ وإمنا كان  وال  ل دّع  غري  عنه.للنبوة  يُشاع  من    أللوهة، كما  وهذا 

  عنان هذا،   مل يكتفو   هود والنصارى أمجعني. األقوال الَت سيتأسس عليها التيار املعاصر، الذي أشران إليه سابقا، لدى الي
زاد  بل  السالم؛  عليه  املسيح  عن  ذكره  أن    مبا  له  خيطر  مل  وأنه كعيسى،  حق،  نيب  وسلم  وآله  عليه  هللا  صلى  حممدا  أبن 

ينسخها. أن  أو  التوراة،  بوحدة  خيالف  القول  إىل  طريقا  يُ ّتخذ  حىت  األول،  القول  بلغه  ما  يبلغ  مل  القول،  هذا  أن    ورغم 
الدين من قبل اليهود والنصارى واملسلمني؛ إال أنه ال خيفى ما يتأسس عليه من بعض اإلنصاف، الذي ال شك هو عائد  

العقلي النظر  أثر  اإلميان.  السليم  إىل  حبقيقة  منوط  هو  مما  أكثر  اليهود  ،  لدى  يكن  مل  العقلي  النظر  أن  هذا،  من  ونعين 
ينفصلون عن التوراة وي  ينظرون فيما عند غريهم تصلون ابلقرآن ابلقوة الَت جتعلهم  . وهذه الصفة  ، وإن خلخلهم وجعلهم 

ليست خاصة هبم، حيال احلق؛ وإمنا هي صفة كل عوام امللل الثالث، عندما ال تقوى عقوهلم على نقد موروثهم وثقافتهم.  
دوا مسلمني فضال من هللا عليهم،  ولوال أهنم ُول  حاال.  ولعل بعض املسلمني لو ُوضعوا يف مكان اليهود، لكانوا أسوأ منهم

تديّنه؛  صنف الظروف الَت حتيط ابلعبد، والَت يكون هلا دخل يف  اعتبارلكان هلم شأن آخر. وهذا جيران إىل الكالم عن 
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. ولن ندخل  يف مجيع األحوالأعلم مبا يكون عليه عباده  سبحانه،  وهو    جيران إىل التساؤل عن اعتبار هللا هلا، كيف يكون؟ و 
مما هو داخل ضمن  ،  يف مقابله   ذا األمر، وقد استأثر هللا بغيبه؛ ولكننا أردان أن ننبه إىل ما يثريه املفكرون من مسائليف ه

    مقارانهتم، وعند تتبع االحتماالت املمكنة الَت حتكم هبا عقوهلم. 
فة األخرى، وجناستها ولعنها. ومنعت  وملا اشتد الصراع بني الرابنيني والقرائني، أعلن رؤساء كل طائفة تكفري الطائ       

مزاوجتهم. و  معابد الفرقة األخرى، ومن مؤاكلتهم أو  تسمية القرائني  كل فرقة من الصالة يف  اعتادت الفرقة الرابنية على 
الفلس  املدرسة  إىل  نسبة  و"أبيقورمي"،  والكفرة؛  الزاندقة  أي  "منيم"،  فسموهم  األوىل كالصدوقيني،  املارقة  الفرق  فية  أبمساء 

القرّاءون   يُقّصر  ومل  جهتهم  اليواننية.  املقدس.  من  للكتاب  تفاسريهم  من  والسخرية  هلم  وفضحهم  للرابنيني،  عداوهتم  يف 
وبعد موت عنان، اعتربه القراءون قديسا، وجعلوا له دعاء خمصوصا يف صلواهتم، يقولون فيه: "رحم هللا األمري عنان، رجل  

أعني القرائني، وأبعد عن املعصية كثريا من إخوته، وبنّي لنا سواء السبيل. فليجعل هللا له    هللا الذي مهد طريق التوراة وفتح
 . وخلف عنان على رائسة الطائفة، ابنه شاؤل من بعده. 1مكاان مرموقا بني السبعة املختارين لدخول اجلنة." 

ألصول، مبا هو بني أهل السنة والشيعة من املسلمني  وتُذكران العداوة الَت بني القرائني والرابنيني، مع اختالفهم يف ا       
أن  الدين،  لوحدة  املخالف  االنفصال،  هذا  من  نعلم  أن  من  بد  وال  الفرقتنْي.  متطريف  من  خصوصا  وتقاذف؛  تنافر    من 

ها أو  امُيحص، ومن غري أن  ا ن من األصول، كما هي يف نفسها؛ وإمنا منها كما هي يف تصوراهتما الفريقنْي ما عادا ينطلق
ابحنراف الفرقتنْي معا، قد يكون خمالفا للواقع  ايُشككا فيمن أخذ بعض األذهان، أن حكمنا  يقع يف  ها عنهم. ورمبا قد 

ا، فنقول: حنن تعمدان إسباق  مكلٌّ منه  مالذي تكون فيه إحدى الفرقتنْي على احلق وتكون مقابلتها على الباطل، كما تزع
الفرقتنْي لو    كلتايف كالمنا حيفظ ما سنقوله بعد أن خيطر له االحتمال املذكور. وذلك ألن  إبراز حكمنا، لنجعل الناظر  

كانت على احلق التام، العتربت الدين عند أختها، ومل حتكم بكفرها. وهي عند حكمها عليها ابلكفر، قد أابنت عن  
. وهذه مسألة تغيب  ، ال كليا ن كانت عليه ؛ مما جيعلها كأختها على احلق جزئيا، إ ذاته من جهتها  جهلها أبصول دينها

 !... لبة اخلصم. وهذه خصال من كان رقيق التدين، ضعيف اإلميانغ عن العقول، بسبب غلبة العصبية وإرادة 
العربية        اللغة  بدراسة  اعتنت  قوية،  علمية  مدارس  القرائني،  بني  بعد،  فيما  ظهرت  أشهر ولقد  من  وكان  القائمني    ؛ 

القر   عليها،  فيه  يف  يشرح  الذي  الكبري،  التوراة  قاموس  مؤلف  الفاسي،  إبراهيم  بن  داود  سليمان  أبو  امليالدي:  العاشر  ن 
ألفاظ الكتاب املقدس العربية ابلعربية؛ وامسه: "جامع األلفاظ" أو "األحرون". كما ظهر من بينهم حمققون لقراءة الكتاب  

مر السنني. ومن أه مفكري هذه الطائفة "بنيامني بن موسى النهاوندي"، ومن  املقدس ومفسرون، تتالت كتبهم على  م 
ومنهم أيضا "ابن ساقويه" صاحب كتاب    . بعده "دانيال الزجماين"، الذي خالف بعض ما كان عليه عنان يف آخر أَيمه

رقساين"، وكان  "الفضائح"، الذي هاجم التلموديني والرابنيني. وتوىل زعامة القرائني يف القرن العاشر امليالدي "يعقوب الق
ة الرابنيني هو "سعدَي سعيد بن يوسف الفيومي". وهو ما جعل اجلدل يعود إىل نشاطه  جهابذومعاصرا ألحد    متبحرا عاملا  

الذي كان عليه يف أَيمه األوىل بني الفرقتني، فكتب سعدَي كتابه املشهور "الرد على عنان"، كما ألف يف عقائد الرابنيني  
. وعاش يف ذلك الزمن  كما يُقال  قادات"، الذي أتثر فيه هو أيضا مبذهب املعتزلة من املسلمنيكتاب "األماانت واالعت 

القرائني،   املتطرفني  أكابر  يروحم" والذي  أحد  بن  "سلمون  الرابنيني.    ؛هو  على  لشدته  وافرا  تعظيما  من طائفته  لقي  وقد 
مفسرا   وقد كان  مشيح"،  بن  "حسون  أيضا  اجليل  هذا  القرائني يف  إىل  ومن  يرجع  إنه كان  ويُقال  اجلدل؛  يف  قوَي  للتوراة 

يُلقَّب   بوعز"، الذي  "داود بن  أيضا  أئمتهم  "كتاب الصدوقية". ومن  يف كتاابته ل   ذكره  بسبب  بعض تراث الصدوقيني، 
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عشر    وله تفاسري على أجزاء التوراة، كما ألف كتااب يف أصول الدين مساه "كتاب األصول". ويف القرن احلادي ابلرئيس،
لي الالوي" و"سهل بن مصلح"؛ وكان منها "ليفي بن َيفث الالوي"  امليالدي، ظهرت مدرسة قرّائية على يد "َيفث بن عِ 

اإلمرباطورية   يف  القرّائي  املعتقد  نشرا  تلميذْين  األخري  هذا  خرّج  وقد  يهوذا".  بن  و"يشوعا  الراعي"  إبراهيم  بن  و"يوسف 
امل موسى  بن  "طوبيا  مها:  الذي  البيزنطية،  هكوفر(،  )إشكول  العطور"  "جممع  مؤلف كتاب  هاداسي"،  و"يهوذا  رتجم" 

 حيتوي على أندر شروح القرائني األولني.  
امليالدي        عشر  السابع  القرن  مستهل  إىل  نشيطة  القرّائني  حركة  مجدت    ؛ واستمرت  أورواب،  ُث  املد  يف  وصول  بعد 

الذي سيطروا عليه  و   املناسب هلم،   ظاهرين يف الشرق. وبقي القرّاءون  هناك  نيالثقايف والقومي األوروِب إىل خصومهم الرابني
الشرقية.   روسيا وأورواب  من  األجزاء  وإيران وبعض  وتركيا  والعراق  والشام  مبصر  مقيمني  القرائني  أكثر  وهلذا كان  بفكرهم. 

املتخلفني من    تهم العرب واملسلمنين  أزموبسبب ختلف احلكم القيصري واإليراين والرتكي، فإن القرّائني صاروا يُشبهون يف
 .  ؛ وهو ما زادهم ضعفا على ضعف، ابإلضافة إىل كوهنم أقلية ضمن اجملتمع اليهودي نفسهالناحية احلضارية

أما يف العصر احلديث، فقد تقلص عدد القرائني، بسبب انتشار اليهود الرابنيني يف أورواب وأمريكا وكثري من بلدان         
  آسيا وأفريقيا. وقد أدى الفرق بني الرابنيني والقرّائني من حيث العدد واملال والنفوذ، إىل ما يُقارب امنحاق هذه الطائفة

فيها خطرا   يرون  م بدا من معاداهتا، لكوهن وا مع ظهور احلركة الصهيونية العاملية، الَت مل جيد  ؛ وأتكد ذلك )طائفة القرائني( 
. وكان للقرائني يف مصر وروسيا وتركيا،  ؛ أي خطر اإللغاء التارخييمن دوهنمقدسات إسرائيل  خصومهم مب  ستئثاريُهدد اب

الصهيونية؛   واضح ضد  أننشاط  الصهيونية    لوال  مناجلواسيس وعمالء  عدد  القتناص  ظروفا مؤاتية  وإدخاهلم    هماغتنموا 
   ...قسرا إىل إسرائيل. وهكذا، أصبحوا رهائن هناك، ُتساوم دولة إسرائيل هبم بقية القرائني يف العامل

املارانوس:  10 بلوغ  .  إاّبن  امليالدي،  عشر  اخلامس  القرن  بداية  منذ  والربتغال،  إسبانيا  يف  ظهرت  اليهود  من  طائفة  هم 
احلكم  الكا ظل  حتت  رخاء  يف  عاشوا  قد  اليهود  وملا كان  هناك.  من  املسلمني  طرد  يف  جناحها  بعد  قوهتا  أوج  ثوليكية 

.  من غري شك اإلسالمي ابألندلس، فإهنم كانوا على والء للمسلمني غري خفي؛ وهو ما جلب عليهم انتقام الكاثوليكية 
تطار  الَت كانت  الشهرية،  التفتيش  حماكم  ظهرت  قد  نصراين  د كلولذلك  غري  هو  جبني  ما  له  يندى  عقدي  ُسعار  يف   ،

خجال  و اإلنسانية  هناك قد  .  حيميهم  من  انعدام  بسبب  ومسينة،  سهلة  فريسة  اليهود  جهة   كان  قرى  من  يف  عهم  ولتجمُّ  ،
  ُث   ؛وينهبون  م. وكان الكاثوليك يهامجوهنم يف أماكنهم تلك، ويسلبوهن، من جهة أخرى ، على عادهتموأحياء خاصة هبم

النار  فيها  ويُشعلون  الساحات،  وسط  ويُكّوموهنا  الدينية،  وأدواهتم  إذالهلم؛   ، َيخذون كتبهم  يف    اجلماهريوأتِت    إمعاان 
وكان هذا املشهد يتكرر بصورة  .  ا ترىمب  اسرورهالعطشى إىل التشفي والتنفيس عن الغيظ، لتتحلق حول احملارق وتعرّب عن  

تدّخل    ،اعتيادية  يستثري  أن  دون  مكبَّ   ؛ العقالء من  أنفسهم  ابليهود  يؤتى  أحياان  النار وكان  يف  فُيطرحون  ابلقيود،  ،  لني 
االحتفاالت األبد.    .لتكتمل  إىل  ابلدين،  ذكراها  ستعلق  الَت  الصور  أبشع  من  هذا،  املرات، كان  ولقد كان  بعض  ويف 

فمن أىب منهم قُتل، ومن قبل جنا. وقد بدأت    مّنة من امل ُشرفني على االضطهاد؛  الدخول يف النصرانية،   ى اليهود يُعرض عل
إىل  1391هذه العملية يف إسبانيا منذ عام   ون "كونفريسوس"، أي املتحّولون  يُسمَّ رون من اليهود  م؛ وكان هؤالء املتنصِّ

   النصارى اجلدد.  : الدين؛ وكان الربتغاليون يُسّموهنم "كريستاوس نوفوس"، أي
ويف          بيوهتم  يف  يعيشوا  أن  على  بينهم  فيما  سرا  فاتفقوا  األوىل،  دَينتهم  ترك  املتنّصرين  اليهود  هؤالء  على  عز  وقد 

اجملتمع عيشة الكاثوليك، وأن يبنوا يف أحيائهم معابد شكلها اخلارجي كنائس كاثوليكية، فإذا اجتمعوا فيها انقلبوا يهودا  
وواضح  ن. و هن، أو املكرَ و املضطر  :لية. لذلك صاروا يُسّمون عند اليهود "أنوسيم"، أي يتعبدون حسب الطقوس اإلسرائي

يف وضع صعب جدا، هم متمسكون  مع كوهنم  من هذه التسميات، أهنم كانوا حمل عطف وشفقة من مجيع اليهود؛ ألهنم  
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الذ   بدينهم.  الديين،  امل ُخاِلف  يف  اإلسالمية  الشريعة  حبكم  نُذّكر  أن  ينبغي  اجملتمع  وهنا  يف  حقوقه  بصون  يُكتفى  ال  ي 
دينه   اختيار  يف  حريته  فإن  وبعده،  هذا  وقبل  أنفسهم.  الدين  "رموز"  من  وإن كان  ظلمه،  ممن  له  يُقتّص  بل  اإلسالمي؛ 

َ  تبقى حممية، ال جيرؤ أحد على االقرتاب منها. ويكفي يف هذا الشأن قول هللا تعاىل:  الرُّْشُد  }اَل ِإْكرَاَه يف الدِّيِن َقْد تَ َبنيَّ
]البقرة:    } اْلَغيِّ ما  [256ِمَن  إال  الديين؛  انتمائها  إخفاء  إىل  ُتضطر  مجاعات  اإلسالمية،  اجملتمعات  يف  تظهر  مل  وهلذا   .

املسلمني   معاداة  من  بينهمكان  يكون  فيما  عندما  السنة والشيعة  أهل  بني  حيدث  بعض؛ كما  على  بعضهم  جور  ومن   ،
 احلاكم متعصبا ملذهبه.  

أما كلمة "مارانوس"، فقد اختُلف يف أصلها: فقيل إهنا حتريف من كلمتنْي تبدأ هبما صالة نصرانية ابآلرامية، مها         
أن يُكررمها كثريا إلبعاد    ، . فكان على اليهوديّ عليه السالم  املسيح كان  "ماران آث"، ومعناها أنت موالان؛ واملخاطب هبما  

يف، فصارات "ماراانس"، ُث "مارانوس". وأما القول اآلخر يف أصل الكلمة، فهو أن  الشبهة عن نفسه؛ ُث أصاهبما التحر 
اخلنزير معناها  القدمية،  اإلسبانية  ابلعامية  األوروبيني و   ؛ "مارانو"  غري  من  املتنّصرون  هبا  يُنعت  إىل    ،كان  يعودون  ال  وممن 

هبا   ؛ أصول التينية  يُقوي هذا املنحى، هو أن العرب املسلمني  يف نظر النصارى اأُلصال   ،فكان اليهود أوىل الناس  ء. وما 
النصرانية  إىل  التحّول  إىل  إسبانيا واضطُّروا  يف  بقوا  بعد،  الذين  فيما  الكلمة  صارت  وقد  "مارانوس".  أيضا  يُلّقبون  ، كانوا 

 .  ذمّ ال لدى اإلسبان والربتغال والفرنسيني، تعين املنافق واخلائن والدينء واللص والكذاب، وحنو ذلك من صفات
عاش املارانوس يف خليط عجيب من الطقوس، يُظهرون النصرانية ويُبطنون اليهودية؛ ومل يكونوا يُفلحون أحياان يف         

إخفاء احتقارهم لدينهم اجلديد. فمن ذلك ما روته دائرة املعارف العربية من أن أحد املارانوس اضطر إىل حضور الصالة  
أسفاه!   كان املصلون ميثُلون أمام متثال املسيح املصلوب، مُسع هذا اليهودي وهو يُتمتم: "وايف كنيسة كاثوليكية، وعندما  

بعض   وكان  إشبيلية،  أمري  إىل  يشكوه  وذهب  احلاضرين،  بعض  فسمعه  به!".  ويؤمن  هذا  يرى  أن  يستطيع  الذي  من 
موجودا التفتيش  حماكم  على  املار   ؛املشرفني  أن  تتأكد  أن  شئت  إذا  لألمري:  وقبل  فقال  أوال  هو  يهودكل  انو،  ،  يشيء 

ّيز بيوت املارانوس  فلنصعد معا ليلة السبت إىل القلعة وننظر، وسوف تستطيع وأنت ترى مشوع السبت على املوائد، أن مت
من غريها. وكان يُقال إن هلذه الطائفة حاخامنْي مستورْين، وجزارين يذحبون هلم اللحم ويوزعونه سرا؛ وحنو ذلك مما يدل  

 حرصهم على إقامة الشريعة، رغم الصعاب والعقبات.   على
يف طليطلة سنة          تشبث املارانوس بطقوسهم، عليهم االضطهاد الذي وقع  من  1467م وسنة  1449وقد جّر  م، 

م، ُث انتشر هذا السخط فيما بعد إىل جهات  1473قتل وسلب وهنب وإحراق للبيوت. وحدث يف قرطبة مثل ذلك سنة  
فُقتل منهم عدة مئات يف يوم    ؛م1506لشبونة، سنة أخرى من إسبانيا. ويف الربتغال اشتعل الغضب ضد املارانوس، يف 

الذ احلد  إىل  عليهم؛  يعطفون  اليهود  جيعل  أبن  التنكيل، كفيال  هذا  إىل  الطائفة  هذه  تعّرض  وكان  معه  واحد.  ُخّصوا  ي 
اننا  جاء فيه: "لرتحم احلضرة اإلهلية إخو   ؛ م1441يعود إىل سنة  ،بروما   . ومن ذلك ما ُوجد يف كتابٍ همبصلوات يف كتب

أجل امسه العظيم خيلصهم وخيلصنا، وخُيرجهم   إسرائيل، املرتوكني يف الضيق واألسر؛ ولتعطف عليهم، ومن  من  امل ُكَرهني 
وخُيرجنا من الضيق إىل الفرج، ومن الظلمة إىل النور. وحنن نقول آمني.". وقد اختلفت نظرة فقهاء اليهود إىل املارانوس  

وابلتايل فال فرق بينهم وبني سائر اليهود   كما سبق أن ذكران؛   سطى، اعتربوهم ُم كرهني،عرب العصور: ففقهاء العصور الو 
والواجبات؛  احلقوق  "الغوييم"   يف  من  اعتربوهم  فقد  اليهود،  من  املتأخرون  وجيها،  )األغيار(   أما  سببا  احلكم  هلذا  ولعل   .
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نسان يف العامل، ورغم حرية التعبري املكفولة من قبل  ، رغم ظهور ما يُسمى حقوق اإل1هو استمرار املارانوس على "تقيّتهم" 
نقول هذا، من جهة الظاهر ما تبدو عليه!...   ؛ الدول العصرية.  أن من    وإال فإن األمور ليست دائما على  وال شك يف 

انتقل    ؛ خصوصا، إنبسهولة   مارس منطا من التديّن ملدة طويلة، ال بد من أن يعتاد عليه، فال يتمكن من تركه فيما بعد
يعلموا يف الغالب  لدى املتأخرين، الذين لن  بعده؛ ألنه عندئذ سُيصبح أرسخ  أو أجيال    ذلك العمل من جيل إىل جيل 

نقول هذا، وحنن نعلم أن العائالت اليهودية، قد توارثت تقاليد يف إخبار أبنائها حبقيقة أصلهم؛ رمبا    . إال أنه دينهم،  منه 
الت العائلية الَت أُقيمت بني  يكشف ألبنائه ما كان يعزم على كشفه. وال شك أن الصِّ مل مُيهل الزمن بعضهم معها، أن  

املارانوس والنصارى، مل تكن لتسهل األمر؛ ورمبا غابت احلقيقة التارخيية يف ثناَي مصاهرة انفعة، أو مشاركة جتارية واعدة.  
   املتجرد...  ها له الناظرع وعلى كل حال، فإن األمور ال تكون يف الواقع، ابلتبسيط الذي خُيض

ذلك11 من  ويُقصد  االنتماء"،  "مزدوجو  تعين  مرّكبة  عامية  تركية  وهي كلمة  الدومنة:  اليهودية   ، .  إىل  وإىل    ، االنتماء 
وهذه الفرقة من هذا الوجه، أتِت يف مقابل املارانوس الذين جيمعون بني االنتماء إىل اليهودية وإىل الكاثوليكية.   .اإلسالم 

ن بعض الدارسني رأوا أن الدومنة مل يكونوا م ُكرهني على إظهار اإلسالم، كما كان املارانوس م ُكرهني على النصرانية،  ورغم أ
بعد أن وصل أمر زعيمهم "شبتاي تسفي" إىل اخلليفة الذي عرض أمره على    بوجه ما؛   إال أننا نرى أهنم قد كانوا كذلك،

املنتظر". "املسيح  زعمه كونه  بعد  ُخرّي    املفَت  ابلقتل،  املدعي  هذا  على  املفَت  حكم  أن  الشرعي- وبعد  احلكم    -حبسب 
أتباعه. وهذا   ذلك كل  وتبعه يف  ظاهرا،  اإلسالم  فاختار  اإلسالم؛  فيه وبني  احلكم  تنفيذ  من وجوهبني  بال    وجه  اإلكراه 

املفَت موفقا يف حكمه حياهلا؛  ولسنا نبغي هنا اخلوض يف وجوه املسألة من جهة الفقه اإلسالمي، الذي كان    .خالف!.. 
وأما الدومنة، فال يزالون    . وإمنا أنخذ األمر على ما يُعطيه لدى احملكوم عليه يف نفسه. وهذا هو ما جعلنا نقول ابإلكراه!..

إسالمية،  يف تركيا حُيافظون على نظامهم ابجلمع بني الديننْي حبسب الظاهر والباطن؛ إىل احلد الذي يتسمون فيه أبمساء 
يستعملون العربية يف صلواهتم، والرتكية يف كالمهم؛ وإن كانت الرتكية قد غلبت مع مرور   يستعملوهنا يف بيوهتم. وهم  ال 

. وأما الرابنيون من اليهود، فال يعتربون هذه الفرقة من اإلسرائيليني، بل من الكفار "مينيم". والدومنة  هو متوّقعكما    الزمان
 : الَت منها ى تعاليم زعيمهم املذكور، و شديدو احملافظة عل

وهذا النمط من العيش، ال بد أن يؤدي    وجوب الزواج على أفراد الطائفة، وهو أمر داخلي ال يتعدى الطائفة ذاهتا.   -ا
يف النهاية إىل ضمور الطائفة، ُث إىل انداثرها يف بلدها األصلي. أما أفرادها الذين ُيضطرون إىل العيش يف بلدان أخرى  

 لسبب من األسباب، فإهنم سُيضطرون إىل االندماج يف اجملتمعات اجلديدة، ولو بعد حني. 
لعل السبب يف هذا، كان عدم كفاية عدد النساء داخل اجملموعة الصغرية؛ ومل يكن أتثرا  : و حرمة التعديد يف الزواج  -ب

 ابجملتمع الذي يعيشون فيه. فهو من التكيُّف أكثر مما هو من الشريعة. 
يثبت فيه شيء من جهة التشريع اليهودي، عائد  مل  : وهو أمر إن  استحباب عقد الزواج يوم االثنني أو يوم اخلميس   -ج

 نظرا لورود نصوص يف خصوصيتهما.   لتأثر ابجملتمع املسلم، الذي خيص هذين اليومني أبعمال بعينها،إىل ا 
والتسبيع    رئيس الطائفة، الذي ينبغي أن يباركه سبع مرات؛ ُث يتم الزفاف ابللغة العربية غناء وموسيقى.  عقد الزواجَ يَ   -د

د يف التشريع  تأكِّ وهو أمر م   ؛كما نقول دائما   ن جهة الغيب،م  يف عدد الربكات، هو من اعتبار الصفات السبع األمهات،
 اإلسالمي املكتمل. 

 
يف االصطالح اإلسالمي، هي مداراة القوم    1 يف ظاهر األمر، عندما تُعلم منهم العداوة للمذهب؛ وقد شاع العمل ابلتقية من الشيعة، عند اضطهاد  . التقية  وموافقتهم 

 أهل السنة هلم. 
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حيضر    -ه املسلمون. فاحلاخام  يفعله  ما  بعضها  وتشبه يف  اليهود،  مراسم  عن  ختتلف  مرامسهم  فإن  يتعلق ابجلنائز:  فيما 
د أسبوع، وبعد شهر، ويف اليوم األربعني،  إىل بيت امليت، ويتلو أدعية وصلوات؛ ُث يُقام العزاء يف البيت يوم الوفاة، وبع

ثالثة أشهر، وبعد تسعة أشهر، وعند متام السنة هبم   . وبعد  مواتهم يف مقابر خاصة  أدع   ،وهم يدفنون  يتهم  وتغلب على 
و   لغة اإلسبانية.  اآلن قد  عددهم  إن  "الالدينو"  يقل  خصوصا    ، بدأ  هبم؛  العامل  يهود  اهتمام  وعدم  مواليدهم،  قلة  بسبب 

عودته.   وأهنم  ينتظرون  الذي  نفسه،  املسيح  هو  عندهم  املؤسس  زعيمهم  دام  ما  املخلص،  وابملسيح  ابلتلمود    يكفرون 
بعد أسبوع أو بعد أربعني يوما، املعمول هبا يف بعض اجملتمعات اإلسالمية، فيما    ، الذي يكونوسنعود إىل مسألة العزاء

بعُد إن شاء هللا؛ لنبنّي أصلها، وكيف دخلت على املسلمني، وهي ليست من تشريعهم. ذلك ألننا نرى احلرص عليها،  
   من القوة، حبيث ال ميكن أن يكون ذلك عن جمرد جماورة.  

طائفة          يعقوب  ولقد كانت  إىل  )نسبة  واليعقوبلية  والقنيهلية  األزمريلية  منها:  فرق  إىل  البداية  يف  تنقسم  الدومنة 
الكريَت(. وهذه األخرية هي أكثر اندماجا من غريها يف طريقة العيش الرتكية، وأكثرها قبوال ملظاهر التقدم الرتكي العثماين.  

 من هذه الشعبة خصوصا.   ،وجل بقاَي الدومنة اآلن 
تاي تسفي" يف أورواب الشرقية أيضا، واتبعها هناك "يعقوب فرانك"، لكن مع إحالل املظهر  بوقد انتشرت تعاليم "ش        

نتشار  ولقد حظيت طريقته ابال  ؛ وكأنه عاد إىل أسلوب املارانوس، اعتبارا للضرورة اجلغرافية. النصراين حمل املظهر اإلسالمي
ا "الطائفة  اسم  حتت  الشرقية  أورواب  الفرانكية". يف  "الزُّهار"   ليهودية  ل   ومقرّة  للتلمود،  معادية  الطائفة  هذه  .  1وقد كانت 

أهنا تؤمن ابملسيح أُقنوما إهليا ضمن التثليث املعروف؛ لكن من دون    - من ابب املخادعة-  وكانت تزعم لنصارى بولونيا 
املسيح   أن  تُعلن  نظرها،  أن  الكيف  تبنت  وهكذا  تسفي".  "شبتاي  زعيمها  خمالفتها  هو  مع  الطائفة،  هذه  البولونية  نيسة 

املخالف    هلا  التامة يُوهم  ما  تقمص  على  اليهود  مقدرة  على  يدل  وهذا  العقيدة.  اخلالف يف  وجود  من  بعدم  هذا،  . كل 
   أجل حتقيق مآرب اسرتاتيجية كربى؛ سنرى إىل أين سُتفضي يف هناية الكتاب.

الفرقة  12 وهذه  اجملددون:  اإلصالحيون أو  نشأهتا مر .  أصل  يف  عكسيا،    تبطة  املسماة  اب ارتباطا  القدمية "الصوفية"  لفرقة 
الدروشة اليهودية وليدة "الغيتو" إىل أقصى دركات اخلرافة والدجل. وقد ازدهرت هذه احلسيدية    ت أوصلالَت  و ،  "حسيدمي" 

مها:  واللذين طين "القباال"، من عشر امليالدي على يدْي حاخامنْي من أقطاب التصوف السري البا ا يف منتصف القرن الث
وكالمها   شنيؤورزون"؛  "زملان  ب   املعروف  ماودي"  و"زملان  طوب"  شيم  بعل  الروسية  أصله  "إسرائيل  احلدود  منطقة  من 

البولونية. ويف الوقت الذي سيطرت فيه هذه الطريقة على أورواب الشرقية وعلى جزء من أورواب الغربية، كانت أورواب عموما  
بتجلياهتا العلمية والصناعية واحلقوقية؛ وهو ما أدى ببعض اليهود إىل االنعتاق من خرافية هذه    مى "النهضة"تعرف ما يُس

الوعي والنهضة. فكانت    :أي   ؛ "اهلسكااله"  : املعاكسة ُتسمىاإلصالحية  . وكانت هذه احلركة  ، أتثرا أبفكار العصرالطائفة 
إلصالح والتجديد يف اجملتمع اليهودي، الَت تزعمها "موسى مندلسن  من هذه احلركة املعاكسة للتصوف اليهودي، حركة ا

مناحم"، الذي ولد يف ديساو أبملانيا عام   برلني عام  1729بن  كانت آراؤه جديدة على  الذي  و   ؛ م 1786م، ومات يف 
وال شك أن املرء عند هذا احلد، سيتذكر   من الناحية السياسية ومن الناحية اإلنسانية العامة )العلمانية اليهودية(. اليهود 

ربط التديّن ابلنهضة اإلنسانية العامة العلمية    تالَت زعمو ،  حركة اإلصالح عند املسلمني، الَت أتسست على املبادئ ذاهتا 
وجوهه أبرز  من  والَت كان  ) واحلقوقية؛  األفغاين  الدين  مجال  احلركة  1897-م1838ا  ظهور  من  القرن  حوايل  بعد  م(، 

الفكرية   األصول  وحدة  على  إال  يدل  ال  واليهودية،  اإلسالمية  احلركتنْي  بني  الزمان،  يف  الطفيف  التأخر  وهذا  اليهودية. 
 

 . هو أهم كتب الرتاث القاابيل، وهو تعاليق ابآلرامية على املعىن الباطين للعهد القدمي.  1
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التشريعية املؤسِّ  املرجعية  اختالف يف  من  بينهما  ما  على  لديهما،  الظاهر   سة  حيث  احلركات    .من  سيعّم كل  النمط  وهذا 
ال بد من تناول هذا االنصهار يف النمط  . و ابلتدريجذلك  ، كما سيظهر  العصرية من مجيع الفرق اإلصالحية للملل الثالث 

ما زلنا   لنتبنّي الواقع الديين واأليديولوجي العاملي، على حقيقته. وأما اآلن، فنحن  يف هناية هذا الكتاب،  املعريف اجلديد، 
 : ِت، ما َي اليهود ومن مبادئ اإلصالحيني  . ؛ لذلك ال ينبغي أن حنيد عن وجهتناتبع الفرق اليهودية، يف خصوصياهتانت

وهذا من أثر   وجوب اندماج اليهود يف اإلنسانية العصرية، واخلروج من العنصرية الَت تسببت يف انغالقهم طيلة قرون.  -ا
إىل نبذ الدين مجلة فلسفة "األنسنة" الَت عمت يف القرون األخري  أن يكون ذلك،  ة، والَت هتدف  .  ُدفعة واحدة  من غري 

جيعل ما  هو  ال  وهذا  وطالبوهم    ن يُعلنو   أصحاهبا،  هم،  قبلوهم كما  بل  املتدينني؛  يُنّفروا  ال  حىت  البداية،  يف  غايتهم  عن 
مقابل ذلك. ولقد انطلى هذا اخلطاب على ضع من  ابالنصهار يف املعىن اإلنساين العام، يف  اف العقول، وعلى الّسّذج 

، مل يسلم من تغلغل هذا التيار  من األدَين   . بل إن كل دين ملةكل    يفالناس؛ إىل احلد الذي سيصري أصحابه تيارا أعم  
أهل  من  قلة  إال  النهاية  يف  خبطورته  َيشعر  مل  وإن  أن  ه فيه،  بعد  اإلنسانية،  الوحدة  بدعوى  وقع  ما  تفاصيل  إىل  وسنعود   .

 راحل التارخيية الَت تسبقها...  ننتهي من امل
إسباق اجلنسية   -ب نفسها؛ مع  اإلسرائيلية  القومية  هي  الَت كانت دائما  اليهودي، واجلنسية  الدين    الوطنية   الفصل بني 

وهذه علمانية اليهود، الَت ستأخذهم يف طريق األيديولوجيا، وتبعد    كأن يُقال: إجنليزي يهودي، ال العكس.  ؛يف التعريف
هبم عن الدين. ومع دخول األيديولوجيا، فإن احلكم على األشياء، سيصري للعقل بدل الشرع، شيئا فشيئا. وهذا األمر مل  

ال يف  منهم(  )األغلبية  اجلميع  لدى  النتيجة  ستكون  لذلك  أيضا؛  واملسلمون  النصارى  منه  الدين  يسلم  نبذ  واحدة:  نهاية 
 وأتليه العقل. 

تتسىن هلم املطالبة حبقوقهم  -ج وهذا    .يف جمتمعاهتم الوطنية البديلة   اعتقاد املساواة يف املواطنة بني اليهود وغريهم، لكي 
تدريج،  أمر منطقي، ال خيتلف عليه اثنان؛ لكنه ال يُساير التشريع. وهكذا، سُيضطر اليهود إىل ترك العمل بشريعتهم ابل 

ما سيق بثقافة يهودية، ال بدين. وهو أيضا  يربطهم  إىل انتماء  للنصارى وللمسلمني أيضا، يف الزمان    عليصلوا يف النهاية 
يليه الذي  يف  أو  لدى  بقليل   ذاته  التاريخ  فلسفة  تُعطيه  ما  حيث  من  الدين"،  بعد  "ما  مرحلة  البشرية  ستدخل  وهكذا   .

 أصحاهبا. 
وطنية، من جهة اللغة والعادات، ومن جهة أداء الواجبات كاالُنراط يف اجليوش الوطنية والتعّلم  االنصهار يف اهلوية ال -د

وهذا من ركائز علمانية الدولة، الَت هبذا األسلوب يف الرتبية والتنظيم، ستُنتج مواطنني ينتفي عندهم    .عمومية يف املدارس ال 
ختلى عن دينه السابق، ليدخل دينا جديدا هو العلمانية. وكما أن  االنتماء الديين. واملواطن، هبذا املعىن، هو شخص قد  

.  لتهميش عقوبة أو االإما    خمالفتها يرتتب على    قواننيلألدَين معابد، فللعلمانية املدارس؛ وكما لألدَين واجبات، فللعلمانية  
 الثقافة. ولن يعي الناس أهنم قد  وطروئه يف  معرفيا،   وكما لألدَين أماكن مقدسة، فإن للعلمانية الوطن؛ مع إغفال وضعيته 

   قليال.   أْزيددخلوا دينا جديدا، عند ختليهم عن الدين األصلي، إال بعد مضي ما يُقارب القرننْي من الزمان أو 
"إسح        املبادئ  هبذه  متسكا  اإلصالحيني  أشد  من  إيطايل  ا وكان  يهودي  وهو  رجييو"،  صموئيل  - م1784)ق 

ي م1855 فيما  يقول  وكان  نطلب  (.  "كيف  املدنية:  ابحلقوق  املطالبة  عند  القدمية،  العنصرية  عن  التخلي  بضرورة  تعلق 
شيئا، لو أننا نلناه، ال نستطيع أن نستعمله؟!... وكيف نقدم أنفسنا للعامل، إذا كنا نثبت بسلوكنا كل يوم أن استمراران  

 يف التدين يتعارض مع مبدأ احلرية واملساواة؟!". 
فرقة اإلصالحيني قد قامت من أجل اخلروج من التخلف الذي كان سائدا قبلها، فإن أصحاهبا قد مقتوا  وملا كانت         

قد وافقوا ظاهرَي    ،وهم يف هذا  .جاعلني التشريع للكتاب املقدس وحده  ابعتبارمها رمزْين لذلك التخلف،  املشنا والتلمود،
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كتاب "شوحلان عاروخ" الذي    -عتدلتبعا لتوجههم العلماين امل- السامريني والصدوقيني والقرائني والدومنة. وكان عدوهم  
والتلمود املشنا  يف  الواردة  والتفريعات  والفتاوى  األحكام  مجيع  "يوسف كارو"  الرِب  فيه  لدى  مجع  املعتَمد  والذي كان   ،

ب اإلسرائيلي والتقدم؛  اليهود املتشددين. فكان اإلصالحيون يعتربونه رمزا للجمود والتخلف، والعقبة الَت حتول دون الشع
واجلدل واحلواشي  الشروح  من كتب  شاهبه  وما  هو  ذاته فحاربوه  ه  التوجُّ يف  تصب  الَت  مع    . ،  نفسه  األمر  حدث  ولقد 

غري  و النصارى   من  ولو  النبوية،  السنة  ويف  القرآن  يف  يطعنون  "املسلمني"،  من  صنف  إىل  وصلنا  أن  إىل  املسلمني؛  مع 
يريدون االلتقاء على العلمانية  وهم مجيعا  تصريح يف البداية. تعمق يف جذورها، ومن  غري  لكن من    ؛)من امللل الثالث( 

دون تبّصر يف غاَيهتا؛ إىل احلد الذي صارت معه العلمانية بتحررها املزعوم، أكرب ديكتاتورية على وجه األرض. ومبا أن  
، على ما يكون عليه  تيارا عاميا يدوس كل من يُعارضه احلوار ال يدور بني من هلم األهلية يف النظر، فإن األمر قد صار  

عند توظيفهم ابلدين. والكالم    قبل ذلك، . وهذا من التوظيف اخلبيث للعوام، كما حدث  العوام يف شؤوهنم عرب التاريخ كله 
 يف التفاصيل هنا يطول، وسنرجئه إىل اجلزء األخري من الكتاب إن شاء هللا، ليكون كاخلالصة له.  

الدين          ظاهر  عن  التخلي  إىل  ُيضطّروا  أن  دون  اليهودي،  التديّن  مظهر  يف  تغيريات  اإلصالحيون  أحدث  وقد 
 اليهودي، كما فعل املارانوس والدومنة. ومن أهم هذه التغيريات، ما يلي: 

دثر مع األَيم وحدها،  : وهذا يف انتظار أن تناالكتفاء ابحلد األدىن من األدعية والصلوات، مع تالوهتا ابللغات الوطنية   -ا
 ومن دون إاثرة للشكوك. 

 : لفصل املتديّن تبعا لذلك عن اترخيه. نبذ الرتانيم العربية واآلرامية القدمية -ب
املوسيق   -ج اآلالت  املوسيقي  يإدخال  التأليف  يف  التجديد  مع  واإلانث؛  الذكور  من  )كورال(  اجلماعي  اإلنشاد  وفرق  ة 

يتعلق  وا   فيما  الرتانيم.  النصرانية. أبحلان  والكنائس  ابلكاتدرائيات  اقتداء  املعابد،  إىل  األرغن  إبدخال  التطوير  هذا    نتهى 
والتقريب بني ما عليه النصارى، وما عليه اليهود، هو أمر مقصود، من أجل بلوغ متام االنصهار يف العلمانية اخلالصة من  

   ِقبل اجلميع. 
واالرتباط    وهم هبذا، مفارقون للصهاينة ماضيا وحاضرا.   : فلسطني إبقامة دولة يهودية يف   ، عدم ربط القول ابخلالص  -د

غاية   وجعلته  االرتباط،  هذا  معىن  حرفت  الَت  صهيونيته  جهة  من  ال  تديُّنه؛  جهة  من  لليهودي  ضروري  أمر  بفلسطني، 
يان إىل عصياهنم  إضافة هذا العصإلقامة الدولة اليهودية عن غري إذن إهلي. وهو ما سيجر عليهم البالء الشديد، بسبب 

األول. وإن كثريا من فرق اليهود، تعي خطورة ارتداد أمر الدولة اليهودية على اليهود؛ ومنهم من حُياول تدارك األمر قبل  
فوات األوان، عن طريق التوعية حبسب مستطاعهم. غري أن اخلطاب الصهيوين سيجد منفذا إىل عوام اليهود، وسيأخذهم  

ما   عن كل  خمتلف  طريق  به. يف  التبشري  عن    وقع  ختليهم  مع  املقدسة،  ابألرض  متسكهم  الصهاينة،  أمر  عجيب  ومن 
     الدين!... على األقل عند شطر كبري منهم.

الدعوة إىل دينهم يف    - حسب زعمهم-وأهنم ابستطاعتهم    :خمالفة مجيع فرق اليهود، ابعتقاد أن الشتات خري لليهود   -ه
ب  كل األوطان. أنه  لو  أمر جيد،  قي عند هذا احلد!... ولكن، كما هو جلي، فإن هذا اخلطاب كان مرحليا، ومل  وهذا 
   يكن مبدئيا. 

ومبا أهنم قد صرفوا النظر عن إعادة بناء اهليكل يف أورشليم، فإن كل معبد من معابدهم، يف أوطاهنم املختلفة، يُسمى    -و
   على ابل.  -فيما بعد-هر ما مل خيطر لليهود ؛ ولكن سيظ: وهذا أيضا جيد، لو أن األمر وقف عند حدهعندهم هيكال 

املعابد  -ز يف  واإلانث  الذكور  بني  االختالط  ما  إابحة  وهو  قيمتها.  من  التقليل  ويف  الشريعة،  امتهان  يف  إمعان  وهذا   :
 . ، كما سبق أن ذكران سيؤول ابلعلمانيني الذين اكتملت تربيتهم، إىل نبذ الدين مجلة
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عبد: فهم إىل جانب "احلزان" الذي يُشرف على الطقوس، يُعيّنون خطيبا ذا سعة يف الفكر  االهتمام ابخلطبة داخل امل  -ح
ومن أشهر الُوعاظ الذين ُعرفوا لديهم: "أبراهام جاجير"، الذي توىل هذا املنصب    وذا قوة يف التأثري، يُسمونه "َمطّيف".

بعقائ   ةمبدين  انطقة  جملة  نشر  على  عمل  من  وهو  األملانية.  عام  فيزابدن  من  ابتداء  اإلصالحيني،  امسها:  1832د  م، 
برسلو منافسا حلاخامها    م انتخبته طائفته حاخاما أكرب هلا يف مدينة1838"الصحيفة العلمية لالهوت اليهودي". ويف سنة  

عمل   يسم  ما كان  معه  خيفى  وال  أَيمه،  اليهود  صفوف  يف  حادا  انقساما  االنتخاب  هذا  أحدث  وقد  "تيتكني".  القدمي 
من    يف األصل   وهذا العمل كان ابتداعا فيما هو   .، سيقلبان الواقع اليهودي رأسا على عقب صالحيني من حتّد وثورية اإل

املعابد من  انطالقا  األذهان،  يف  العلمانية  تقوية  إىل  إال  يقصد  يكن  مل  اخلطيب،  تنصيب  وإن  طريق  الشعائر!...  وعن   ،
     . وهو أمر قد جنح فيه أصحابه، ووصلوا إىل غاَيهتم منه.الدمياغوجيا واألدجلة 

       " اإلصالحي  اليهودي  بيته  يف  هيأه  الذي  هو  للطائفة،  ُخصص  هيكل  يف  وأول  ذلك  وكان  يعقوبزون"،  إسرائيل 
م شهدت الطائفة تشييد أول  1818م. ويف سنة  1815"زيزن" أبملانيا. ُث هيأ هو نفسه هيكال آخر، يف بيته بربلني سنة  

العربية.   ال  ابألملانية  تُقال  فيه  الصلوات  وكانت  "مهبورغ"،  الكبري  األملاين  الثغر  يف  الشعائر،  إلقامة  خصيصا  يُبىن  هيكل 
فرضت طبيعة هذه الطائفة عليها نشاطا دؤواب أوفت به، فكان أقطاهبا جيتمعون يف مؤمترات عامة، وكان من أوائلها    ولقد 

برسلَ  يف  فرانكفورت، واثلث  يف  "برنشويج" وآخر  يف  إىل  1844من    و مؤمتر  النشاط،  1846م  هذا  والذي كان حُيتم  م. 
يستشعروهن الطائفة  هذه  أهل  الَت كان  الضخمة  طلبا  الرسالة  النصرانية  إىل  يتحول  منهم  الذين كان كثري  اليهود،  جتاه  ا 

تلك   إليها  ويهاجرون  فلسطني،  إىل  يتوجهون  بدأوا  قد  الشرقية،  أورواب  يهود  االندماج؛ كما كان  يف  ورغبة  للسالمة، 
"بيلو"،   مها  امسنْي  حتت  التاريخ  سجلها  الَت  األوىل،  "اواهلجرات  يهود  جانب  إىل  هذا  صهيون".  ويهود  "حب  لغيتو" 

الذين ال يعبأون بشيء من كل ذلك يف األغلب؛ ُث اليهود التقليديون الذين يعرفون الدين  أسواق التجارة واألوراق املالية،  
  ؛ والتاريخ، ويسريون ابلشعب اليهودي يف طريق معنيَّ مرسوم، أخذوه عن شيوخهم ليضمنوا ألنفسهم به السبق والصدارة

 . ، وعندما آتت احلركة اإلصالحية مثارها عد بيونية فيما وهم من انبثقت منهم الصه
وكان على اإلصالحيني أن يواجهوا أيضا العامل غري اليهودي، مطالبني األمم األخرى ابلشرائع الضرورية لالندماج         

ية العنصري الصهيوين  واملواطنة. هلذا كله، مل تكن أمورهم هينة دائما، بل لقد لقوا معارضات شديدة كانت أوالها من الداع
احلاخام   قبله  ومن  هيس"،  "موسى  الصهيوين  واملفكر  الكاتب  أمثال  من  مجاعة  ضمت  الَت  ومدرسته  "مسولينسكني" 
املتطرف "تسفي كاليشر". ويف غمرة هذه الصراعات، كانت حتدث بعض األخطاء، ولعل أكربها من جانب اإلصالحيني:  

يف أوكارها يف أورواب الشرقية، مكتفني أبملانيا والنمسا وبعض بالد أمريكا  هودية املتعصبة  أهنم مل يبذلوا جهدا كافيا حملاربة الي
وأورواب الغربية. وقد حدث يف أواخر القرن الثامن عشر، أن ظهر كتاب يف الشريعة اليهودية منسواب إىل أحد علماء القرن  

برلني س  بن حييئيل"، وطبع يف  "بساميم روش"، أي عطور الرِب  1793نة  الرابع عشر، والذي هو "الرِب آشر  بعنوان  م، 
قوهلم   ذلك  فمن  من كتبوه.  هم  أهنم  تعين  الَت  املتطورة  املتساهلة  التشريعات  من  األرثذكس كثريا  اليهود  فيه  فوجد  آشر. 

الغوييم، وهو    شرب اللَب والنبيذ عند  حتليلو   ؛بتحليل أكل األرز والبقول اجلافة يف أَيم الفصح؛ خالفا ملا كان األمر عليه 
أَيم الصوم أو ختفيفها، كصوم   بعض  إبلغاء  من احملرمات. وقالوا  من آب   "إستري "أيضا  الذي هو ذكرى ختليد    ،والتاسع 

م. كما ورد فيه حتليل االنتقال ابلعرابت يوم السبت، وقد كان حمرما... وقد أسفر التحقيق    70خراب اهليكل الثاين عام  
كتاب، هو احلاخام اإلصالحي "شاءول" بن احلاخام األكرب لربلني "هريشل ليفني". وقد  فيما بعد عن أن مؤلف هذا ال

اليهود   استغالل  وإىل  اإلصالحيني،  حركة  عن  اليهود  من  إحجام كثري  إىل  االنتحال،  عن  الناشئ  االلتباس  هذا  أدى 
تدع الصهيونية،  خرجت  الصراع،  هذا  ومن  مبادئهم.  ترسيخ  أجل  من  ذلك،  لكل  األمثل  املتشددين  احلل  لديها  أن  ي 
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ملشاكل اليهود، وهو إنشاء وطن هلم يف فلسطني، يعيشون فيه مواكبني للتقدم العاملي، من دون أن ُيضطروا إىل تغري لغتهم  
تزعم  أو   فهي  أو شريعتهم؛  و بذلك  تقاليدهم  مجيعا.  واإلصالحيني  اليهود  من  احملافظني  النتيجة  إرضاء  أن  يف  كانت  رغم 

الدارسني  إضافة ع  نظر  مع  الفريقني؛  من  أَّي  تُرض  مل  حبيث  جدد   كسية؛  اليهود  أعداء  أوىف  إىل  من  ابألمس  ، كانوا 
العامل يف  واالقتصادي  والسياسي  التارخيي  حجمهم  بكل  واملسلمون،  العرب  هم  املرحلة  األصدقاء،  أن  نؤكد،  أننا  إال  ؛ 

.  أم بقي األمر بني ُنبة متحّكمة، كما هي العادة  اإلصالحية كانت مقدمة منطقية للصهيونية؛ سواء أعلم اليهود بذلك، 
 أما الصهيونية فإننا سنتناوهلا يف موضعها إن شاء هللا... و 

. الفالشة: وهم طائفة صغرية تتبع الشريعة املوسوية بصورة خمصوصة هبا، وتعيش يف احلبشة، وهذه الطائفة هلا أمهية  13
فريقية. والفالشة مثال على عدم صحة القول ابلعنصر اليهودي،  القارة األ  يف نظر دولة إسرائيل، لكوهنا مدخال حمتمال إىل

؛ بل هم أفارقة أقرب ما يكونون إىل النصارى واملسلمني والوثنيني.  ، كما ال خيفىألهنم ال صلة هلم من جهة العرق ابليهود 
ن بعده من األنبياء.  يؤمنون برسالة موسى عليه السالم ومَ وهم ال يعرفون اللغة العربية، وال يؤمنون ابملشنا والتلمود؛ ولكنهم  

فيها  ق وي ابخلدمة  يقوم  هبم،  خاصة  معابد  وهلم  املشرتكة.  العامة  ابلشرائع  ويعملون  األعياد،  جبل  وحيتفلون  السبت،  يمون 
أن  عليه  م، ويُشرتط  (. ووظيفته عندهم، كوظيفة احلاخانذير كاهن يُسمى "انزير"؛ وهي لفظة عربية تعين املنقطع للعبادة ) 

دهم من رجال الدين صنف يسمونه "كوهني"، وهي كلمة عربية معناها الكاهن؛ ولكنها تعين عندهم  نيكون متزوجا. وع
املأذون ابلذبح الشرعي، وله مساعد يُسمونه ابليواننية احملرفة "ديبتريا". واحملاوالت مستمرة من ِقبل دولة إسرائيل، من أجل  

إسرائيل يف احلبشة.استقطاب يهود الفال طليعة عمالء  وال زال الدارسون    شة، وتعليمهم يف األوساط الصهيونية ليكونوا 
أهم يهود اليمن؟ أم يهود مصر؟... ولعل األَيم القادمة سُتسفر عن جواب هذا    :د الفالشة وَّ إىل اآلن، مل حيسموا فيمن هَ 

 لعاملية... السؤال، لتتضح مكانة هذه الطائفة يف اخلارطة اليهودية ا
يف ضواحي بومباي. وإقامة هؤالء اليهود هناك،  14 أكثرهم  يف اهلند، ويُقيم  توجد  إسرائيل: وهذه فرقة من اليهود  . بنو 

بن   "موسى  ذكرهم  التطيلي"، كما  "بنيامني  األندلسي  اليهودي  الرحالة  ذكرهم  فقد  الوسطى.  العصور  قبل  ما  إىل  تعود 
ولك املقدس،  ابلكتاب  وهم يؤمنون  أيضا.  التلمود، كشأن  ميمون"  يعرفون  النائية. ويُقال  كل  نهم ال  الصغرية  الفرق  هذه 

للشريعة   ملتزمني  القوم  هؤالء  وجدوا  اهلند،  دخلوا  ملا  املسلمني  العرب  أن  هو  إسرائيل"،  "بين  تسميتهم  يف  السبب  إن 
ل. وهلذه الفرقة نظرية هلا يف  غري ما عهدوا من اليهود، فسموهم بين إسرائي   االستقامة،من يف معاملتهم املوسوية، ووجدوا  

ُتسمى ابمسها أيضا.   يوم السبت  الصني  ُيصلون فيها  معابد  إذ هلم  طريقة الصينيني فيما عدا العبادة؛  يعيشون على  وهم 
 أمام هيكل خشيب يُسمونه "عرش موسى".  

الصهيونية:  15 الطائفة  طائفة  .  ليست  اجلماعة  الدينية،  وهذه  العقائد  إىل  العائد  أيديولوجي  ابملعىن  تيار  هي  ما  بقدر 
يوظف الدين لبلوغ غاَيته. ومبا أن غاية الصهاينة ليست مرضاة الرب وال الفوز ابجلنة، فإهنم جعلوا غايتهم دنيوية صرفا،  

إقامة دولة إسرائيل  من هناك هي  بيعقوب أو  ، والتحكم يف العامل  صلة هلم  ما تدل عليه التسمية، فهم ال  . وعلى عكس 
ما دام جّلهم علمانيني متطرفني. وإزاء هذا الوضع املبهم، ينبغي أن نفتش يف جذور هذه احلركة، من أجل    بشريعة موسى؛

الوقوع على أصلها احلقيقي، ومن أجل تبنّي غاَيهتا الكامنة وراء شعاراهتا الدينية اجلوفاء، والَت لن تظهر للعيان إال عند  
مراحله.   جبميع  الصهيوين  املشروع  "تيودور  وأول  اكتمال  هو  أكلها،  اإلصالح  مرحلة  إتيان  بعد  الصهيونية،  إىل  دعا  من 

م، بوصفه حال ملشكلة اليهود يف أورواب، وفرارا من  1896هرتزل" )بنيامني زائيف(، الذي نشر كتابه "دولة اليهود" عام 
ا: الصهيونية النصرانية، والصهيونية  ومبا أن للصهيونية اليهودية أُختنْي من الرضاع، مهمواجهة حركة "معاداة السامية" هناك.  

فإننا سنرجئ الكالم عن تفاصيل ما يتعّلق هبا، إىل أن نفرغ من تناول العقائد    ؛ن ستظهران بعدها بقليل ا اللت  اإلسالمية،
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ب  والقاضي  عامليا،  املسوَّق  الوهم  رغم  القوية،  املشرتكات  إدراك  املتتبع  على  يسهل  حىت  مجيعا؛  واإلسالمية  عدم  النصرانية 
 تالقي هذه امللل الثالث؛ بل بعدم إمكان ذلك التالقي. 

اترخيهم كله،         لعقائد اليهود عرب  ابلزمن املوسوي خصوصا؛   وهكذا نكون قد أهنينا الباب األول املخصص    املتعّلق 
اجلديد املرحلة  يف  اآلن  عليها  ة وسندخل  ليدهّلم  السالم  عليه  عيسى  جاء  والَت  إسرائيل،  الزاد  ،  لبين  منهم  نفد  أن  بعد 

رٍق معدودة من اليهود، آمنت بعيسى على طريقتها، من دون أن تتخلى عن املوروث اليهودي  . وبعد أن أشران إىل فِ الرابين
من   عقائدهم  تطور  صورة  وعلى  فرقهم  على  لنتعرف  وحدهم،  املسيحيني  على  سيأِت  فيما  الكالم  سنقصر  فإننا  الديين؛ 

على تتبع العقائد النصرانية يف الفرق اإلسالمية من    -كشأننا مع اليهود سابقا-ا هذه. وسنعمل  زمن رفع عيسى إىل أَيمن
وراء   من  العقدي  املشرتك  إىل  اإلشارة  ابلنظر  مظهر  ابب  مراتبه  ولتربز  الثالث؛  امللل  الدين لدى  لتتضح وحدة  الشريعة، 

                                                                                                                                                 ...اصة خحبسب ما يغلب عليها، مما هو من أثر حقيقة رسوهلا إىل كل ملة 
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 لالفصل األو 
 جوهر الدعوة املسيحية 

 
 

إن بين إسرائيل بعد انصرام القرون الطويلة الَت فصلتهم عن موسى عليه السالم، وبعد ُمضّي اجملددين من األنبياء         
رساليّ  مرحلة  إىل  ينتقلوا  أن  أمرهم  استدعى  قد  يُكمِ املتعاقبني،  جديدة،  فيها  ة  اجلديدمعهم  ل  عيسى    ، الرسول  هو  الذي 

. ومعىن العهد  ، الذي هو املرحلة املتوّسطة من الدين، ابلنظر إىل البشرية مجعاءديد"عليه السالم، ما مُسي حبق "العهد اجل
بين إسرائيل  من هللا،  اجلديد، هو إعادة أخذ امليثاق   أغراضهمرة أخرى، و على  أن استنفد العهد القدمي  بعد    من جديد، 

كل عامل هبا يكون اآلن    املوسوية قد انتهى، وأنّ . وهذا يعين أن العمل ابلشريعة  ، وأخفق بنو إسرائيل يف الوفاء به وزمنه
أخرى. جهة  من  الرابين  للنور  مستمّد  غري  ويكون  جهة،  من  عمله  على  مأجور  هذا    غري  من  الدينية  لألعمال  فالعامل 

لقوم هللا  وصف  يف  حتما  داخل  هو  تعاىل الصنف  بقوله  َخاِشَعٌة    :،  يَ ْوَمِئٍذ  اَنِصَبٌة    . }ُوُجوٌه  َحاِمَيًة{  َتصْ   .َعاِمَلٌة  اَنرًا  َلى 
يتبع  [ 4  -  2]الغاشية:   مل  هو  إن  النار،  دخول  املستوجبني  من  هو  وإمنا  فحسب،  عمله  لنتيجة  فاقدا  ليس  فالعامل  ؛ 

وكل ما سيبقى من التشريع املوسوي هو الصورة الظاهرة وحدها، الَت ال ختتلف عن    الرسول اجلديد، وفق العهد اجلديد. 
؛ ألن ما كان من  فحسب األصل الرابين اعتبارمن ما يكون  صور التديّن الوضعية الَت تكون للشعوب غري الكتابية، إال 

، ويدل على  لشريعة اآلنة العمل ابوعيسى، هو من سيدل على كيفي  وضع هللا، ال يستوي أبدا مبا يكون من وضع العباد. 
ما زاد على ظاهرها، مما هو مطابق للمرتبة الدينية اجلديدة الَت سُيدعى اإلسرائيليون إليها. لكن املبتدئني، ال بد أن يبدأوا  

ه وآله  دائما من البداية، الَت هي املرتبة األوىل من الدين؛ سواء أكانوا مع موسى أو مع عيسى أو مع حممد صلى هللا علي
منفكة،    وسلم.  أجزاء  الدين  وليس  لبعض؛  نتيجة  بعضها  ويكون  بعض،  على  بعضها  يرتّتب  الدين،  مراتب  ألن  وذلك 

 ولوج أيِّها شاء، مىت شاء. من يتمكن املرء  
؛ رغم  ، قد صاروا أكثر استعدادا على زمن عيسى، مما كانوا عليه زمن موسى يف عمومهم  وهذا يعين أن بين إسرائيل       

، ابلنظر إىل استعداداهتم  صاروا قابلني للرتقي ابملدد العيسوي إىل مرتبة أعلى قد  أهنم    ، أيضا  يعين  ووه  ال االحنطاط العام؛ ح
عن    كفرهم ببه، فإهنم سينزلون   ونوأما من سيكفر   ؛ . هذا فيما يتعلق مبن سيؤمن بعيسى منهم عند مقارنتها إىل أسالفهم

وحال هؤالء،    م زمن موسى، إىل الكفر العام الذي يكون عليه مجيع الكافرين واملشركني.مرتبة اإلسالم العامة الَت كانت هل
كما  ؛  ، وإن بدا له أنه متمسك مبا وصل إليههو كمن قطع شوطا من الطريق حنو غايته، ُث عاد وطفق راجعا على أدراجه 

؛ ألن احلكم  دركا ملا نقول، أم غري مدرِك له . وال يهم هنا أن يكون العبد م ُ حيدث يف الغالب مع أصحاب العصبية الدينية
؛ ألن  م العبد أم مل يعلم. وهلذا، فإن عملية اتباع الرسل ينبغي أن تكون على وجه املوافقة، ولو من دون فهم لِ عَ أَ ساٍر سواء  

نظروا إىل الرسل،  . وقد جهل كثريون، عندما  يف اتباعهم ما ال تُدركه العقول من فوائد، وما لن تظهر نتائجه إال يف اآلخرة
كما ينظر املتأدجل إىل زعيمه؛ وقاسوا هذا على ذاك فضلوا. وما تفطنوا إىل أن الطريقنْي خمتلفان، وابلتايل فإن أحكامهما  

. نقول هذا ألهل زماننا خصوصا، من أهل امللل الثالث؛ ألهنم صاروا  أيضا  ال تكون واحدة، ونتائجهما ال تكون واحدة
. بل إن جل املتديّنني،  بذلك اخللط أين هم سائرون ، فما عادوا يعلمون  العقلية واألحكام الشرعيةخيلطون بني األحكام  

عليهم الطريقني  اختالط  بسبب  تديّنهم،  يف  عقلية  أحكام  عن  يستغنون  إدراكهم ال  ضعف  وبسبب  من  ،  النمط  وهذا   .
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وهم الدين؛  من  الدينية،  األيديولوجيا  إىل  أخرج كثريين  قد  األصل  التديُّن،  على  ابقون  أهنم  هذه  يظنون  يف  نطيل  ولن   .
 املسألة، ألهنا واضحة جلية، وال حتتاج كثري كالم. 

على وجهنْي: األول عند حتقيق اإلخالص هلل يف مجيع    يف رسالته،   وإن عيسى عليه السالم، قد دعا إىل معاملة هللا        
ابطنها؛  األعمال، اعتبار  احلق    عند  معاملة  عند  صورته والثاين  شبه كّلّيةيف  بصورة  غيبية  املعاملة  أن كانت  بعد  ومن  ،   .

؛ وكان تبصريه ابلنية وما هلا من  بدل االكتفاء بصور األعمال ،الوجه األول كانت دعوته عليه السالم، إىل روح األحكام 
،  وحدها  اسا لصور األعمالأحبار بين إسرائيل، الذين صاروا ُحرّ . وهلذا، هنى عليه السالم عن اتباع سبيل أثر يف املآالت 

؛ وصاروا يؤهّلون الدين ال  ا ، وال يعبدون رهبشريعة. وهم هبذا الفعل، صاروا كأهنم يعبدون الوحادوا عن روح التشريع فضّلوا 
، وال يُعامل  واألشخاص . ونعين من هذا، أن العباد عندما ينقلب الدين لديهم منطا رتيبا، تُراعى فيه األمكنة واألزمنةربه 

الصنم. وهذا الصنف من التديُّن،  ذلك  ه هللا؛ فإنه يصري صنما معنوَي يُعبد من دون هللا، ويصري الفقهاء سدنة يف معبد  في
وهو ما يدعو إما إىل جتديد داخل الشريعة    . عند أصل وضعه   الدين   يقطع العباد عن رهبم، بعكس ما كانت احلكمة من

احملمديةالواحدة الشريعة  مع  احلال  هي  القرون   ، كما  مجيع  جتديدٍ يف  إىل  وإما  شامل،،  ال    غري  أخرى  ؛ كما  سابقةبرسالة 
. وهذا الذي وقع لبين إسرائيل قُبيل البعثة  يف تعاقبهم على إمامة الدين، عليهم السالم أمجعني  حدث مع الرسل السابقني 

ملسلمون أيضا بعد القرون األوىل من  األوىل منها، وما سيقع فيه االستة  لنصارى بعد القرون  ل  عما سيقعينه  العيسوية، هو  
احملمدية  الصورالبعثة  اختلفت  وإن  احملمدي  ،  التشريع  عليه  نص  ملا  حّيا،  الدين  لبقاء  ضرورَي  التجديد  أمر  يكن  مل  . ولو 

  . ونعين من هذا، أن التجديد إن كان ضرورَي مع التشريع احملمدي،الغين عن إتيان رسالة بعده  وهو التشريع اخلاُت الكامل
. وقد جاء يف هذا املعىن  الَت مل تكن قد بلغت كماهلا ابلنظر إىل حقيقة الدين بعدُ  ، فهو أكثر ضرورة مع الشرائع السابقة

ِة َعَلى رَْأِس ُكلِّ ِماَئِة َسَنٍة، َمْن جُيَدُِّد هَلَا  »عن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم قوله:  َعُث ِإىَل َهِذِه األُمَّ  .  1« .ِدينَ َها ِإنَّ اَّللََّ يَ ب ْ
ومن شدة داللة عيسى على ابطن األعمال، توهم قوم من أتباعه أنه قّلل من قيمة الشريعة، فاستهانوا هبا. فمنهم         

من نبذها كلية، مقتصرا على ما يُسميه إمياان؛ ومنهم من أبقى على بعض معاملها. واحلقيقة هي أن عيسى مل يرتك العمل  
و  تركه؛  على  دل  وال  املوسوية،  والقصد  ابلشريعة  احلكمة  حتريف  عند  أو  النية  فقد  عند  األعمال  ببطالن  حيكم  إمنا كان 

وعلى العكس مما قد يفهمه الضالون، إن    .صحتها، فحسب  كان حيكم ببطالهنا، عند فقد شروط ،  ؛ أي، ليس غري ها من
إال يكون  ال  معاملة هلل،  من  عيسى  عليه  دل  املشروعة كلها  ما  األعمال  قوالب  و   يف  خارجها؛  صياغة  ال  الدين  عاد  إال 
اجلماعة  هبا  تستقل  أو  الفرد  هبا  يستقل  وُنُ شخصية  هنا،.  الصورة  ّص  اثبت  منها  صورته  و ،  )الشعائر(   ما كان  ما كانت 

وهذا  .  ، ويكون فيها مستّنا بسنن األنبياء عليهم السالميُنشئها العبد ابتداءال  منفتحة؛ كما هو الشأن مع أعمال الرب الَت  
ُ فَِبُهَداُهُم اقْ َتِدْه{ ]األنعام:  يُشري إليه قول هللا تعاىل: املعىن، هو ما       . [90}أُولَِئَك الَِّذيَن َهَدى اَّللَّ

وأما من جهة معاملة احلق عن إميان )عند فقد الشهود(، فإن عيسى قد دل على صورته الَت هي مظهر احلق يف         
}َوِإَذا    ا ذكره هللا عن نبّينا حممد صلى هللا عليه وآله وسلم يف قوله تعاىل: وهذا املعىن، هو م  . ، لُيقّرب األمر إىل قومهزمانه

]البقرة:   َقرِيٌب{  َعينِّ فَِإيّنِ  ِعَباِدي  سبحانه  [ 186َسأََلَك  ليدل  أقرب  على  ؛  وال قرب  غريه.  ابلصورة، ال  الظاهر  هو  أنه 
أن يُعاملوه على أنه   ، إىل لناس ل ة عيسى فكانت دعو   . من هذا القرب، يف املعاملة؛ إال ما يكون من ابب التحقُّق ألراببه 

فمن الناس من فقه ذلك كاحلواريني، وانتفع من ذلك اإلميان التفصيلي اجلديد على بين إسرائيل؛ ومنهم من دخل    احلق. 
من  )من دون هللا(    قال أبلوهية املسيح إما  ف  ؛ عليه القياس العقلي والوحي الشيطاين من أحد الطرفني، وإما كفر ابملسيح 
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، مل يسلموا من السطحية يف النظر، وال من  لوهية املسيح. وكما ال خيفى، فإن القائلني أب ؛ وكال القولني كفرالطرف اآلخر 
األوىل  ، هو أن  )الباطلة(  والثانية   )احلق(  والفرق بني األلوهية األوىل ، يف مثل هذه احلال. ضعفاءالتلفيق الذي هو حيلة ال 

نظر. والعالمة الفارقة بني أهل الصنف األول وأهل  ال   وقع االرتداد عنه بفعل عن إسالم  تكون  وأن الثانية    ، عن إميان تكون  
ه الثاين،  إىل    ي الصنف  ال حيتاجون  إميان،  عن  عيسى  يف  احلق  يُعاملون  الذين  األولني  معاملتهم  لتقعيد  أن  ألن  لعقائد؛ 

من دون أن تُتكّلف العبارة لوصفها. وأما اآلخرون، فإهنم يدخلون بعقوهلم  و   ؛أوضحها ستكون من أسلس املعامالت ومن  
فإهنم لن    ؛ إىل أن حيكم عليه النظر   جدال،  فيما مسعوا؛ وسواء أكانوا من املؤمنني مبا مسعوا يف البداية، أم من املسّلمني به 

يف   منهجيات  من  ألفته  وما  منطقها  حبسب  عقوهلم،  إعمال  عن  من كون  يستغنوا  به  اإلميان  وجب  ما  إلثبات  النظر؛ 
لوجيا  و دي يالذي يؤدي إىل األو   ؛املسيح هو "هللا". وهذا كله سيكون خروجا عن طريق اإلميان، إىل طريق "الفكر الديين" 

النهاية؛  يف  األذهان،  الدينية  يف  صورته  ثبات  يف    وقعكما    عند  سببا  سيكون  ما  وهو  األوىل.  املسيحية  اجلماعات  مع 
.  فيما بعد  الف املسيحيني يف حقيقة عيسى، فيما بينهم؛ ُث إىل إقرار صورة مطابقة منها لعقوهلم، ورّد الصور األخرىاخت

 !... ، وال هو الغاية من الدين وهذا ابلتأكيد، ليس هو ما دعا إليه املسيح عليه السالم 
؛ خالفا  كما بيّ ّنا يف اجلزء األول من هذا الكتاب   ،بني، فإن عيسى مل َيت إال إىل بين إسرائيلوأما من جهة املخاطَ        

إسرائيل   بين  أن  هو  وجيه،  لسبب  وذلك  الناس كافة.  إىل  بُعث  أنه  يزعمون  الذي  النصارى،  من  املتعصبون  يُشيعه  ملا 
اإلميان  مع موسى املرتبة األوىل من الدين، والَت قوامها:  )شطرهم(  وحدهم من كانوا مؤهلني لقبول دعوته، بعد أن أحكموا  

اجململ، والعمل وفق الشريعة. ولو افرتضنا أن رسالة عيسى توجهت إىل غريهم، لكانوا غري مؤهلني لألخذ عنه، من جهة  
للقاعدة  هذا ابعتبار القاعدة، وإال فقد توجد استثناءات ال ختضع    كاللة االستعداد، ومن جهة غياب اإلذن اإلهلي معا. 

وهذا أمر يُغفله الناس، ويظنون أن كل رسالة هي خطاب عام لكل الناس؛ ال لسبب إال ألن الرسول من جنس    . دائما
آدم،  اآلدمية؛  بين  يف  إخوانه  من  املدعّوين  مشرتك  وألن  أمر  الدينية  املعاين  الطينية  وكأن  ابلصورة  ابلصورة    ،متعّلق  ال 

 . ، على مّر العصور طر األكرب من البشروهذا قياس خاطئ، قد تسبب يف ضالل الش املعنوية!... 
أحوال اإلميان ومقاماته.          أن لّب الدعوة العيسوية هو اإلميان امل ُفّصل، فإن التديُّن حبسبها سيدور على  وحىت  ومبا 

الداعي   عليه وآله وسلم  هللا  صلى  اإلميان، لكونه  ملرتبة  احملمدي  التعريف  إىل  نعود  أن  ينبغي  فإنه  األمر،  من  يتضح  إليها 
، َوَماَلِئَكِتِه،  وراء الصورة العيسوية، من جهة ختميته. يقول صلى هللا عليه وآله وسلم يف تعريف اإلميان:   »َأْن تُ ْؤِمَن اِبَّللَِّ

اِبْلَقَدِر َخرْيِِه َوَشرِّه من اإلشارة    .1« . وَُكتُِبِه، َوُرُسِلِه، َواْليَ ْوِم اآلِخِر، َوتُ ْؤِمَن  اب- وال بد هنا  إىل هذه األركان،    -قتضابولو 
 حىت نتبنّي جوهر الدعوة العيسوية من الناحية العلمية. 

وأول ما ينبغي التنبه إليه، هو أن عيسى دعا إىل هللا دعوة خاصة؛ جتعل املستجيب له من بين إسرائيل،  . اإلميان ابهلل:  1 
السابق،   إميانه  من  الرغم  مرة كعلى  ألول  إمياأنه يؤمن  يف  إميان  ألنه  بعد  ن ؛  إسالمأ ،  يف  إمياان  إليه    . ن كان  يُشري  ما  وهو 

ي أَنْ َزَل ِمْن قَ ْبُل َوَمْن  }ََيأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا آِمُنوا اِبَّللَِّ َوَرُسولِِه َواْلِكَتاِب الَِّذي نَ زََّل َعَلى َرُسوِلِه َواْلِكَتاِب الَّذِ   قول هللا تعاىل: 
بَِعيًدا{ ]النساء:  َيْكُفْر اِبَّللَِّ َوَماَلِئَكِتِه وَ  مرارا-وهذا    . [ 136ُكتُِبِه َوُرُسِلِه َواْليَ ْوِم اآْلِخِر فَ َقْد َضلَّ َضاَلاًل  أخربان  ال    -كما 

و"اإلميان ابهلل" الثاين. وهذا ينبغي    األول   يُعرف إال ذوقا؛ ألن الكالم من جهة ظاهره، ال يُعطي فرقا بني "اإلميان ابهلل" 
مف على  الناظرين،  يدل  العقليةأن  للعلوم  الدينية  العلوم  التديّن ارقة  وطريق  النظر  طريق  بني  ذلك  بعد  يفرقوا  حىت  تفريقا    ؛ 

ن املؤمنني بعيسى من معاملة هللا معاملة أصدق من  . وهذا اإلميان ابهلل الذي هو من املرتبة الثانية، هو ما سيمكّ حقيقيا
 

 . أخرجه مسلم عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه. 1
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.  ؛ لكون القرب صار أشدني هللا، قد صار أرق مما كان عليهاملوسويني. والسبب يف ذلك، هو أن احلجاب الذي بينهم وب
معاملتهم  ما زالوا على حجاب يف  أهل املرتبة الثانية،  أن  ؛ ولكن ال على الكثافة  ، رغم ذلك كله هذا، مع التأكيد على 

هي هذه؛ وإمنا هي ما سيدل    ت. وحنن نقول هذا، حىت يُدرك القارئ أن هناية الدين )الطريق(، ليس، كما قلناذاهتا األوىل  
النعمة ومتام  الدين  اكتمال  عند  وسلم،  وآله  عليه  هللا  صلى  حممد  بعد  فيما  يديه   عليه  وعلى  أتباع  به  فإن  هذا،  وعلى   .

معاملته شهود يف  على  يكونوا  مل  احلواريني،  هنا  وُنص  السالم،  عليه  إميان معيسى  على  وإمنا كانوا  أهنم  فحسب  ؛  ولو   .
وذلك ألن   . فيما بعد النظر والوحي الشيطاين  ى أتباعهما دخل عل َ ملا ضلوا مبقوالهتم املضطربة فيه؛ ومل كانوا على شهود، 

النظر العقلي، ال خيوض إال يف املعاين الغيبية )العقلية اجملردة(. وعندما تكون املعاين مشهودة، فإن العقل يكتفي ابملشاهدة 
   .والتعّقل. وهذا من أهم الفروق بني السبيلنْي 

ما مل يكن للموسويني خرب    ، وملا كان اإلميان ابهلل من مرتبة اإلميان يُعطي حال التوكل، فإنه قد ظهر على املسيحيني       
، خالفا للموسويني الذين كانوا  واالبتالء عند الشدائد  يف معاملة هللا عنه فيما قبل. وهذا هو ما جعل أتباع عيسى يثبتون  

}قَالُوا    ، كما أخرب هللا تعاىل عنهم يف قوله: ه وحدهن رتكو يمنه و   ن تربأو ي؛ ورمبا  هلم وخيرجون عن طوعه يف كل مرة خُيالفون رسو 
ِإالَّ نَ ْفِسي    قَاَل َربِّ ِإيّنِ اَل أَْمِلكُ   .   ََيُموَسى ِإانَّ َلْن َنْدُخَلَها أََبًدا َما َداُموا ِفيَها فَاْذَهْب أَْنَت َوَربَُّك فَ َقاِتاَل ِإانَّ َهاُهَنا قَاِعُدونَ 

نَ َنا َوَبنْيَ اْلَقْوِم اْلَفاِسِقنَي{ ]املائدة:            .[ 25، 24َوَأِخي فَافْ ُرْق بَ ي ْ
أفعاله، فهو  2 أن هللا عندما خيلق فعال من  من هذا  . اإلميان ابملالئكة: وهم الوسطاء بني هللا وعباده يف األفعال. ونعين 

يُناسب إىل األمساء اإلهلية،  يف عامل التكوين   ذلك الفعل من    َيمر املالئكة املسخرين إببراز ما  . وملا كانت األفعال عائدة 
اسم   لكل  يكون  لذلك،  طبقا  األمساء،  فإنه  يف  خمصوصون  مالئكة  من  أثره  يظهر  هبا  تصرفه،  ولقد كان  الكونحتت   .

؛ وأما العيسويون،  الذي كانوا عليه  اجململ، حبسب ما يُعطيه اإلميان  اوحده  تسبيح ال   صفة املوسويون، يعلمون من املالئكة  
يف مقابلة الشياطني،  )أي املالئكة(  . وهم وابلعامل من حوهلم فإهنم سيؤمنون أبن هللا يُسخر مالئكته يف كل ما يتعلق هبم

للمالئكة من جهة الفعل؛ ألن الشياطني ال فعل هلم يف األكوان كما  مج بل    ؛ من جهة الداللة على اخلري، ال  لة  هم من 
يف   لآلدمي  ذلك  يكون  النارية، كما  خلقتهم  أصل  حبسب  الطبيعي  الفعل  هلم  أو  الشر،  على  الداللة  هلم  وإمنا  املفاعيل؛ 

.  ، وال تبلغه حواسهومن كان على هذا اإلميان، فإن توكله يزيد، لعلمه أبن هللا مؤيُِّده مبا ال تراه عينه  الرتابية.  حدود طبيعته 
ما ذكره هللا يف مثل   َتْشُكُروَن    :تعاىل   قولهوهو  َلَعلَُّكْم   َ أَِذلٌَّة فَات َُّقوا اَّللَّ ُ بَِبْدٍر َوأَنْ ُتْم  ِإْذ تَ ُقوُل لِْلُمْؤِمِننَي    .}َوَلَقْد َنَصرَُكُم اَّللَّ

زَِلنَي   ُمن ْ اْلَماَلِئَكِة  ِمَن  آاَلٍف  بَِثاَلثَِة  رَبُُّكْم  ميُِدَُّكْم  َأْن  َيْكِفَيُكْم  ِإْن    . أََلْن  مُيِْددُْكْم  بَ َلى  َهَذا  فَ ْورِِهْم  ِمْن  َوََيْتُوُكْم  ُقوا  َتْصربُوا َوتَ ت َّ
ُ ِإالَّ بُْشَرى َلُكْم َولَِتْطَمِئنَّ قُ ُلوبُُكْم بِِه َوَما النَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ    .َربُُّكْم خِبَْمَسِة آاَلٍف ِمَن اْلَماَلِئَكِة ُمَسوِِّمنَي   َوَما َجَعَلُه اَّللَّ

. وهذه اآلَيت، فيها داللة إميانية ألهل اإلميان؛ وفيها داللة شهودية ألهل  [126 - 123اْلَعزِيِز احلَِْكيِم{ ]آل عمران: 
وأما الدالالت العددية، فهي تُعطي أن الثالثة آالف هم ستة ومثانون صفا من مالئكة العزيز،    الشهود والتوحيد اخلاص.

مث هم  آالف،  اخلمسة  وأن  برؤسائهم. برؤسائهم؛  احلكيم  مالئكة  من  صفوف  الذي    انية  األلف  إىل  آالف  الثالثة  ونسبة 
قدر   على  التأييد  يكون  حىت  املؤمنني؛  مقاتلي  عدد  إىل  الكفار  عدد  نسبة  هي  تكون  تكاد  الكفار،  مقاتلي  عدد  كان 

من اإلخبار  اجت إىل شيء ما احت إابن معركة بدر،  وب كانت تعمل على إميان، لولوال أن جل القالفارق، حكمة إهلية. 
 !... ؛ ألهنا سرتى التأييد عياان تطمئن به 

. اإلميان ابلكتب: والكتب كما ذكران يف موضع سابق من هذا الكتاب، هي الصورة العلمية حلقائق الرسل. واالختالف  3
ا ابلكتب  اإلميان  من  له  بد  ال  بكتاب،  مؤمن  وكل  بد.  وال  الرسل  بني  االختالف  من  هو  الكتب،  قبلهبني  لكونه  لَت   ،

اإلهلية.  األسرار  من  سر  قبله؛ وهو  الَت  التجليات  لكل  جتّل،  تضمن كل  ابب  من  ابلرسل    يتضمنها. وهذا  يؤمن  ومن مل 
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يكون على الدين احلق املتسلسل عرب الزمان. ومن هنا كان ال بد للمسيحيني من اإلميان مبوسى  الذين يسبقون رسوله، ال  
. وهذا يعين أن عيسى من جهة ظاهره، كان هو موسى  ، كما ذكران مل تُنسخ من ِقبل عيسىخصوصا وأن التوراة  ؛وكتابه 

األلوهية فيه  اّدعيت  ما  الظهور،  يف  اجلمع  هذا  ولوال  وذلك  ذاته؛  ابلنظر.  موسى  جماوزة  يُعطي    عند  الصور  اجتماع  ألن 
مع بقاء   ،ُحكما  من ورائهاوانتفاء الصورة يُعطي ظهور احلق  .بينها  الذيبسبب االختالف   ؛حكما   الصورةمعىن  انتفاء  

. وأما الكتاب اخلاص  حسية أو عقلية غري صورة يفلنا ببقاء شبهتها، هو للداللة على امتناع مشاهدة احلق  و شبهتها. وق
بتجلي احلق   ؛ بعيسى فهو اإلجنيل  منه  ما دل عليه قول  . وهذا املعىن هو  األكمل   وهو كما يدل عليه معىن اللفظ بشارة 

مِ   هللا تعاىل:  َبنْيَ َيَديَّ  ُمَصدِّقًا ِلَما  ِإْسرَائِيَل ِإيّنِ َرُسوُل اَّللَِّ ِإلَْيُكْم  بَِرُسوٍل  }َوِإْذ قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْرمَيَ ََيَبيِن  رًا  َن الت َّْورَاِة َوُمَبشِّ
  حمد صلى هللا عليه وآله وسلم، الذي هو صورة احلق األصلية ؛ فالتبشري هو مب [6ََيِْت ِمْن بَ ْعِدي امْسُُه َأمْحَُد{ ]الصف: 

غريها صورة  من كل  أكمل  هي  حممد،  والَت  من  عيسى  يكن  مل  ولو  املعىن .  من  اللفظ  زمانه   مبثابة  هذا  يف  له  صح  ما   ،
بعده    توطئة للقرآنال للتوراة، فإنه كان  . وهذا يدل على أن اإلجنيل، كما كان مكمِّ لّب دعوته   أتباعه، وال فهم عنه  التبشري 

. وهلذا السبب كان التفريق بني الكتب والتفريق بني الرسل، من صور الكفر الصرحية، الَت ال جيهلها إال من ال علم  أيضا 
تعاىل:  هللا  يقول  ابلدين.  َوِإمْسَاِعيلَ   له  إِبْ رَاِهيَم  ِإىَل  أُْنزَِل  َوَما  َنا  إِلَي ْ أُْنزَِل  َوَما  اِبَّللَِّ  آَمنَّا  َويَ ْعُقوَب َواأْلَْسَباِط  }ُقولُوا  َوِإْسَحاَق   

ُهْم َوحَنُْن َلُه مُ  ُتْم بِِه   . ْسِلُموَن َوَما أُوِتَ ُموَسى َوِعيَسى َوَما أُوِتَ النَِّبيُّوَن ِمْن َرهبِِّْم اَل نُ َفّرُِق َبنْيَ َأَحٍد ِمن ْ فَِإْن آَمُنوا مبِْثِل َما آَمن ْ
َا ُهْم يف ِشَقاٍق{ ]البقرة: فَ َقِد اْهَتَدْوا َوِإْن تَ َولَّوْ  ؛ والشقاق هنا: الكفر؛ ألن اإلميان مواصلة، كما سبق  [ 137، 136ا فَِإمنَّ

بيّ ّنا.  اإلنسانية    أن  الصورتنْي:  بني  املطابقة  علم  ويُعطي  الكتاب،  يُقرأ  الرسول كما  صورة  قراءة  يُعطي  الركن  هذا  وحال 
عا السيدة  إخبار  الباب كان  هذا  ومن  وسلم،  والكتابية.  وآله  عليه  هللا  صلى  النيب  عن  السالم،  عليها  سأهلئشة    ا عندما 

َكاَن ُخُلُقُه  : "َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم؟ فقالتَأْخربِييِن خِبُُلِق َرُسوِل اَّللَِّ   !ََي أُمَّ اْلُمْؤِمِننيَ : ")التابعي(   هشام بن عامرسعد بن 
اَّللَِّ   !اْلُقْرآنَ  قَ ْوَل  اْلُقْرآَن،  تَ ْقَرأُ  َوَجلَّ   أََما  َعِظيمٍ }:  َعزَّ  ُخُلٍق  َلَعَلى  تعاىل:1{؟" َوِإنََّك  هللا  قول  ومعىن  ُخُلٍق    .  َلَعَلى  }َوِإنََّك 

له  . ولوال هذا، مل يكن صلى هللا عليه وآوحده  ؛ ألن اخلُلق العظيم هلل العظيم، هو: إنك على ُخُلقي[4َعِظيٍم{ ]القلم:  
مرة من  أكثر  عليها  دللنا  الَت  األصلية  الصورة  لربه وسلم  مشاهدته  عند  عيسى  يراها  الَت  الصورة  وهي  ب   ف ،  ؛  إليها  ُيشري 

 . ومل نر أحدا دل على هذه احلقيقة، كما دللنا عليها حنن حبمد هللا."أابان الذي يف السماوات"، عند الدعاء
الش4 ابلصور  اإلميان  وهو  ابلرسل:  اإلميان  العبث  .  من  يكون  فإنه  هذا،  وعلى  أوضحنا.  أن  سبق  للكتب، كما  خصية 

بعيس الكفر  مع  ابإلجنيل  ابإلميان  القول  أو  والعكس؛  مبوسى،  الكفر  مع  ابلتوراة  ابإلميان  حممد  ىالقول  أما  والعكس.   ،
مم السابقة مجعاء؛ مع  صلى هللا عليه وآله وسلم، فاإلميان به وابلقرآن، متضمن لكل جنس اإلميان، ولكل ما تفرق يف األ 

زَيدة خصوصية اجلمع احملمدي. لذلك، فإنه من احملال أن جيتمع هذا اإلميان، مع الكفر بواحد من الرسل السابقني، أو  
أحد الكتب املنزلة من عند هللا األنبياء األولني ذلك املؤمنُ ، أو  صلى هللا عليه وآله وسلم من دون عناء،    . وجيد  مبحمد 

ه يف غالب األحيان لسببه. وهو من أقوى الدالالت الواقعية، على ختميته صلى هللا عليه وآله وسلم. ومن  مع أنه ال يتنب 
  أعجب ما يكون من ذلك، أن جتد احملمدي يؤمن مبن بلغه ذكرهم من الرسل واألنبياء، كما يؤمن مبن مل يبلغه ذكرهم!... 

ومن علم انتهاء الصور يف زمانه، إىل    .الكربى   عليه وآله وسلمفاحلمد هلل على نعمة حممد صلى هللا إمياان عاما جامعا...
؛ لتصح له املرتبة املدعو إليها. وأما من أدرك  يف البداية  من وراء حجاب اإلميان  صورة رسوله، فإنه سيجعل توجهه إليها؛

له يف الصورة احملمدية  له من اجتماع كل الصور اإلهلية  يظفر هبذا املقام، فليعلم  زمن البعثة احملمدية، فإنه ال بد  . ومن مل 
 

 . أخرجه أمحد يف مسنده.  1
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؛ وليس من احملمديني إال من جهة النسبة الظاهرة. وهذا  أو غريهم، من جهة املعىن   أنه من يهود هذه األمة أو من نصاراها
لم قد احنجب عنه فقهاء األمة، فانطمست ابنطماسه معامل ابطن الدين، فبقي الناس على تديّن صوري، ال يكفي يف  عِ 

 .  امل ُتاحة ى اإلسالم العلمية والشهوديةبلوغ ذر 
على  5 اليهود كانوا  أن  يذكر  القارئ  ولعل  السماوات".  "ملكوت  يسميه  عيسى  ما كان  وهو  اآلخر:  ابليوم  اإلميان   .

ذ أهله على ما  اضطراب شديد فيما يتعلق ابآلخرة، نظرا لكوهنم على إميان م ُجمل، ال حيتمل التفصيل؛ وابلتايل فال يؤاخَ 
. ورغم أن هذا اإلميان من  ؛ وما داموا ال يدخلون بعقوهلم يف ذلك، ما داموا داخل الزمن التشريعي املوسوي ق طاقتهمفو 

.  ، هم أيضاأركان اإلميان التفصيلي الَت دعا إليها عيسى عليه السالم، فإن النصارى سيقعون يف كثري من اخللط يف ذلك
؛ وسنُبنّي حينها سبب قصورهم  ، فيما سيأِت من هذا اجلزء، إن شاء هللاوسنعرف ذلك ابلتفصيل عند تتبع عقائد فرقهم

على وجه    ووقوع النصارى فيما هو نكوص عن العلم الذي جاء به عيسى يف هذه املسألة   أو سبب ضالهلم، إبذن هللا.
 يف حينها إن شاء هللا.   وعدان بتبيينها  الَت ، لسبب من األسباب كما ذكران؛   ، يدل على أهنم أخطأوا طريقه،اخلصوص 

؛ وسيكون  لدى النصارى  إمياين  . اإلميان ابلقدر: ومبا أن هذا اإلميان، َيِت يف ذروة مرتبة اإلميان، فإنه سيكون أقل صنف6
وأما كبار املسيحيني، فهم من    ، كما سنرى يف حينه. لقدر من اجلاهلني اب   النصارى  . وسيبقى جلأهله أقل النصارى عددا 

أهله، وهو ما أعطاهم حال "التسليم"، عند مشاهدهتم جرَين القدر عليهم مبا ُقضي يف السماء. وإن أبرز دليل إنساين  
به أن ُيصلب م ُنّكساً ال  ن طلَ على التمكن من هذا املقام )وهو جدير به(، ما فعله "بطرس" عندما أمر نريون بصلبه، مِ 

أد من  مستوَي،  متكن  ما  التسليم،  مقام  يف  متمكنا  "بطرس" كان  أن  ولوال  مستوَي.  صلُبه  للناس  ُشبِّه  الذي  عيسى  مع  اب 
 إمامه عليه السالم.  ع صرف نظره إىل مراعاة األدب م

اللذان سيُثمران من جهة التفصيل    ؛ : الشكر والصربعموما   الَت سنعرفها للمسيحيني ،  ومن أخص األحوال اإلميانية        
 وزهدا يف الدنيا، وغري ذلك مما ميتاز به املسيحيون عن سابقيهم.  ،يثاراإ

 ولقد شكك كثري من الدارسني يف املسيحية ألمور، هي:        
والَت  1 سنوات؛  ثالث  تتجاوز  ال  الَت  العيسوية،  الدعوة  مدة  قلة  نظرهم-.  ديين،    -يف  تشريع  لتأسيس  تكون كافية  ال 

 . خصوصية مرحلته  يُعيد صياغة الدين كله، حبسب 
ال يبلغ أن يكون أساسا ألمة    -حبسبهم-. قلة عدد احلواريني الذين مل يتجاوز عددهم االثين عشر رجال. وهذا أيضا  2

 تزعم أهنا عاملية. 
غا عن السيد  احلواريني من الفريسيني )فقهاء بين إسرائيل(، أو ممن له مكانة علمية وعقلية ترشحه ألن يكون مبلِّ   . خلوّ 3
من الطبقة الوضيعة،امل يوصف احلواريون أبهنم  من ذلك    من أصحاب احلرف واملهن،   سيح عليه السالم. وعلى العكس 

 .  مع الزمان صاعدأتثريها مت   ،من قيادة دينية   مما نُسب إليه أهلها،  الَت ال يُنتظر من 
 للعوامل  والَت حيكمها املنطق العقلي املعترب غري الرابنية،  وهنا ال بد من التذكري أبن الدين ال خيضع ملنطق اجلماعات         

ال يصح؛ ألن عيسى وجه    - مثال-على العقلنْي الفردي واجلمعي. وقياس عيسى على القادة السياسيني  املعهودة،  املؤثرة  
مميَّ  غريه. وهو  فعله  من  يتمكن  ما ال  يفعل  عليهم السالم رابين،  الرسل  بني  يُشاركونه  أنفسهم  ز  الذين  ال،  ؛  تشريعي اجملال 

!... ُث إن مدد الرسول ال يكون حمصورا يف مدة عيشه يف الدنيا، وإمنا هو متعّلق  من بين آدم  فكيف ال ميتاز عن سواهم 
بزمن شريعته. وعيسى عليه السالم، كان ممدا للمسيحيني من السماء إمدادا مباشرا، طيلة القرون الَت تفصله عن البعثة  

منه التشريعي. ولن يبقى له بعد البعثة احملمدية، إال ما بقي للرسل من قبله؛ وهو اإلمداد بواسطة  احملمدية، حيث ينتهي ز 
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حممد صلى هللا عليه وآله وسلم. وهذه األحكام كما هي جمهولة للنصارى واليهود، هي جمهولة جلّل املسلمني؛ لذلك يقع  
 .  على من تتبعه  ، ال خيفى أثرها الناظرون إىل الدين بسببها، يف أغالط مهلكة

وأما ما ذُكر عن صفات احلواريني، فإنه ال يدخل ضمن خصوصيات الدين؛ ألن الدين ليس طريقا للعقل، على         
ال مبا يُستدّل عليه من   ؛ وإمنا هو طريق رابين خاص، يتقرب الناس فيه إىل رهبم مبا شرع هلم من أعمال  ؛ ما يعهده العقالء 

الربهان.  الد  طريق  خماطِ وإن كون  ي ين  ال  اإلنساين،  للعقل  عقالنيا با  أصبح  أنه  املفعول    عين  أصبح  وإال  املخاطبة؛  بتلك 
مفعوال  بعدُ فاعال، والفاعل  فيما  لُيدرك  اإلميان،  بنور  العقل  اتساع  وأما  مل  ،.  أتكيد    جترُّده  إاّبنيُدركه    ما  فهو  من معان؛ 

النظر  وأهل  للعقالء  يكون  ال  مبا  الدين  دليال لتفرد  وليس  الدين؛  عقالنية  على  ير    مل  الذين  احلواريني  فإن  هذا،  وعلى   .
ل  يعرفونه  ما  تفوق  خاصة،  عقلية  مرتبة  سُيدركون  النواحي،  مجيع  من  عامّية  طبقة  إال  فيهم  االدارسون    ؛ لفالسفة كبار 
وي، لتشمل كل  وبذلك، سيكونون مؤهلني إلمامة الناس الذين دخلوا يف املسيحية من بعدهم. وستتسع دائرة املدد العيس 

إنسان يؤمن به يف القرون الستة الَت تلي رفعه عليه السالم؛ من بين إسرائيل على اخلصوص. وهذا الذي نقوله، ينبغي أن  
ولسنا نقصد هنا    جيعل الناس يُقّرون بوجود أمة عيسوية )مسيحية(، متوسطة يف الزمان بني األمة املوسوية واألمة احملمدية. 

؛ أي من حيث هو  اقع التارخيي، ولكن نقصد املكانة الَت لألمة العيسوية يف الدين من حيث هو دين اإلقرار املطابق للو 
يؤمنون بذلك إمياان  أن جل املسلمني    أيضا  . نقول هذا، وحنن نعلم أن اليهود ال يُقّرون بذلك، ونعلمتكميل للبشرية مجعاء 

 . وحقيقته   أصل معناهمنفصال عن 
التع         إىل  نظران  هكذا:  ولو  سنجده  فإننا  املسيحية،  عن  األمريكية  املعارف  دائرة  تُقدمه  الذي  هي  ]ريف  املسيحية 

ورسالته. حياته  هدف  حول  تدور  والَت  الناصري،  املسيح  يد  على  امليالدي،  األول  القرن  يف  أُسست  الَت  .  1[ الدَينة 
 ونستخلص من هذا التعريف األخطاء اآلتية: 

 مع آدم عليه السالم.  الذي بدأ . املسيحية ليست دَينة مستقلة، وإمنا هي حلقة يف سلسلة الدين 1
ألن الدين منوط بكل    حمور الدعوة العيسوية وحدها؛. إن التعريف ينظر إىل عيسى وكأنه حمور الدين، واحلقيقة هي أنه  2

األوىل )حقيقته(، ويف    مد صلى هللا عليه وآله وسلم يف صورتهالَت جيمعها حم، املغطية للزمن الدنيوي كله؛ و الوجوه الرسالية
)شخصه( اآلخرة  عليه    . صورته  عيسى  إنكار  يف  اليهود  يعتمده  الذي  ذاته  لوجدوه  منطقهم،  إىل  النصارى  تفطن  ولو 

   ال يقول به عاقل.  و ماالسالم؛ وه
السالم؛ وإمنا تتسع خللفائه فيها، الذين كانوا   . إن املسيحية نفسها، ال تنحصر يف حياة عيسى األرضية قبل رفعه عليه 3

ووسطاء يف اإلمداد بينه وبني كل من دخل املسيحية. وعلى رأس هؤالء الورثة العيسويني: "بطرس"، الذي قال    ، نوااب عنه 
َها.أَْنَت بُْطُرُس، َوَعَلى هِذِه الصَّْخَرِة أَْبين َكِنيَسَِت، َوأَبْ َواُب اجلَْ عنه املسيح عليه السالم: "  . وعلى هذا،  2" ِحيِم َلْن تَ ْقَوى َعَلي ْ

وأتُتّ  بطرس  ستتبع  الَت  هي  )الكنيسة(،  الشرعية  املسيحية  اجلماعة  الروح  به.    فإن  طريق  عن  سيكون  فإنه  املدد،  وأما 
"روحانية  القدس، كما أخرب املسيح نفسه عليه السالم. والروح القُدس، هو ما يُسميه بعض الصوفية السّر، ويُسميه آخرون  

أتباعه، احلواريني على  " الشيخ من  ؛ وعلى كل حال، فإن الروح القدس هنا، هو روحانية عيسى الَت هي سر كل واحد 
ال تظهر حبقيقتها الرابنية،     هذه احلقيقةاخلصوص. وهذا الذي نعنيه، هو حقيقة النفخة اإلهلية يف كل عبد آدمي؛ لكنّ 

. وهكذا، سيكون عيسى يف كل واحد من أتباعه، لكن على  من اإلنسان   لبدنإال بعد فناء وجهها النفسي الذي يلي ا
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األكرب العيسوي  الروح  احتمال  يُطيق  األتباع  من  أحد  ال  ألنه  عيسى؛  قدر  على  ال  التابع،  من  قدر  بلغ  قد  أحد  وال   ،
من الوجه الذي  .التزكية متامها يبلغون متبوعهم قط،  من األسرار الَت جتعل التابعني ال  اتبعني؛ ال من    وهذا  يكونون فيه 

كِّ ِمْن إِبْ رَاِهيمَ كل وجه. ومن هذا الوجه يقول النيب صلى هللا عليه وآله وسلم صدقا وحّقا:   . وذلك  1« !»حَنُْن َأَحقُّ اِبلشَّ
ل  ألنه صلى هللا عليه وآله وسلم، من وجه هو متبوع إلبراهيم، ومن وجه آخر هو اتبع له؛ حقيقة ال جمازا. وكل من حيم

على   السالم،  عليهم  والرسل  األنبياء  من  لسابقيه  ابلفضل  وسلم  وآله  عليه  هللا  صلى  منه  إقرار  من  هنا،  نذكره  ما  نظري 
تواضعه صلى هللا عليه وآله وسلم وحده، فهو جاهل ابملسألة من كل وجوهها. وحنن ندل على هذا الوجه اجملهول، حىت  

 ودة يف قُرابه سبحانه.  يكُمل العلم ألهله، فيشكروان عند هللا ابمل
  ، )عيسى(  وملا كان التالميذ قد فقدوا أحدهم، والذي هو "يهوذا اإلسخريوطي" املبلغ عن عيسى، فإهنم بعد رفعه       

؛ ليكمل به عدد االثين عشر، الذي هو عدد األبراج. وذلك  قد استخاروا الرب يف تعويضه ب  "َمّتياس"، فكان هلم ذلك
    احلكم من عيسى يف العامل، مبا يُعطيه القضاء السابق يف العلم اإلهلي.حىت يكون هلم 

 جهتنْي:  بطرس نفسه، قد خالف املسيح عليه السالم منأن  أوال،  ال بد من أن نقرر لكن        
رؤيت 1 وعند  ظاهرا،  والقتل  الصلب  رؤية  عند  عيسى،  أمر  عليه  اشتبه  ممن  ألنه كان  وذلك  للرفع:  تفسريه  حيث  من  ه  . 

فيما بعد مشاهدة. ومبا أن بطرس مل يكن له علم التمثُّل وال علم املتشابه، وال علم الشهود، فإنه جلأ إىل   التالميذ خياطب
التفسري العقلي الذي أعطاه أن عيسى عليه السالم قام من بني األموات. وهذا هو أصل هذه العقيدة، من ذلك الوقت،  

األعمال  سفر  يف  جاء  اآلن.  بطرس من ك  وإىل  " الم  ِلذِلَك. :  ُشُهوٌد  يًعا  مجَِ َوحَنُْن  هللاُ،  أَقَاَمُه  هَذا  بعد  2" فَ َيُسوُع  جاء  ُث   ،
ُتُموُه أَنْ ُتْم، َرابًّ َومَ ذلك: " يُع بَ ْيِت ِإْسرَائِيَل َأنَّ هللاَ َجَعَل َيُسوَع هَذا، الَِّذي َصَلب ْ . وهنا يظهر التكلف  3." ِسيًحافَ ْليَ ْعَلْم يَِقيًنا مجَِ

عن الصفة؛ تعاىل  له  ... فهل هو تنازل ! التفسري؛ ألن هللا الذي له الربوبية كلها، كيف جيعل يسوع راب بعد الصلب؟  يف
مشاركة   هو  أم  ذاكله  هللا؟!...  وال  هذا  ال  حتما،  عيسى    !...فيها؟!...  أن  لعلم  علم ابحلقيقة،  له  بطرس كان  أن  ولو 

من الرابن للربوبية، كما كان غريه  أنيني؛ ولكان مظهرا  من خلقه  علم  أحد  يُشاركه فيها  هلل وحده، ال  ؛  صفة الربوبية هي 
فيها مظهرا  له  ابلصفة، وإن كان  يظهر  أن  ببطرس  األليق  من  وكان  التحقُّق،   .  وجه  هذا    على  على  فيها  يبقى  أن  بدل 

يدخل والذي  "الوصول"،  حنن  نسميه  ما  ينل  مل  بطرس  أن  علمنا  فإننا  ذلك،  يكن  مل  وحيث  مرحلة    اخللط.  صاحبه  به 
، بغض النظر عن كون اإلمام  الرابنية   ول، ابلنظر إىل خلفاء األئمة يف اجلماعات التحقق، الَت هبا يكون رابنيا. وعدم الوص

رسوال ابألصالة، كما هو الشأن هنا؛ أو عن كونه واراث، كما هو احلال مع األئمة من ورثة أمتنا؛ فإنه يكون سببا عظيما  
وكان   عن احلق. وذلك ألن غري الواصل، خصوصا إن كان له مرتبة يف الفكر،  أفراد تلك اجلماعات من أسباب احنجاب 

، وإن قاربه يف العبارة أحياان أو  وهذا يكون بعيدا عن العلم احلق   ؛فإنه يلجأ إىل التفسري حبسب منطقه هو   من العقالء،
من    .طابقه  الصنف  وهذا  منها.  مرادهم  على  أصحاهبا  نقر  وال  املتكلِّمني،  عبارات  بعض  نقّر  الباب، كنا حنن  هذا  ومن 

من   وهو  أبدا؛  األلفاظ  يف  تدخل  ال  الَت  املعاين  ويعلمون  للمعاين،  األلفاظ  مطابقة  مدى  أصحابه  به  يعلم  عزيز،  العلم 
هو أصل كل االعتقادات الفاسدة يف اجلماعات الدينية.  ق مبا ذكران،  القصور املتعلّ و   .نَ ْوِطه ابلقدرةأعجب صنوف العلم ل 

من األسباب؛   مستساغا، لسبب  يبقى الناظر يف كالمنا، مع احتمال االختالف بني امللل، والذي قد يراه هو  وحىت ال 
 

 . متفق عليه، عن أِب هريرة رضي هللا عنه.  1
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.  يث مرتبة الناظر فيه ، ومن حفإننا نؤكد أتكيدا جازما، أن العلم احلق ال اختالف فيه، إال من حيث اإلمجال والتفصيل 
ونعين من هذا، أن األعلم قد يُفّصل ما ال يعلمه َمن هو دونه يف العلم، إال جممال. وأما االختالف يف العلم نفسه، فمحال  
جهة   من  اختلفوا  وإن  ذاته،  اإلدراك  على  عليهم السالم،  الرسل واألنبياء  جيعل  السبب الذي  هو  احلق. وهذا  أهل  على 

ُ َوَرَفَع بَ ْعَضُهْم    ة؛ كما أخرب هللا تعاىل يف قوله:درجاهتم يف النبو  ُهْم َمْن َكلََّم اَّللَّ }تِْلَك الرُُّسُل َفضَّْلَنا بَ ْعَضُهْم َعَلى بَ ْعٍض ِمن ْ
]البقرة:   تعددت  [ 253َدَرَجاٍت{  وإن  يتعدد؛  ال  واحد  احلق،  هو  الذي  املعلوم  أن  هو  االختالف،  عدم  يف  والسبب   .

وجه، حنن نقّيم كالم بطرس عن حقيقة عيسى، وحنكم ببطالنه؛ ألننا على علم ابحلق وهلل احلمد؛ وهو  مراتبه. ومن هذا ال
وهذا وجه، غري العلم ابحلق الذي ينطق به النصارى،    .، وغري ما عليه النصارى يف اعتقاداهتميُعطينا غري ما فاه به بطرس 

   من دون أن يعلموه أو يقصدوه بعباراهتم.
)اليهود(، عمل بطرس على أن تشمل الوثنيني    فبعد أن كانت الدعوة خمصوصة ببين إسرائيل  :رة الدعوة حيث دائمن  .  2 

والرومان الكتاب واليواننيني  يف  التقدم  مع  جناعته  مدى  سنرى  منه،  اجتهاد  وهو  أتسيس  ؛  على  بطرس  عمل  أن  وبعد   .
يف روما، الَت أسس  أخريا  ى واليوانن، استقر به املقام  كنيسة أنطاكيا ملدة سبع سنني، وبعد انتقاله بني الشام وآسيا الصغر 

.  م 67، عام  فيها كنيستها يف حوايل مخس وعشرين سنة؛ إىل أن قُتل على يد اإلمرباطور "نريون"، يف االضطهاد املسيحي
  "قسطنطني" اإلمرباطور    منمر أب ،  على قربه   قد ُشيِّدتوتذهب الكنيسة الكاثوليكية إىل أن "كاتدرائية القديس بطرس"  

 . قرونبضعة بعد  
من          أهنما  إىل  يذهبون  املعاصرين  العلماء  فإن أغلب  بطرس،  إىل  منسوبتني  رسالتني  يشمل  اجلديد  العهد  أن  ورغم 

مؤلفني.   عدة  ستفقد  أتليف  املسيحية  فإن  زمانه،  مسيحيي  بني  العلم  يف  مكانته  ويف  بطرس،  شخصية  يف  وابلتشكيك 
 . فيما بعد  املتعددةالفرعية د املخالفة إليها؛ وهو ما سُيمّهد النشقاقها، ولظهور الكنائس "صخرهتا"، وستتسلل العقائ

التوجيه؛          ألصل  فقدهم  بسبب  العيسوي،  التوجيه  وفق  العمل  من  يتمكنوا  مل  اجلدد،  املسيحيني  من  شطرا  أن  ومبا 
يكونوا مناذج للتعليم العيسوي،  فإهنم سُيحرمون مدده بقدر ابتعادهم عنه. وحىت احلواريون )الرسل(، الذين كان يُفرتض أن  

خيرج الناظر املبتدئ  يكاد  على علم وعلى عمل ميتاز به عن غريه؛ حبيث ال  فإهنم سيتفرقون، وسيكون كل واحد منهم،  
ينفعه  بشيء  دينه  إليهم،  والقوة  يف  ابلوضوح  الرسل  تعليم  يكن  مل  فكذلك  عيسى،  عن  واضح  أثر  للناس  يبق  مل  وكما   .

ن عقائدهم السابقة، أو  العتماد شيء م   - من غري شك-   خمتلف األقوام  اللذْين يُغنيان األتباع الالحقني. وهذا سيعّرض
من نظرهم السابق؛ أو سيجعلهم متأثرين مبا يروج حوهلم من آراء دينية أو فلسفية. وهذا هو الذي وصل ابإلسكندريني  
إىل االنشقاق بسبب االختالف حول حقيقة املسيح. ولو أهنم كانوا يعلمون أن العلم ابملسيح هو فوق طورهم، ألراحوا  

 عن أمثاهلم.    نفسهم من طلب شيء يعزّ أ
ابلغة التشابه        املسيح  آية  أفعال تظهر  طورا  ،  (1) وملا كانت  للموتى وغري   منها  إحياء  من  الناظر    ه، الربوبية  جيزم  حىت 

هللاأبإليه   منه ُث    ؛ نه  آخر،  تظهر  يقطع  طورا  حىت  البشرية،  له  إليه الناظر    صفات  البشر؛  بشر كسائر  بشري    أبنه  جسم 
}َما اْلَمِسيُح اْبُن َمْرمَيَ ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن قَ ْبِلِه الرُُّسُل َوأُمُُّه    : يف قوله تعاىل   كما أخرب هللا عنهطبيعي َيكل ويشرب،  

]املائدة:   الطََّعاَم{  ََيُْكاَلِن  يَقٌة َكااَن  فإن  [ 75ِصدِّ األزمان ؛  مدى  على  جدا،  عزيزا  )اآلية( كان  َيكالن    . إدراكها  ومعىن 
ن ابلذات. ومن كان فقريا ابلذات، فكيف تُنسب إليه األلوهية؟!... وحنن هنا، ال نقول  اهو أهنما فقري   اآلية، يف  الطعام، 

إمكان   مؤمن   حلبعدم  ألّي  تتوافر  ال  قد  شروطا،  هلا  نشرتط  ولكن  علميا؛  املسألة  عاقلهذه  ألي  وال  هذا    .،  أن  ومبا 
 

 . املتشابه يف االصطالح الشرعي اإلسالمي، هو ما ال ختلص حقيقته لوجه واحد.  1
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العقول الَت رامت أتسيس العقائد املسيحية، قد عجزت، ومل ختُلص إىل طرف  ، فإن  وحده   التنازع ال يُرفع ابلنظر العقلي 
والتشابه الذي ذكرانه، سيكون ملتصقا بعيسى، يف مجيع أطوار حياته: فهو ُولد، لكن من غري أب    .، رغم املكابرة بعينه 

خيلق خلقا يف لعبه؛ وكان    ه لكنو بشري؛ وكان طفال، لكنه أفحم قومه عند رده عن أمه؛ وكان يلعب كما يلعب الصبيان،  
يتزوج  يتخذ بيتا وال قّر له قرار؛ وحَ غىن أكرب   غين ابهلل ؛ وهو  لغلبة روحانيته   رجال ومل  ابلقتل،  ، ولكن مل  كم عليه أعداؤه 

ل  س هذا، مع أن الرُّ   . فمن سُيطيق أن يعرف رسوال كهذا؟!... اتركا هلم يف حريهتم،  فظنوا أهنم صلبوه وقتلوه، فارتفع إىل ربه
، من دون أن يُدركوا  (، كانوا يدلون على معاملة هللا فيه؛ وهو األمر الذي لن يفهم منه السامعون إال أهنم يؤهلونه واريني )احل

وهذا كله أدى إىل ضالل املسيحيني يف املسيح، ذلك الضالل الذي    . هم أنفسهم  مرامي كالمهم على الوجه امل ُدَرك هلم
الكتا فاحتة  يف  إليه  هللا  سبحانه:أشار  يقول  حيث  ]الفاحتة:    ب،  الضَّالِّنَي{  َواَل  َعَلْيِهْم  اْلَمْغُضوِب  النيب  .  [7}َغرْيِ  فعن 

قال:   وسلم  وصحبه  آله  وعلى  عليه  هللا  لٌ صلى  ُضالَّ َوالنََّصاَرى  َعَلْيِهْم،  َمْغُضوٌب  هذا  1« .»اْليَ ُهوُد  معىن  التبس  ولقد   .
 : قليال، فنقول ن الكالم فيهاحلديث على كثريين، لذلك نرى أنه ال بد م

. إن قول النيب صلى هللا عليه وآله وسلم عن اليهود أبهنم مغضوب عليهم، وعن النصارى أبهنم ُضالل، ال يعين احنصار  1
الغضب والضالل فيهم كما قد يروق ذلك لكثريين؛ وإمنا هو صلى هللا عليه وآله وسلم، يُفسر هبم املغضوبية والضالل،  

 أقرب األمم إلينا فحسب. ْين هلما، ومن كوهنم مظهر من كوهنم 
. وهذا جيعل من األمة اإلسالمية قوما مغضواب عليهم، وآخرين ضالني، إىل جنب امل ُنعم عليهم بال شك. وهذا بسبب  2

أمتنا ومجيع األمم السابقة  يُسّكن  ، كما نذكر دائما ي حنن خمصوصون به ذ ال  تفرُّد، مع ال املطابقة احلاصلة بني  . وهذا قد 
؛ وليعلموا وجه العدل اإلهلي يف انطباق صفَْت املغضوبية  أسلفنامن اثئرة اليهود والنصارى، عندما يسمعون وصفهم الذي  

 . والضالل على غريهم 
حال  3 عن  هللا  أخرب  وهلذا  اجلاحد؛  امل ُعاند  يلحق  الغضب  أن  نعلم  أن  بد  فال  عليهم"،  "املغضوب  معىن  يُفهم  حىت   .

سبحانه:املغض بقوله  عليهم  َعَلى    وب  َيْستَ ْفِتُحوَن  قَ ْبُل  ِمْن  وََكانُوا  َمَعُهْم  ِلَما  ٌق  ُمَصدِّ اَّللَِّ  ِعْنِد  ِمْن  َجاَءُهْم ِكَتاٌب  ا  }َوَلمَّ
ا َجاَءُهْم َما َعَرُفوا َكَفُروا ِبِه فَ َلْعَنُة اَّللَِّ َعَلى اْلَكاِفرِيَن   ُ بَ ْغًيا  بِْئَسَما    .الَِّذيَن َكَفُروا فَ َلمَّ اْشرَتَْوا بِِه أَنْ ُفَسُهْم َأْن َيْكُفُروا مبَا أَنْ َزَل اَّللَّ

ُ ِمْن َفْضِلِه َعَلى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه فَ َباُءوا بَِغَضٍب َعَلى َغَضٍب َولِْلَكاِفرِيَن َعَذا .  [90،  89ٌب ُمِهنٌي{ ]البقرة:  َأْن يُ نَ ّزَِل اَّللَّ
تعاىل  قوله  من  الضالل،  }وأما  الضَّالِّنيَ :  ف{ َواَل  ملن ،  صفة  معاند  هو  هو  وال  احلق،  خمالفة  يقصد  طلب  له   مل  هو  وإمنا  ؛ 

؛ هذا مع أن  وهذا من أثر العزة الَت يتصف هبا احلق، والَت لوالها، لكان كل من يطلب احلق جيده . هاحلق، فأخطأ طريق 
مع هو  بعينه،  وهذا  يعلمه.  أن  دون  من  لكن  جيده،  احلق  يطلب  من  العزة!... كل  العزة، و   ىن  عن  الناتج  ما    الضالل  هو 

: "ليس من طلب احلق فأخطأه، كمن طلب الباطل  يف هذا املعىن   وقد قيل  ه اليهود.بما خُيالفون  هو وقع فيه النصارى، و 
   ؛ فال يذهب ذهن القارئ بعيدا!...عليه السالم والعزة املذكورة، هي صفة لعيسى  فأصابه!". 

مو         نتبنّي  إجابتهموحىت  سنتناول  فإننا  رفيقه،  ويوحنا  بطرس  عند  الضالل  من    اطن  إحضارمها  بعد  لإلسرائيليني 
" األعمال:  سفر  يف  جاء  وِقيُّوَن،السجن:  َوالصَّدُّ اهْلَْيَكِل  ُجْنِد  َوقَاِئُد  اْلَكَهَنُة  َعَلْيِهَما  أَقْ َبَل  ْعَب،  الشَّ خُيَاِطَباِن  مُهَا  َنَما    َوبَ ي ْ

ِمنْ  رِيَن  اأَلْمَواِت. ُمَتَضجِّ ِمَن  اِبْلِقَياَمِة  َيُسوَع  يف  ْعَب، َوِنَداِئِهَما  الشَّ تَ ْعِليِمِهَما  َحْبٍس      يف  َوَوَضُعومُهَا  اأَلََيِدَي  َعَلْيِهَما  َفأَْلَقْوا 
ُعوا اْلَكِلَمَة آَمنُ   ِإىَل اْلَغِد، ألَنَُّه َكاَن َقْد َصاَر اْلَمَساُء. َوَحَدَث    وا، َوَصاَر َعَدُد الّرَِجاِل حَنَْو مَخَْسِة آاَلٍف.وََكِثريُوَن ِمَن الَِّذيَن مسَِ

َأنَّ ُرَؤَساَءُهْم َوُشُيوَخُهْم وََكتَ بَ تَ ُهُم اْجَتَمُعوا ِإىَل أُوُرَشِليمَ  يِع    يف اْلَغِد  َمَع َحنَّاَن َرئِيِس اْلَكَهَنِة َوقَ َيافَا َويُوَحنَّا َواإِلْسَكْنَدِر، َومجَِ
 

 . أخرجه الرتمذي عن عدي بن حاُت، رضي هللا عنه.  1
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اْلَكَهَنِة. الَِّذيَن َكانُ  ُرَؤَساِء  َعِشريَِة  ِمْن  أَنْ ُتَما    وا  َصنَ ْعُتَما  اْسٍم  َوأبَِيِّ  قُ وٍَّة  »أِبَيَِّة  َيْسأَلُوهَنَُما:  َجَعُلوا  اْلَوْسِط،  يف  أَقَاُمومُهَا  ا  َوَلمَّ
ِإْسرَائِيَل،ِحيَنِئٍذ اْمَتأَل بُْطُرُس ِمَن الرُّوِح اْلُقُدِس َوقَاَل هَلُمْ ؛ فكان اجلواب هو: "1" هَذا؟« ْعِب َوُشُيوَخ  ِإْن    : »ََي ُرَؤَساَء الشَّ

يِع َشْعِب ِإْسرَائِيَل، أَنَُّه    ُكنَّا نُ ْفَحُص اْليَ ْوَم َعْن ِإْحَساٍن ِإىَل ِإْنَساٍن َسِقيٍم، مبَاَذا ُشِفَي هَذا، يِعُكْم َومجَِ فَ ْلَيُكْن َمْعُلوًما ِعْنَد مجَِ
ُتُموُه أَنْ ُتُم، الَِّذي أَقَاَمُه هللاُ ِمَن اأَلْمَواِت، ِبَذاَك َوَقَف هَذا أََمااِبْسِم َيُسوَع   ، الَِّذي َصَلب ْ هَذا    َمُكْم َصِحيًحا.اْلَمِسيِح النَّاِصرِيِّ

أبََِحٍد َغرْيِِه اخلَْاَلُص. أَلْن لَْيَس اْسٌم آَخُر حَتَْت    َولَْيسَ   ُهَو: احلََْجُر الَِّذي اْحتَ َقْرمُتُوُه أَي َُّها اْلبَ نَّاُؤوَن، الَِّذي َصاَر َرْأَس الزَّاِويَِة. 
َبِغي َأْن َُنُْلَص«.  َماِء، َقْد أُْعِطَي َبنْيَ النَّاِس، ِبِه يَ ن ْ  . ولنالحظ ما يلي: 2" السَّ

بيته،  . إن بطرس جعل الدليل على صدقه يف دعواه أبن يسوع قام من بني األموات، وأبن اخلالص يكون يف اعتقاد ربو 1
نظ  يفعل  أنه  هنا  يتوهم  وهو  ميشي.  قام  الذي  امل ُقعد  شفاء  من  يوحنا(،  )مع  له  حتقق  عليه  ريما  عيسى  يفعل  ما كان   

السالم؛ واألمر ليس كذلك. فهو إن شفا، فإما أن يكون الشفاء ابلروح القدس الذي عمل عند ذكر اسم يسوع؛ فيكون  
في به  َيِت  الذي  التفسري  عن  مستقال  أمرا  بطرس  هذا  بني  الصلة  لكون  عندان،  الصحة  إىل  أقرب  الوجه  وهذا  بعد.  ما 

مل تتحقق وراثته إلمامه،  وعيسى ما زالت قائمة، وما زالت ُمعتربة. وإما أن يكون الشفاء من الشيطان، وهذا حيدث ملن  
ليست الظاهر،  يف  الكرامات  يُشبه  مبا  تعضيده  أجل  من  الشيطان  عليه  فيدخل  هبواه؛  األمر  هب ويدعي  إىل    ادرج  غريه  قوما 

عيسى   حلقيقة  تفسريه  إىل  يعود  فيما  إال  عليه،  للشيطان  سلطان  من  يبق  فلم  عنه.  بطرس  ننزه  ذكران،  وهذا كما  طريقه؛ 
وحلقيقة نيل اخلالص. وهو ما صار فيما بعُد جمال جدل بني املسيحيني أنفسهم يف القرننْي األولنْي على اخلصوص، عندما  

صارت العقائد توزن ابملنطق العقلي. وحنن وإن كّنا مننع من استناد العقائد إىل العقل، خالفا ملا انتهجه  اتسع جمال النظر، و 
لني يف أنساقها. وحنن   املتكلمون مّنا، إال أننا ال ننفي وجود منطق خاص ابملعارف اإلهلية، ينظُمها، وبه يُنظر من ِقبل املؤهَّ

اتبع )ومن  بطرس  به  فسر  ما  أن  هنا،  دخل  جنزم  الذي  الباطل  من  هو  اخلالص،  به  ربط  وما  عيسى،  حقيقة  ذلك(  يف  ه 
   عليه.  

السالم         عليه  املسيح  ألوهية  على  األولون  املسيحية  أساقفة  استقر  عندهم ولقد  الرسل  منطوق  خُيالفوا  ال  حىت    ؛ ، 
أصحاب العقائد الدينية  إن كان  من حيث املبدأ غلط؛ و  هوو   .وأخذوها على أهنا مسلمة يُبىن عليها وال تقبل التمحيص 

إمياهنم. ولو علموا أن هللا مل يُكلِّف   أصل  ذهاب  يستغنون يف غالبيتهم عن هذا املنطق التلفيقي، بسبب خوفهم على  ال 
؛ وأن الضرر الواقع  ل املرتبتنْي األولينْي اخلوض يف العقائد من األصل، لعلموا أهنم قد كلفوا أنفسهم ما ال طاقة هلم به هأ

  ا . ولقد كان األجدر هبم االكتفاء ابإلميان اجململ، مع العمل الصاحل؛ لُيحّصلو يهم، قد جاءهم من عدم التقيُّد ابلتشريععل
األجر والنور معا، من هللا الوهاب. وإن كثريا ممن يُنّصبون أنفسهم أئمة يف جمال اإلميان، يدلفون إىل عقلنة العقائد، ظّنا  

وظنا منهم أن تقعيد العقائد جيعلها متينة، ال يتوقف العقل   ؛ منني على البقاء يف طريق اإلميانمنهم أهنم يعينون بذلك املؤ 
رد. وهذا غلط فادح!... ألن العقائد عندما يُتكلم فيها بني العامة، ال مُيكن ألحد  ابلشك وإما ابلإما   ،عندها فيما بعد 

ا  أن  وهو  بسيط،  لسبب  فيها؛  النظر  إعادة  ابب  إغالق  ذلك  فيهابعد  وأُقحمت  إليها  أُدخلت  قد  مُيكن  لعقول  فال   ،
لن يتوقف أبد الدهر؛ ألنه سيأِت من    -بسبب اختالف درجات العقول- . والكالم  إال أن يشاء هللا  ؛إخراجها بعد ذلك 

يُدركه سابق  أنه قد أدرك ما مل  يبلغ و يظن  أو يظن أنه قد ُخّص بفهم مل    . وما أسهل عمل الشيطان، ، خلصيصة لديه هو ه، 
بعد أن يكون الزمام قد أفلت من صاحبه!... وحىت يُدرك القارئ ما نقصده من كالمنا، فإننا نسأل أهل العقيدة الرسولية  
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م ُنطَلقهم لصحة  وفرضا  اجلدل،  ابب  من  النصارى،  من  غريهم  اآلن   فهم  ؛ قبل  هلم  بد  عيسى  -   ال  أبلوهية  قالوا  أن  وبعد 
السالم له   من  -عليه  مساٍو  اثن  إله  هو  فهل  ربه:  إىل  عيسى  نسبة  يضبطوا  يف  و ؟...  أن  سُيدخلهم  ابهذا    لندية القول 

ُ اَل تَ تَِّخُذوا  وهللا تعاىل يقول: ...! دين بني إهلنْي؟ صح ، وسيذهب مبقولة الدين نفسها؛ ألنه كيف يوابالثنينية    }َوقَاَل اَّللَّ
َي فَاْرَهُبوِن{ ]النحل:   َا ُهَو إَِلٌه َواِحٌد فَِإَيَّ ُ ِمْن َوَلٍد َوَما َكاَن َمَعُه    ؛ ويقول سبحانه أيضا:[ 51ِإهَلنَْيِ اثْ َننْيِ ِإمنَّ }َما اختَََّذ اَّللَّ

بَ ْعٍض ُسْبَحانَ  إَِلٍه مبَا َخَلَق َوَلَعاَل بَ ْعُضُهْم َعَلى  ِإًذا َلَذَهَب ُكلُّ  إَِلٍه  َيِصُفوَن{ ]املؤمنون:  ِمْن  ا  مل جيدوا  إن  ف  .[91 اَّللَِّ َعمَّ
هذه البنوة حىت يُعبد صاحبها على األرض، لكونه املشهود للعابدين )واقعا  ف  ؛هلل )تعاىل هللا(   ة عيسىخمرجا إال القول ببنو 

حيُ  حىت  هللا،  مع  واحدة  مرتبة  على  يكون  أن  من  بد  فال  بعده(،  جاء  ملن  وإمياان  عاصره،  ذلك  صَّل  ملن  ُشبهة  من  على 
ين أهنم على احلق. واملساواة هلل يف املرتبة، تقتضي أن يكون مشاركا له يف الِقدم )األبدية(؛ وأن يكون  دتوحيد، تشهد للعاب

  - لكونه من الطبيعة وخاضعا ألحكامها-   طبيعته اعتبارُ . ولكن جسد املسيح فرض عليهم  (1) يف اجلوهر  أيضا مشاركا له
له   جيدوا  موافقا؛ أن  الهوات    ُحكما  مسومها  وبشرية؛  إهلية  اإلطالق(:  على  حتفظ  )مع  بطبيعتنْي  فيه  القول  إىل  فاضطُّروا 

الناسوت خالف  إن  الالهوت  وهذا  عقال  وانسوات.  فإن ولو  يف  ه،  ابلتعدد  القول  إىل  )الذات(   سُيفضي  وهذا    ؛األلوهية 
يقول به مؤمن. أخرى إىل التلفيق  ابطل، ال  مرة  انسوته، وأبن انسوته ال خُيالف  فاضطُّروا  أبن الهوته ال خُيالف  ، فقالوا 

،  م هلا ويُسلِّ جتعله يقبل املتناقضات    لعقل،ل الهوته. وهي عبارة جوفاء، ال تفيد علما عند العقالء؛ وإمنا هي من ُمسكنات  
غري أنه    .م( 326-م250"ألكسندروس األول" ) . ولقد كان متزعما هبذا املذهب السفسطائي اباب اإلسكندرية  ولو وقتيا 

  ذاهتا   الكاهن "آريوس"، يف اإلسكندرية  ، وهو قال مبخالفة املسيح حلقيقة األلوهية من  املعاصرين له،    بني األساقفة  برز من 
حبيث  336- م256) اآلب،  عن  االبن  بتأخر  األبدية، وقال  يف  واالبن  اآلب  ابحتاد  القائلني  "آريوس"  خالف  ولقد  م(. 

وقتٌ كا خربة    ن  قلة  على  تدل  لكوهنا  أصلها،  إىل  األلفاظ  هذه  نعيد  أن  من  بد  ال  هنا،  وحنن  اآلب.  إال  فيه  يوجد  ال 
ابلزمن.    صاحبها ابملعاين.  ال  ابملرتبة،  عيسى  يسبق  هللا  أن  هو  اآلب"،  فيه إال  يوجد  ال  "كان وقت  قوله:  من  فاملقصود 

؛ وأما شخص عيسى الذي يعرفونه، فهو من  يف احلقيقة  ة احملمدية اجلامعةوهذه الصفة الَت يروهنا لعيسى، إمنا هي للحقيق 
فكيف ال يتأخر عن هللا  ؛  ، مع كوهنم مساوين له يف اخللق مجيعا دم وإبراهيم وموسىآعامل الطبيعة ومتأخر يف الزمان عن 

تعاليه سبحانه؟!... و  مُيكن أن يُكابر يف  ابملرتبة وهو احلق يف  إىل احلقيقة  هنا  نقول  وحنن    أحد!...   هذاال  بعودة الصفة 
وهكذا يكون   .يف املرتبة   عن احلق أتخره ، مع يف الذات احملمدية، ألهنا أول ما خلق هللا، وأول ما امتاز عن احلق الصرف

ق  املسيحيون األولون، قد وقعوا يف َشَرك العقل، وسيأِت إليهم الشيطان بوحيه الذي ال ِقبل هلم بتفنيده، عند إخطائهم طري
، بني من ينطلق من النصوص كالكتابيني مجيعا، وأولئك الذين  هنا يف العقالء . وال فرق عندان النور وحتكيم الروح الُقدس

 ؛ ألن الشيطان له سلطان عليهم مجيعا، وإن مل يشُعروا. من الالهوتيني فيما بعد  يعتمدون النظر الصرف )الفالسفة( 
بولقد          األمر  اإلسكندر انتهى  إىل  بااب  األول"،  "ألكسندروس  االستعانة    ، وطرده  "آريوس"  حرمانإعالن  ية  إىل  ُث 

عليه  الروماين  األول"  ابإلمرباطور  من  "قسطنطني  يتخذون  الذين  الدين  رجال  عادة  على  )؛  ابحلُّكام    اإلرهاباالستعانة 
فرضه  ( هبم إىل  حيتاج  ما كان  املبني،  احلق  على  يكون  املرء  أن  ولو  العامة.  بني  عقائدهم  لتثبيت  الناس  وسيلة  ألن  على  ؛ 

 من جهة الضبط والدخول حتت العبارة. يف الغالب،   احلق انطق عن نفسه، وإن كان نُطُقه فوق إدراك العقول 
الرومانية    كانت وملا          دخلت  اإلمرباطورية  املقد  بداية  رمسيا   سيحيةيف  مع  األول"،  "قسطنطني  إمرباطورها  بدخول   ،

منحى غري الذي يف الشرق؛ لكون الرومان أصحاب تراث زاخر    أخذت  هناك، قدالقرن الرابع امليالدي، فإن املسيحية  
 

 ابلفلسفة.  . اجلوهر مقولة فلسفية، تدل على أن املسيحيني قد بدأوا يرقعون عقيدهتم  1
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يف عهد   نفسه مرباطورإل اإىل عبادة   األمر إىل أن انتهى هبم، ، واملقرّة كل أهل دين على دينهم يف العبادة الوثنية املتساهلة
سيجعل  ؛ "أغسطس" ما  املسيح يَ   هم وهو  ألوهية  عليهموبسطحية   بسهولة   قبلون  عرضها  عند  على    . ،  ينبغي  ولقد كان 

لضرر الرومان على املسيحية؛ وأن ال يرتكوا السرور بكثرة أعداد أن يفطنوا  أجناد  املسيحيني األولني،  ، يُعميهم  هموتوافر 
   .ُصحبتهم   عاقبةعن سوء 

  - بطلب من "ألكسندروس"-   ، قام "قسطنطني""ألكسندروس"  وأتباع البااب  "آريوس "وملا احتدم الصراع بني أتباع          
بني  ب ما  حضره  عاملي(،  )مؤمتر  مسكوين  جممع  إىل  املسيحيني  وراء  أسقف.    318إىل    250دعوة  من  يُرجى  ولقد كان 

خي أن  اجملمع،  يف  ب األساقفة    رجهذا  واحد  اإلمرباطورية  املسيح؛قول  لكلمة  السياسيني؛  مجعا  عادة  على  ال  وحىت    أوال، 
املسيحيون.  نقسمت ابنقسامها  وينقسم  نفسها  املسيحية  اإلمرباطورية  على  يعود  أن  بد  ال  االنقسام،  ألن  ،  ابلسوء   وذلك 

بعد. فيما  سنرى  الرأي  كما  خافية،   فانتهى  غري  ألسباب  ألك  ابملؤمترين،  البااب  مساندة  مقوالت  إىل  نبذ  وإىل  سندروس، 
الذي  مصرا  آريوس  رأيه.    بقي  اليوم،  و على  إىل  آريوس  عقيدة  ونُبذت  الرومانية،  املسيحية  العقيدة  اعُتمدت  هناك  من 

ن ال  أ ولقد كان األفضل للمسيحيني مجيعا، أن يبقى االختالف ضمن املسموح به؛ و   وُصنِّف أصحاهبا أعداء للمسيحية. 
م العقيدة ترسيما   يقتل التديّن ومييت الدين.  تُرسَّ

نيقية مل يُغري شيئا آنذاك         رجع إىل    من املؤمترين،   ؛ ألن كل واحديف الواقع عند الناس   ومن غريب األمر، أن مؤمتر 
برأيه السابق. وعندما خل "ألكسندروس"، تلميذُ ف  بلده  أُطيح به من منصبه يف  البااب  أن  يلبث  "أثناسيوس األول"، مل  ه 

.  عليها   أُسُقفا   من جديد  . يف الوقت الذي أُعيد تنصيب "آريوس" يف جممع أورشليم، وأُرسل إىل اإلسكندرية جممع صور
بعيدة عن هوى اإلمرباطور؛ من دون أن حيسب أحد حسااب ملا    ، ومل تكن هذه اخللخلة يف مناصب اإلمامة، مرة أخرى

املسيحيني أمر  إليه  بعد  سيؤول  اجلدل فيما  ابب  من  هذا  نقول  عندما  .  الدين  أهل  أن  اليقني،  علم  نعلم  فنحن  وإال   ،
نعلم أيضا يف    نقوله وحنن؛ و دينهم، وإن مل يعلمواُيصبحون ألعوبة يف أيدي السالطني، فإن ذلك يُعّد مبثابة إعالن موت  

 . من قومهم قليلاملقابل، أن أفرادا ممن يكونون حمل عناية هللا يف أرضه، سيبقون على الدين احلق، وإن مل يشعر هبم إال 
، هو انقالب الدعوة العيسوية الَت كانت دعوة إىل هللا )الرب(،  املنفّكة   وأول ما سُيالحظ يف هذه املسيحية الرمسية        

إىل دعوة إىل املسيح ذاته بوصفه راب. وال شك أن هذا سيقلب الدين قلبا، لن خيرج منه النصارى الكاثوليك خصوصا،  
الَت جتلت    ، بوثنية روماهو  ر الشرق املسيحي يف الغرب الروماين بعد دخوله املسيحية، فإنه سيتأثر  إىل اآلن. وبدل أن يؤث

إىل ما قبل العقل اجملرد من حيث املرتبة،    بذلك،  وسيؤول أمر املتديّنني  هنا وهناك؛   يف إعمار الكنائس ابلصور والتماثيل
أن كانوا قد قطعوا مرحلة مع موسى عليه السالم تفاصيل تهم من زمرة الناجنيجعل  بعد    التفاصيل   . ولن ُنوض حنن يف 

  ها ، وحبسب مراحلذه العقائد املتقابلة اآلن، وسنرتك ذلك إىل أوانه؛ وسنكتفي بدل ذلك ببناء صورة املسيحية شيئا فشيئاهل
فيما سيأِت    فكيك،حتديد اإلطار العام للعقيدة املسيحية، الَت سنتناوهلا ابلت  نبغي منهمدخل  الفصل إال  وما هذا    التارخيية.

         من الفصول إن شاء هللا... 
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 الفصل الثاين 
 العقائد األساسية 

 
 

علِ         أن  لزابعد  سيكون  فإنه  والناسوت؛  الالهوت  بني  املتأرجحة  املزدوجة،  عيسى  حقيقة  يف  النصارى  عليهم  ق  ما 
إن أساس العقائد املختلفة يف  إعادة صياغة العقائد، ليوفقوا فيها بني املظنون واملوروث واملعقول، على قدر استطاعتهم. و 

 عيسى، مجاعتان: 
1 ( اإلبيونيني  مجاعة   .Ebionists)  عليه تقواه،  بسبب  درجته  هللا  رفع  البشر،  بشرا كسائر  عيسى  يف  يرون  من  وهم   :

التصور بعيد عن معرفة حقيقة عيسى، كما هو واضح؛ ألنه يف النهاية لن يكون عيسى الذي زلزل العامل،  السالم. وهذا  
وعندما يظن جل املسلمني أهنم جبزمهم ببشرية عيسى كاإلبيونيني، قد وافقوا بذلك النص القرآين، فإهنم    وأربك العقول.

تعاىل:  هللا  يقول  فعندما  وامهني!...  ِمْن    يكونون  ِإهَلنَْيِ  َي  َوأُمِّ ُذوين  اختَِّ لِلنَّاِس  قُ ْلَت  أَأَْنَت  َمْرمَيَ  اْبَن  ََيِعيَسى   ُ اَّللَّ قَاَل  }َوِإْذ 
]املائدة:    } حِبَقٍّ يل  لَْيَس  َما  أَُقوَل  َأْن  يل  َيُكوُن  َما  ُسْبَحاَنَك  قَاَل  اَّللَِّ  يف  [116ُدوِن  األلوهية  تُرى  ال  أن  يعين  ال  فهذا  ؛ 

أمه )وغريمها(، وإمنا يعين أن ال تكون ألوهيتهما غري ألوهية هللا يف عني امل ُشاهد فحسب. وعلى هذا، فإن الضاّل  عيسى و 
هو من ال يرى ألوهية يف املظاهر، وهو من يرى ألوهية للمظاهر، وال يرى ألوهية للظاهر. وأما من مجع بني رؤية املظهر  

هللا ألوهية  هي  واحدة  ألوهية  وشاهد  هي  والظاهر،  عليها،  ندل  احلق، كما  مشاهدة  وإن  املبني.  احلق  على  يكون  فإنه   ،
فوق طور املسيحيني، من كوهنم أصحاب إميان؛ وهلذا سيبقى هذا الشهود اندرا يف األمم السابقة كلها، إىل أن َيِت حممد  

إىل   الداعي  عليه وآله وسلم،  هللا  الذين  صلى  األمة  من هذه  األتباع  ليناله  لذلك،  اإلحسان،  هنيئا.  دانيا  له،  هللا  أهلهم 
فنحن نعلم أن من أراد موافقتنا من النصارى اآلن يف أقوالنا، فإنه لن يتمكن؛ وإمنا سيخرج إىل تصور فكري حيسبه احلق،  

منوطة مبراتبها ومبقاماهتا. والتوحيد اخلاص الذ أن العلوم  اندر بني املسلمني(  )وهذا علم  ي  بسبب فقد املقام. ونعين هنا 
ندل عليه، ال يناله املسلم حىت يكون يف أعلى مرتبة اإلحسان. أما قبلها، فلن يتمكن من ذلك، بل سيضل مبجرد حماولة  
تقمص ذلك، وإن كان مما جاء به القرآن. ومن هنا كانت التزكية، الَت هي فُرصة الرتقي إىل ُذرى الدين، واجبة يف الشرع.  

رغم وجوهبا، ال يكاد يهتم هلا أحد ممن يّدعون اإلميان ألنفسهم؛ بل ويدعون    وهي بسبب اجلهل السائد لدى الفقهاء،
 موافقة السنة، وهيهات!... 

ألن    مجاعة .  2 وذلك  خياال.  إال  يكن  مل  للناس،  به  ظهر  الذي  جسده  احلقيقية، وأن  بصورته  املسيح  جتسد  بعدم  تقول 
  غم ميله لدى الناظرين إىل الشطح، فإنه أقرب من األول وإن هذا القول، ر   اجلسد مادة، وكل مادة هي رديئة يف أصلها. 

 ؛ ألنه يدل على خصوصية عيسى من جهتنْي )وحنن سنعيد صياغة التعابري هنا حبسب ما يصح وما يليق(: إىل احلق بكثري 
 لكل  وهذا صحيح، ألن احلقيقة تتجلى ملن اصطفاه هللا، ال  : كل انظر إىل صورته الرتابية لعدم ظهور حقيقة عيسى،  -ا

ومن مل ير من عيسى إال صورته، فال بد أن يُساوي عنده كل أحد؛ ألن كل الصور متساوية فيما بينها عقال. وهذا    أحد.
 من الباطل البنّي!... 

وكان األجدر أن يُقال: إن ظهور عيسى بصورته الطبيعية،   :ن املادة يف أصلها سوء أب  ، والقولخيالية جسد عيسى -ب
حقيقته  عن  ينفصل  امل  ال  ظهور  يكون  لذلك  خياليا   مكن العدمية؛  والعدم. ظهورا  الوجوب  مرتيْب  بني  معىن    ،  وسيكون 

ذاتههنا   السوء العدم  معىن  هو  هللاالذي    ،  هذا  آخر  يقول  عندما  عيسى،  هذا  فُيقال  صاحبها؛  إىل  الصورة  تُنسب  .  به 
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ألن الوجود هلل ال لغريه.    ، مشاهد للوجود ، وأن الثاين(1) ونعين من هذا، أن األول مشاهد للعدم الذي هو صورة عيسى
. غري أن هذا التفريق بني حقيقة عيسى وجسده،  ، كما نقول دائماوهذا املعىن شرعي، موافق ملا جاء به القرآن من عند هللا

مراتبه الَت    ، من ال غريه  )هللا(   هو عائد إىل الناظرين ال إليه؛ ألن الظاهر ابلصور العدمية )عيسى وغريه(، هو الوجود احلق 
. ومن كان يشهد الوجود، فإنه سيشهد  بدايتها من أحدية احلق، وهنايتها إىل آخر خملوق حبسب الرتتيب، وهو اإلنسان

. كل هذا، ألن اإلمكان له وجه إىل الوجود،  يف حقه   احلق ذاته، وستكون الصورة العيسوية مظهرا وجودَي، ال صورة عدمية 
وعلى وضوح العبارات، وعلى موافقتها للمنطق العقلي، فإهنا ستبقى منغلقة عمن ليس    .، كما هو معلوم ووجه إىل العدم 

}ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يَ ْعَلُموَن َوالَِّذيَن    من أهلها. ليمتاز العلماء من غري العلماء، فضال من هللا ونعمة؛ يقول هللا تعاىل: 
اأْلَ  أُولُو  ُر  يَ َتذَكَّ َا  ِإمنَّ يَ ْعَلُموَن  ]الزمر:  اَل  حفاظا  [9ْلَباِب{  الكِلم  حتريف  وتعّمدوا  العلم،  هذا  نيل  عن  الفقهاء  عجز  وملا   .

العلم   هذا  جعلوا  فإهنم  العامة،  لدى  مكانتهم  العلماء-على  وغري  العلماء  بني  واملفاصلة  املفاضلة  مناط  هو  هو    - الذي 
من تبعهم من العوام. وهلذا كنا حنن نعترب علماء الشريعة  العلم أبحكام الدين )ظاهر الشريعة(؛ فضلوا ضالال مبينا، وأضلوا  

من عوام الناس، وإن كنا واعني أبن ذلك يغيظهم. لكننا ال نريد أن َنْكِذهَبم، وأن نتحمل أوزارهم، كما حتملوا هم أوزار  
 العامة من املسلمني وغريهم. 

تفرعت          أساس كل العقائد الَت  مثلما  وهذان االعتباران يف عيسى، واللذان مها وجوده وعدمه، سيكوانن  عنهما؛ 
وسنعرض  .  من كل األدَين املعلومة وغري املعلومة  كان اعتبار الوجود والعدم يف أصلهما، أصال لكل العقائد يف األلوهية

، لنردها إىل أصلها  هي عقيدة "ماركيون"، والعقيدة االنتحالية، وعقيدة التبين   لمسيحية؛ والَت لهنا، ألهم العقائد األوىل  
 : حبسب امل ُستطاع 

أنكر العهد    :( م120ُولد عام:  . عقيدة "ماركيون" )1 أكرب هراطقة القرن الثاين امليالدي، عندما  "ماركيون"  ولقد اُعُترب 
ال لوقا  إجنيل  عدا  ما  األانجيل كلها،  وأنكر  "ماركيون"،  القدمي كله،  وامتاز  القدمي.  العهد  إىل  حُييل  ال  حىت  عّدله،  ذي 

إله العهد القدمي، وإله العهد اجلديد؛ فجعل األول إهلا عادال قاسيا سريع الغضب، وجعل الثاين إهلا طيبا.   ابلتفريق بني 
تمكن  ي حدين؛ عندما مل  وهو حيوم هنا بني معنيْي اجلمال واجلالل، لكنه يسلك يف ذلك مسلك املشركني، ال مسلك املو 

ومبا أن "ماركيون" ال يعلم معىن األلوهية،   . ، والَت هي حقيقة مرتبة األلوهيةللمعاين املتقابلة   ة اجلامع   ملرتبة من تعّقل معىن ا
وإمنا  عليه؛  يدل  أن  بله  احلق،  معرفة  من  مُيّكنه  لن  املعنينْي،  بني  التفريق  وعدم  الربوبية.  هي  ستكون  عنده،  األلوهية    فإن 

   سيكون كأمثاله من الضالني املضّلني، وما أكثرهم!... 
من          اإلله  د  جتسُّ مساه  ملا  تفسريه  بسبب  عدة،  أماكن  ويف  سريع،  بشكل  "ماركيون"  عقيدة  يف  غوستنتشر  تعدد  ري 

ه األول الذي  بني "الرب" والروح الُقدس. ورغم أن هذا املذهب يُناقض قول  ، اجلوهر، وبسبب قوله بعدم التفريق بعد الرفع
إله اليهود وإهله يبلغه به  قارب  ينه  فإ،  هو  يُفّرق فيه بني  أن  وعلى    .، بال شك معىن التجلي يف عقيدة التوحيد؛ من دون 

خارج كنيسته.   خالص  ال  أنه  يرى  وكان  اخلامس،  القرن  إىل  الثاين  القرن  من  "ماركون"  عقيدة  استمرت  فقد  حال  كل 
نتهاء عقيدة "ماركون" يف القرن اخلامس، فإن ذلك ال يعين انتهاء القول بتفاصيلها؛  اب  2وعندما حيكم علماء الكريستولوجيا 

 
ات. والتفريق بني معىن الذات  . قد خيتلط على القارئ معىن الصورة يف اصطالحنا، فيظنه ما يوافق الفوتوغرافيا؛ واحلقيقة أن الصورة هنا هي الذات العيسوية مبا هي ذ 1

من أهله. عليه إن كان  من يتتبع كالمنا، سيقع  يطول؛ لكن  هنا،  الثاين  األول واملعىن  يف هذه    يف االصطالح  بكالمنا  غري خماطب  من أهله، فليعلم أنه  يكن  وأما إن مل 
 املسألة على اخلصوص.  

 . الكريستولوجيا: علم االعتقادات يف املسيح، وهو شعبة من ُشعب الالهوت العام.  2
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  اوال بد هنا أن نذكر أمر  بني إله اليهود وإله النصارى، مستمر إىل يومنا هذا، كما سنرى فيما بعد.  - مثال-ألن التفريق  
ي أهنا قد تكون مركبة، فتظهر بذلك الصورة املركبة  عن العقائد مبا هي عقائد، ينفع يف تتبعها عرب كل حقب التاريخ؛ وه 

العقائد   أن كل  هي  واحلقيقة  خمصوص.  زمن  يف  املخصوصني  القوم  بني  العقيدة  تلك  ابختفاء  فيقال  زمن؛  دون  زمن  يف 
تفاص  جهة  من  العناصر  يابقية  اختالف  بسبب  األوىل،  عن  ختتلف  اثنية  مركبة  صورة  تتخذ  وقد  تركيبها(،  )عناصر  لها 

ركِّبة، فُيقال أبهنا غريها؛ وهي ال تُعترب غريا هلا، إال فيما طرأ أو ما اختفى، من العناصر التفصيلية فيها، فحسب. ومن  امل ُ 
اعترب هذا األصل عند نظره إىل العقائد، فإنه سريى حتول العقائد يف الصور، كما يتحول احلق نفسه سبحانه. وهذا علم  

 عزيز، ال يكون إال لألفراد!...  
هناية القرن    (:Modalism. العقيدة االنتحالية )2 يف  "سابليوس"، وهو لييّب ُولد  وأشهر الشخصيات االنتحالية هو 

؛  مجيعا  م. وكان يرى أن عقيدة التثليث صعبة اإلدراك، وأهنا غري مقبولة من طرف اليهود والوثنّيني 261الثاين، ومات عام  
 فأراد تبسيطها كما يلي: 

الناصري هللا    -ا يسوع  يف  املتجسد  هللا  ذاته  هو  املفارق   األزيل،  اللوغوس  أو  االبن  هو  ليس  ُصلب    ،الذي  الذي  وهو 
ظنا على اإلطالقات !... ورغم هذا، فإن املعىن  شديد  ، فإنه ال خيفى ما يف هذه العبارات من تناقضهنا ومات. ومع حتفُّ

وهذا يدل على أن املسيحيني    .فيه   احلقيقة، لو أنه كان على نورالذي حيوم حوله "سابليوس" من أقرب ما يُشار إليه من  
دوا صياغة العقائد يف صور عقلية تقبل  ااألولني كانوا يف أعلى درجات اإلميان، ولكنهم بعدم ولوجهم مرتبة اإلميان، فقد أر 

كتوا )وهو م ُستبعد لديهم(، لكانوا  االندراج يف التعابري. ولو أهنم علموا أن ذلك سيبُعد هبم عن احلق، أبكثر مما لو أهنم س
، ومل يُكّلفوا التعبري عنه. ولقد دخل هذا اخللط على  على احلق املبني. وذلك ألن املؤمنني )أصحاب املرتبة(، ُكلِّفوا اإلميان 

 بعد  الناس، لقياسهم علم اإلميان على علم الشريعة؛ وكأن ما ينفع يف هذا ينفع يف ذاك!... وهو غلط فادح!... ُث َيِت
له املكانة على غريه   لتكون  ُيصبح إماما متبوعا يف الدين،  أن  يريد به الشخص غري املتزكي  ذلك العامل النفسي، الذي 

قد جعل   -مرة أخرى- من األتباع، ممن يكونون عادة أقل مرتبة منه من حيث العقل، ال من حيث اإلميان. وهذا اخللط 
عن   يُعربون  ال  ممن  اإلميان،  أقوَيء  التعبري  بعض  حيذقون  ممن  األذكياء  وجعل  الدينية؛  اجلماعة  ترتيب  أسفل  يف  إمياهنم، 

 اللساين والتصوير اخليايل، ُيصنفون أئمة يف الدين. وهذا كله ابطل!... ومن خارج حدود الشرع!... 
تيب أهل اإلميان  وال خيفى عن انظر، أن اجلماعة الدينية، إن هي وقعت حتت أتثري علماء اللسان، وأخرت يف الرت        

من الُبسطاء؛ فإهنا تتحول من مجاعة رابنية إىل مجاعة شيطانية؛ ألن الشيطان يستويل بسهولة على عقول أئمتها، وجيعلهم  
يريد، ولكن لكوهنم يتبعون منطقا عقليا بعينه، يعتمده هو   ما  لقوة لديه يقهرهم هبا على  من غري عناء؛ ال  يتبعون وحيه 

اخلطاب. وما رأينا من دل على هذا الباب من التلبيس اإلبليسي، كما ندل عليه حبمد هللا؛ وإن كنا    معهم ليتوحد بينهما
أمكنوه من أنفسهم. ونعين  نعلم أن كثريين ممن متادوا يف الضالل، سيصعب عليهم التخلص من قبضة الشيطان بعد أن  

ومهون لوهلة؛ وأما إن أسلموا قيادهم للرابنيني من  ابخلصوص، أهنم لن يستطيعوا ختليص أنفسهم منه أبنفسهم، كما قد يت
 الورثة، فإهنم خُيلصوهنم يف طرفة عني. 

  والروح الذي حّل على التالميذ يوم اخلمسني   . تبدأ املرحلة الثالثة يف نظر "سابليوس" )مرحلة الروح القدس( بعد الرفع  -ب
نظره  وهو  يف  القدمي،  العهد  يف  يعمل  الذي كان  الشخص  نفسه  هو  حقيقة  ،  انتحل  ذلك  وبعد  ابنا،  صار  الذي  نفسه 

ثالث   زمنية  حقب  يف  ثالاث  صورا  اختذ  ولكنه  واحد،  اإلله  شخص  أبن  يؤمن  "سابليوس"  أن  يعين  وهذا  القدس.  الروح 
معلمي الكنيسة،   أتثر به كثريون من  تعقيده. خمتلفات. وقد القى التفسري السابليوين قبوال واسعا،  ونعين    لسهولته وعدم 

قام إبصدار  قد  لكن البااب "كالستوس"    لته، موافقته للمنطق العقلي لألتباع؛ وهو ما دللنا عليه يف الفقرة السابقة.بسهو 
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م، الذي خُيتلف يف بقائه يف روما بعد احلرمان، أو عودته إىل مصر حيث واصل نشر  220حرمان ضد "سابليوس" عام  
كثريا من أحداث التاريخ: وهو إرغام البعض للبعض اآلخر، على ترك    وهنا ينبغي أن نذكر أمرا مهما، قد يُفسر  تعاليمه.

على   ألقاهبا  تدل  دينية  مناصب  هلم  تكون  ممن  الغالب  اإلرغام يف  هذا  وحيدث  اجلديدة.  العقيدة  اعتناق  عقيدته، وعلى 
م هؤالء، أن العقائد اإلميانية  الرفعة، أو من احلُكام إن تعصبوا لعقيدة بعينها، أو لتحالف بني رجال الدين والسلطة. وال يعل

هلا- املعتقد  قهر  إرادة  عند  مبظهرها  تظهر  األخرية  هذه  وإن كانت  األيديولوجيا،  من  متاسكا  أشد  هنا  تُنتزع    - وهي  ال 
صدقا،   عقيدته  يف  صواب  على  أنه  املستبد  يرى  وكما  عقوهلم.  عليه  تعمل  منطقا  صارت  قد  ألهنا  أصحاهبا،  من  ابلقوة 

، أيضا يرى نفسه على احلق يف عقيدته. ومبا أن الوضع هو على التساوي من الناحية العقلية، فإنه كان ينبغي  فامل ُستَبّد به
إن   اإلهلي؛  الوحي  لنصوص  م ُطابقتها  مدى  إىل  ابلنظر  أقوى،  العقيدتنْي  أي  معها  ليظهر  املعيارية،  العقلية  احملاورة  فتح 

، فإن املنطق العقلي وحده، كاف يف الكشف عن حقيقتها؛ ما مل تتحول  كانت العقيدة إميانية. أما إن كانت أيديولوجيا 
األيديولوجيا إىل إميان عند الفرد، بسبب ضعف عقله من جهة، وبسبب ثقته برؤسائه من جهة أخرى. وذلك ألن العقيدة  

ن ال نبحث سبل جعل  عف العقل، ال تنفع معها حماورة؛ لغياب املعيارية الضرورية. وعلى كل حال، فنح ض اإلميانية، مع 
يف األسباب الَت جتعل الناس حيملون غريهم على عقائدهم ابلقوة. ولعل القارئ   ننظر  يُغرّيون عقائدهم هنا، وإمنا  الناس 
قد استشف من كالمنا، أنه ال ينفع مع أهل اإلميان من ضعفاء العقول، إن أُريد صرفهم لسبب وجيه عن عقائدهم، إال  

وهذه القوة املستعملة  القوة املشروعة، الَت ال ينبغي ألحد التذرُّع هبا، إال إن كان نبيا أو واراث لنيب.  وهذا ما نُسميه    القوة.
النهاية؛   يف  ابآلخرة  يفوزون  ال ُمرغمني  جلعل  إال  يشرعها هللا،  مل  عقائدهم،  تغيري  العقول على  ضعفاء  إلرغام  األنبياء  من 

اعتناق العقيدة النبوية، عن قريب، ما كانت جتدر  م ابلذوق عند  هللا. وقد يعلم امل ُرغَ فهو إرغام هلم على ما ينفعهم عند  
يف   نر من الفقهاء من فّصل فيه القول؛ خصوصا  لو أنه كان راجح العقل!... وهذا علم، مل  إليه من البداية،  االستجابة 

امل ُ  القائل حبرية  الدجايل  اخلطاب  عليها  طغى  الَت  املتأخرة   مذهب  األزمنة  شاء. وهو  ملا  من شاء  اختيار  يف  وابحلق  عتقد 
ابآلخرة   متعلق  هو  ما  هنا،  ابملآالت  نعين  ولسنا  واألفعال.  العقائد  يف  املآالت  لتغييبه  وهلة،  أول  من  منكشف  ضاليل 

احلرية  وحدها؛ بل إن من املآالت الدنيوية، ما هو واضح جلي؛ يصلح ألن يُعترب عند النظر؛ لكن الدجاليني ُيصرون على  
التامة )زعما(، الَت يُهلك املرء هبا نفسه بنفسه؛ حبيث ال جيد يف النهاية من يلومه على ما أصابه، مع أنه كان ممكورا به،  

وراء  متالعَ  من  ابرزا  الشيطان  عمل  يرى  ال  ومن  يشعر.  أن  دون  من  بعقله،  عليهابا  املدلول  من  الصورة  نفسه  يعد  فال   ،
ن حتت محاية أحد الرابنيني، لعله ينجو يف الدنيا ويف اآلخرة. وسنعود إىل أحوال زماننا يف  العقالء؛ وليعمل على أن يكو 

      جزء مستقل إن شاء هللا، لنفكك خطاابته، ونبنّي مآالهتا... 
عرب          مشوهة  النصارى  إىل  ستتسرب  والَت  "سابليوس"،  عقل  يف  معان  وضوح  عدم  إىل  هنا،  نُشري  أن  من  بد  وال 

 إىل يومنا هذا. ومنها على التخصيص: القرون، و 
التجسد: وهو معىن يعنون منه كون اجلسد العيسوي هو هللا نفسه؛ من دون أن يُِقّروا للروح العيسوي مبكانته إىل جنب    -ا

اجلسد؛ وهذا يعين أهنم يف النهاية سيظّنون أن الروح العيسوي هو هللا نفسه. وهم يف هذا على تناقض، بسبب كوهنم يرون  
. وكان  ، ال حظ هلا معه يف االعتبار وخمالفة له   معهيقّرون بوجود أجساد )أجسام( هم جلسد متحّيزا يف املكان والزمان؛ و ا

ينبغي أن يذكروا حقيقة األجسام األخرى، هل هي هللا أيضا؟ فيكون هللا بذلك متعدد الصور )التجسد(؟ أم هي غريه،  
ذلك إىل القول بوجود آخر غري وجود   بصورة عيسى(  هللا فُيفضي  مُيكن  )الظاهر  ابب اجلدل-، والذي  أن يكون    -من 

 آلهلة ال هناية هلا. وهكذا سيكون القول ابلتجّسد، من أشنع األقوال الدالة على ضعف العقول القائلة به. 
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 أين يكون  الوحدة من وراء التثليث: وذلك جبعل الواحد مرة إهلا ومرة ابنا ومرة روحا قدسا، من دون أن يُشار إىل  -ب
االبن والروح القدس، قبل ظهورمها؛ ما داما خيتلفان عن هللا من جهة أزليته؟ وأين يكون اإلله عند ظهور االبن اترة وظهور  

القدس   و الروح  أخرى  فهل  اترة  التوايل؟  العتبارْين  على  مرة،  يف كل  أحدمها  مع  يكون  أم  الثاين،  ومع  األول  مع  يكون 
وهل   و م ُختلفنْي.  بطون  لذاتهو  ظهور  هو  أم  واحدة؟  ذات  يف  قيل    ،ظهور  فإن  أخرَيت؟...  أو  أخرى  بطون  عند 

الظهور عند  البطون  يكون  فأين  عليها،  والبطون  الظهور  وتوايل  الواحدة  والعكس؟ابلذات  الذات،    ... ؟  بتعدد  قيل  وإن 
التثليث   فلمَ  يف  الكامنة  الوحدة  تفسري  يف  موجودة يُتكّلف  غري  ال  ؟...، وهي  ملاذا  من  ُث:  ابلتثليث،  التثليث  أهل  يقول   

 دون اعتبار لوحدة؟... لوال أن الوحدة تُفرض على ُعقوهلم من جهة غيبهم، لكوهنا احلق.  
هنا من أن نفرق بني ما يزعمه أهل التثليث من توحيد، وما ذمهم هللا عليه من قول بثالث الثالثة. ولقد    ُث ال بد        

أهنم ابعتبار  رأيناهم عند إرادة دفع   يظنون  ضعف عقوهلم. وذلك ألهنم  بسبب  بثالث الثالثة، ال يدلون إال عليه،  القول 
األقانيم، وظنهم أن قوهلم أبن هللا يف املرتبة األوىل، قد جتسد يف عيسى يف مرتبة اثنية )زمنية(، وقد صار الروح القدس يف  

ح أهل التوحيد. واحلقيقة هي أهنم بقوهلم ذاك، يقولون أبن هللا  هللا كما هي يف اصطال ةاملرتبة الثالثة؛ هو تعبري عن وحد
يكون عني هللا طورا، ويكون عيسى طورا مع بقاء هللا األول على مرتبته، ومع عدم غيابه؛ ويكون روحا ُقدسا، مع بقاء  

يف االعتبار بعضها، املرتبتنْي األولينْي  يف  ظهوره  يف املراتب، عند  ومغادرته غريها؛ وهو عينه القول    . وهذا قول بتطوُّر هللا 
تعاىل: قوله  يف  عليهم  هللا  أنكره  الذي  ذاته،  الثالثة  ِإلٌَه    بثالث  ِإالَّ  إَِلٍه  ِمْن  َوَما  َثاَلثٍَة  اَثِلُث  اَّللََّ  ِإنَّ  قَالُوا  الَِّذيَن  }َلَقْد َكَفَر 

نَّ الَِّذينَ  ا يَ ُقولُوَن لََيَمسَّ تَ ُهوا َعمَّ ُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم  َواِحٌد َوِإْن مَلْ يَ ن ْ ُ َغُفوٌر َرِحيٌم    . َكَفُروا ِمن ْ أََفاَل يَ ُتوبُوَن ِإىَل اَّللَِّ َوَيْستَ ْغِفُرونَُه َواَّللَّ
يَقٌة َكااَن ََيُْكاَلِن الطَّ   . ُه ِصدِّ ُ هَلُُم اآْلََيِت  َعاَم اْنظُ َما اْلَمِسيُح اْبُن َمْرمَيَ ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن قَ ْبِلِه الرُُّسُل َوأُمُّ ْر َكْيَف نُ َبنيِّ

]املائدة:   يُ ْؤَفُكوَن{  َأىنَّ  اْنظُْر  مرة  [75  -  73ُُثَّ  يف كل  الثالثة،  بثالث  القول  معىن  عن  الكالم  يف  سنستفيض  ولعلنا   .
 . ذهانمرة، بسبب خمالفته املعتاد يف األسنحت الفرصة ودعا إىل ذلك داع؛ ألننا نعلم أن املعىن قد ال يُدرك من أول  

عمل الروح القدس: وذلك ألن الروح الذي حل يف التالميذ )الرسل(، قد حل يف كثريين من بعدهم، حبسب أقوال    - ج
؟... وهل استمر ذلك  ، على وجه التخصيصفمن كان له هذا الفضل من املسيحيني الذين جاءوا بعد التالميذ   . املعلمني

هذا؟...  يومنا  وإىل  بعدهم،  الَت  األزمنة  حلولَ   يف كل  يّدعي  ُث    ُث كيف  املسيحيني،  وجوه  من  به، كثري  القدس  الروح 
 خيتلفون يف أقواهلم بعد ذلك يف األلوهية ويف حقيقة املسيح؟... فهل الروح القدس متعدد، أم إنه يتأثر ابحملل؟... 

عراض مقوالت الالهوتيني عرب  ورغم أن هذه األسئلة هلا إجاابت عندان، إال أننا سنرتك اإلشارة إليها، إىل حني است        
وال العقول    دائما؛  العصور. ولقد قلنا ابإلشارة إىل األجوبة، ال بتفصيل الكالم فيها؛ ألن التفصيل ال حيتمله هذا الكتاب

 الناظرة فيه.  
ا بعد  (: الَت يقول أصحاهبا أبن هللا تبىن عيسى إما بعد تعميده يف هنر األردن، وإمAdoptionism)  . عقيدة التبين3

  القول ابلبنوةمن    ون فر ي من غري شك    أصحاهبا و   وهي مقولة مسجة متكّلفة، ال تنم عن بُعد غور صاحبها يف املعاين.   رفعه. 
املسيحيني املبهم من  املخالفني  لدى  عليه  املتعارف  معناه  على  القولفر يوابلتايل    ؛،  من  عيسى ب  ون  مذهب    ذاوه  .تأليه 

بطريرك الكنيسة يف القسطنطينية إابن القرن اخلامس    ، ، ومذهب غريه من الظاهريني ك  "نسطور""آريوس" عند حتقيق اللفظ 
               امليالدي.  

وأما إن عدان إىل عقيدة الرسل )احلواريني( والكنيسة األوىل، فإننا سنالحظ مشاركتهم ألهل زماهنم من اليهود يف         
، كما أخرب سفر  به   املسيحانية، من حيث هي رجاء عام هلم مجيعا؛ إىل احلد الذي سألوا املسيح يف آخر لقاء هلمالعقيدة  
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 " ِإْسرَائِيلَ األعمال:  ِإىَل  تَ رُدُّ اْلُمْلَك  يف هَذا اْلَوْقِت  ، َهْل    . وهذا يعين أن 1" ؟« أَمَّا ُهُم اْلُمْجَتِمُعوَن َفَسأَلُوُه قَائِِلنَي: »ََي َربُّ
التالميذ مل يكونوا خيتلفون عن اليهود يف النظر إىل اململكة )الدولة(، على الرغم من داللة عيسى عليه السالم الغالبة، إىل  

واحلقيقة هي أن العقيدة الرسولية، مل ُتَب يف وجود عيسى عليه السالم بني التالميذ، وإمنا تعود إىل    ملكوت السماوات.
الذي نزل عليهم يف العلّية الَت ذهبوا إليها أبمر املسيح حبسب زعمهم. و"امتالء" التالميذ  ما ينسبونه إىل الروح القدس  

 : على اخلصوص  كانت له آاثر عليهم، منها  يف العلّّية،  من الروح القدس حبسب تعبري النصارى،
فيُ   -ا الشجاعة:  الرؤساء  وجود  يكلم  أصبح  أنه  اخلادمة،  أمام  من  وفّر  قبل  من  عيسى  أنكر  الذي  "بطرس"  عن  حكى 

فَ َوَقَف بُْطُرُس َمَع اأَلَحَد َعَشَر َوَرَفَع َصْوَتُه َوقَاَل  سفر األعمال: "عن ذلك  واجلموع بعد اخلمسني معلنا عقيدته، كما خُيرب  
أَلنَّ هُؤاَلِء لَْيُسوا    اِكُنوَن يف أُوُرَشِليَم َأمْجَُعوَن، لَِيُكْن هَذا َمْعُلوًما ِعْندَُكْم َوَأْصُغوا ِإىَل َكاَلِمي، هَلُْم: »أَي َُّها الّرَِجاُل اْليَ ُهوُد َوالسَّ 

اَعُة الثَّالَِثُة ِمَن الن ََّهاِر.  َا السَّ ِم اأَلِخريَِة    .َبْل هَذا َما ِقيَل بُِيوئِيَل النَّيبِّ   ُسَكاَرى َكَما أَنْ ُتْم َتظُنُّوَن، أَلهنَّ يَ ُقوُل هللاُ: َوَيُكوُن يف اأَلَيَّ
َوَعَلى َعِبيِدي    ُيوُخُكْم َأْحاَلًما. َأيّنِ َأْسُكُب ِمْن ُروِحي َعَلى ُكلِّ َبَشٍر، فَ يَ تَ نَ بَّأُ بَ ُنوُكْم َوبَ َناُتُكْم، َويَ َرى َشَبابُُكْم ُرًؤى َوحَيُْلُم شُ 

ِمْن ُروحِ  ِم فَ يَ تَ نَ بَّأُوَن. أَْيًضا َوِإَماِئي َأْسُكُب  تِْلَك اأَلَيَّ يف  َماِء ِمْن فَ ْوُق َوآََيٍت َعَلى اأَلْرِض ِمْن    ي  َوأُْعِطي َعَجاِئَب يف السَّ
يَء يَ ْوُم الرَّ   َأْسَفُل: َدًما َواَنرًا َوخُبَاَر ُدَخاٍن. ْمُس ِإىَل ظُْلَمٍة َواْلَقَمُر ِإىَل َدٍم، قَ ْبَل َأْن جيَِ ِهرُي.تَ َتَحوَُّل الشَّ َوَيُكوُن    بِّ اْلَعِظيُم الشَّ

خَيُْلُص.  الرَّبِّ  اِبْسِم  َيْدُعو  َمْن  َلُكْم    ُكلُّ  َترَبَْهَن  َقْد  النَّاِصرِيُّ َرُجٌل  َيُسوُع  األَقْ َواَل:  امْسَُعوا هِذِه  اإِلْسرَائِيِليُّوَن  الّرَِجاُل  »أَي َُّها 
تَ ْعَلُموَن.ِمْن ِقَبِل هللِا ِبُقوَّاٍت َوَعَجاِئَب َوآََيٍت   أَنْ ُتْم أَْيًضا  مبَُشورَِة    َصنَ َعَها هللاُ بَِيِدِه يف َوْسِطُكْم، َكَما  ُمَسلًَّما  َأَخْذمُتُوُه  هَذا 

ُتُموُه َوقَ تَ ْلُتُموُه. اِبِق، َوأِبَْيِدي أمََثٍَة َصَلب ْ َع اْلَمْوِت، ِإْذ مَلْ َيُكْن ممُِْكًنا َأْن  اَلَِّذي أَقَاَمُه هللاُ اَنِقًضا َأْوَجا   هللِا اْلَمْحُتوَمِة َوِعْلِمِه السَّ
ِمْنُه.  أَتَ َزْعزََع.   مُيَْسَك  اَل  ِلَكْي  مَيِييِن،  َعْن  أَنَُّه  ِحنٍي،  يف ُكلِّ  أََماِمي  الرَّبَّ  أََرى  ِفيِه: ُكْنُت  يَ ُقوُل  َداُوَد  قَ ْليب    أَلنَّ  ُسرَّ  ِلذِلَك 

أَْيًضا   َجَسِدي  َحىتَّ  ِلَساين.  َعَلى َرَجاٍء. َوهَتَلََّل  َفَساًدا.   َسَيْسُكُن  يَ َرى  وَسَك  ُقدُّ َتدََع  اهْلَاِويَِة َواَل  يف  نَ ْفِسي  َترْتَُك  َلْن    ألَنََّك 
َمَع َوْجِهَك.  َيُسوُغ َأْن يُ َقاَل َلُكْم ِجَهارًا َعنْ   َعرَّفْ َتيِن ُسُبَل احْلََياِة َوَسَتْمأُلين ُسُرورًا  َداُوَد  أَي َُّها الّرَِجاُل اإِلْخَوُة،   َرئِيِس اآلاَبِء 

َماَت َوُدِفَن، َوَقرْبُُه ِعْنَداَن َحىتَّ هَذا اْليَ ْوِم.  يُِقيُم اْلَمِسيَح    ِإنَُّه  ُصْلِبِه  مَثََرِة  ِمْن  أَنَُّه  بَِقَسٍم  َأنَّ هللَا َحَلَف َلُه  نَِبيًّا، َوَعِلَم  فَِإْذ َكاَن 
َعَلى ُكْرِسيِِّه، لَِيْجِلَس  اجلََْسِد  َجَسُدُه   َحَسَب  رََأى  اهْلَاِويَِة َواَل  يف  نَ ْفُسُه  ُترْتَْك  مَلْ  أَنَُّه  اْلَمِسيِح،  ِقَياَمِة  َعْن  َوَتَكلََّم  فَ َرَأى  َسَبَق 

ِلذِلَك.   َفَساًدا. ُشُهوٌد  يًعا  مجَِ َوحَنُْن  هللاُ،  أَقَاَمُه  هَذا  الرُّ   فَ َيُسوُع  َمْوِعَد  َوَأَخَذ  هللِا،  بَِيِمنِي  اْرتَ َفَع  اآلِب،  َوِإِذ  ِمَن  اْلُقُدِس  وِح 
تُ ْبِصُرونَُه َوَتْسَمُعونَُه. :    َسَكَب هَذا الَِّذي أَنْ ُتُم اآلَن  َماَواِت. َوُهَو نَ ْفُسُه يَ ُقوُل: قَاَل الرَّبُّ ِلَرِبِّ َيْصَعْد ِإىَل السَّ أَلنَّ َداُوَد مَلْ 

مَيِييِن  َعْن  لِقَ   اْجِلْس  َمْوِطًئا  َأْعَداَءَك  َأَضَع  الَِّذي    َدَمْيَك.َحىتَّ  هَذا،  َيُسوَع  َجَعَل  هللَا  َأنَّ  ِإْسرَائِيَل  بَ ْيِت  يُع  مجَِ يَِقيًنا  فَ ْليَ ْعَلْم 
ُتُموُه أَنْ ُتْم، َرابًّ َوَمِسيًحا«.   2َصَلب ْ

يعلِّ   -ب مل  ما  القدس  الروح  السيد  تعليم  أسسه  ملا  موافق  هو  ما  بني  يُفّرق فيه  ألن  حيتاج  وهذا  املسيح:  عليه  مه  املسيح 
السالم، وما هو م ُبتدع؛ ألن الروح الُقدس من جهة ليس هو غري عيسى حبسب املسيحيني أنفسهم؛ ومن جهة أخرى،  

  زمنة املتعاقبة. ال بد من معايري يُرجع إليها فيما يُنسب إىل الروح القدس؛ وإال قال من شاء مبا شاء، كما هو الواقع عرب األ
ِلذِلَك أَُعرُِّفُكْم َأْن لَْيَس َأَحٌد َوُهَو يَ َتَكلَُّم ِبُروِح هللِا يَ ُقوُل: »َيُسوُع  ألوىل إىل أهل كورنيثوس: " وقد جاء يف رسالة "بولس" ا

 
 . 6:  1. أعمال الرسل:   1
 . 36-14:  2. أعمال الرسل:   2



147 
 

اْلُقُدِس.1َأاَنثِيَما  اِبلرُّوِح  ِإالَّ   » َربٌّ »َيُسوُع  يَ ُقوَل:  َأْن  يَ ْقِدُر  َأَحٌد  َولَْيَس  على  2" «.  مصادرة  "بولس"  من  القول  وهذا   .
الكنيسة.  املطلوب  رجال  ِقبل  من  منهم  ُعّد  وإن  الرسل،  عن  خمتلف  ألنه  بعد،  فيما  لوحده  فصال  لبولس  وسنخصص   .

 وسنرى ملاذا أُدرج بولس بني الرسل؟ وما كانت الغاية من ذلك؟... 
املسيح، الذي    انقالب مفهوم املسيح املخلص: فبعد أن كان اليهود يرونه معيدا ألجماد اململكة اليهودية، وبعد رفع  -ج

يراه "بطرس" قيامة، فإنه صار راب وفادَي ومسيحا وخمّلصا، يف خلط سيزداد انبهاما مع مرور الزمان. وإن علماء النصارى  
الروح   تعليم  إىل  ذلك  ُمرجعني  نظرهم(،  يف  )القيامة  املسيح  رفع  بعد  انقلبت  املسيحية  العقيدة  أن  يف كتاابهتم،  يعرتفون 

خي أن  دون  من  العقيدة  الُقدس،  ابنقالب  قوهلم  أن  هذا،  من  ونعين  نفسه.  العيسوي  املوروث  على  احلفاظ  ابهلم  يف  طر 
احتمال إخطائهم لطريق عيسى؛ ولكنهم ال يعتربونه. وحنن ال نرى ابعثا على تقدمي "تصديق" الروح  املسيحية، ال ينفي  

  ذلك التقدمي،   ترجيحال  و لسانه عليه السالم،  غ ب القدس، الناطق على ألسنة التالميذ، على تصديق عيسى نفسه فيما بلّ 
}أَفَ رَأَْيَت    يقول هللا تعاىل:   ق الضالل الذي وصف هللا به النصارى. حتقُّ من  و   الذي هو سبيل الشيطان،   اتباع اهلوى،من  إال  

َوقَ ْلِبهِ  مَسِْعِه  َعَلى  َوَخَتَم  ِعْلٍم  َعَلى   ُ اَّللَّ َوَأَضلَُّه  َهَواُه  ِإهَلَُه  اختَََّذ  أََفاَل  َمِن  اَّللَِّ  بَ ْعِد  ِمْن  يَ ْهِديِه  َفَمْن  ِغَشاَوًة  َبَصرِِه  َعَلى  َوَجَعَل   
ُروَن{ ]اجلاثية:   . [ 23َتذَكَّ

 ولنعد اآلن إىل خطبة "بطرس" لنتناوهلا بشيء من الروية:        
لَِيكُ "   - َأمْجَُعوَن،  أُوُرَشِليَم  يف  اِكُنوَن  اْليَ ُهوُد َوالسَّ الّرَِجاُل  ِإىَل َكاَلِمي،أَي َُّها  ِعْندَُكْم َوَأْصُغوا  َمْعُلوًما  هَذا  لَْيُسوا    ْن  هُؤاَلِء  أَلنَّ 

الن ََّهارِ  ِمَن  الثَّالَِثُة  اَعُة  السَّ َا  َتظُنُّوَن، أَلهنَّ أَنْ ُتْم  مل  ":  ُسَكاَرى َكَما  الَت  املسيحية  العقيدة  فيه  بطرس  عام، سُيعلن  إعالن  هذا 
وإمن  املسيح؛  معلمه  مع  عليها  )!(.  يكن  القدس  الروح  إىل  ينسبها  الَت  تلك  الناس ا  سيخاطب  أنه  بطرس  مبا  هنا   يعلم   ،

يُشبه  ما سينطق به  هو م ُدرك أن  ؛ و ، لدى من له إملام به جُياوز املنطق الديين املعهود لدى اليهود، ومبا جياوز املنطق العقلي 
)وهو معهم(، ليسوا ُسكارى؛ ألن الساعة مل تتجاوز  . ولكنه مع ذلك، يُنبه إىل أن التالميذ  السكارى  هذَين املخمورين 

يُ .  فيه   الثالثة بعد الزوال؛ وهو وقت مل يعتد الناس الشرب  من القوة حبيث  ليست  يُشبه    نتجولكن هذه املقدمة،  مساع ما 
وها اثبت  ا صحيح  معىن اهلذَين   قلوهبم  الناس  عليه  يعقد  بطرس   م،  ألن  إال  لشيء،  ال  عل   مطمئنون؛  صار    . يه مصّر  وكأنه 

انئبا عن الناس يف اختياراهتم، لسبب من األسباب؛ فإما أن يكون م ُحتقرا لغريه من السامعني، وإما أن يكون مستبدا ال  
أم ال؟ فإن مل   دليله،  لالختالف، كل حبسب  أوال: هل هذه املسألة متسعة  من دون أن يُ ْعِلمهم  يرى.  ما  يُري الناس إال 

يكون سنده يف ذلك نص من عيسى قوي، معلوم الداللة لدى اجلميع؛ أو سيبقى االختالف  تتسع لالختالف، فال بد أن  
سند   له  ما  على كل  الكنيسة  مشل  جلمع  أمثل  املسألة.   منحال  يف  عيسى  معناه،    قول  من  فارغا  عيسى  اتباع  صار  وإال 

   كما حيدث عادة، عند خروج )ُفسوق( املتدينني عن سواء الصراط.  
.  َبْل هَذا َما"  - ِم اأَلِخريَِة َأيّنِ َأْسُكُب ِمْن ُروِحي َعَلى ُكلِّ َبَشٍر، فَ يَ تَ نَ بَّأُ بَ ُنوُكْم   ِقيَل بُِيوئِيَل النَّيبِّ يَ ُقوُل هللاُ: َوَيُكوُن يف اأَلَيَّ

َأْحاَلًما.  ُشُيوُخُكْم  َوحَيُْلُم  ُرًؤى  َشَبابُُكْم  َويَ َرى  وَ   َوبَ َناُتُكْم،  أَْيًضا  َعِبيِدي  ِم  َوَعَلى  اأَلَيَّ تِْلَك  يف  ُروِحي  ِمْن  َأْسُكُب  ِإَماِئي 
، حيث أخرب هللا أنه سيسكب من  ": وهنا يُريد بطرس التأسيس ملا سيفوه به، من كالم النبوة السابقة )يوئيل( فَ يَ تَ نَ بَّأُوَن. 

هم أنه سيجعل بنات وبين  فقط. وخُيرب هللا حبسب ةروحه على البشر؛ واحلال أن من سيزعمون الكالم ابسم الروح اثنا عشر 
إسرائيل يتنبأون؛ واحلال أن من تنبأ االثنا عشر يف ذلك الوقت وحدهم. وهذا التأسيس من بطرس ليس ابملتانة الَت جتعل  
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سا عليه  الناس يقبلون منه كل ما سُيعلنه ولو متعّنا    ، وال يعدو األمر أن يكون هتافتا منه بّينا، كما ال خيفى عن عاقل. مؤسَّ
قبل أن حيل أجلها. وكثرة الرؤى للصاحلني يف آخر الزمان،    الَت ستحدث   نص، لوجدانه يتكلم عن أشراط الساعة، يف ال

وقد جاء يف احلديث، يف هذا املعىن، قول    عالمة من عالمات الساعة، خُيرب هبا الراؤون عما حيتاجون إليه يف زماهنم ذاك.
َوُرْؤََي    .مَلْ َتَكْد ُرْؤََي اْلُمْسِلِم َتْكِذُب، َوَأْصَدُقُكْم ُرْؤََي َأْصَدُقُكْم َحِديثًا  ،َب الزََّمانُ »ِإَذا اْقرتََ   النيب صلى هللا عليه وآله وسلم:

بُ وَّةِ   ،اْلُمْسِلمِ  . فهذا، من ذاك الذي أخرب به "يوئيل"؛ ويؤكد ما نذهب إليه، قوله  1« .ُجْزٌء ِمْن مَخٍْس َوأَْربَِعنَي ُجْزًءا ِمَن الن ُّ
ِم اأَلِخريَةِ اية الكالم "يف بد  "... َوَيُكوُن يف اأَلَيَّ

ُدَخاٍن."   - َوخُبَاَر  َواَنرًا  َدًما  َأْسَفُل:  ِمْن  اأَلْرِض  َعَلى  َوآََيٍت  فَ ْوُق  ِمْن  َماِء  السَّ يف  َعَجاِئَب  ِإىَل    َوأُْعِطي  ْمُس  الشَّ تَ َتَحوَُّل 
يءَ  جيَِ َأْن  قَ ْبَل  َدٍم،  ِإىَل  َواْلَقَمُر  ِهرُي.  ظُْلَمٍة  الشَّ اْلَعِظيُم  الرَّبِّ  خَيُْلصُ   يَ ْوُم  الرَّبِّ  اِبْسِم  َيْدُعو  َمْن  أيضا  .":  َوَيُكوُن ُكلُّ  وهذا 

بطرس أورد ذلك، على سبيل الوعيد . وأما الدعاء ابسم الرب، فال  متعلق مب قدمات القيامة، وهو صريح وواضح؛ وكأن 
 كونه راب؛ إال من ابب التكّلف والتحّكم.   يعين من جهة االصطالح الدعاء ابسم عيسى من حيث

 ِقَبِل هللِا بُِقوَّاٍت َوَعَجاِئَب َوآََيٍت  أَي َُّها الّرَِجاُل اإِلْسرَائِيِليُّوَن امْسَُعوا هِذِه األَقْ َواَل: َيُسوُع النَّاِصرِيُّ َرُجٌل َقْد َترَبَْهَن َلُكْم ِمنْ "   -
َوْسِطُكْم،   يف  بَِيِدِه  هللاُ  تَ ْعَلُمونَ َصنَ َعَها  أَْيًضا  أَنْ ُتْم  عيسى  َكَما  يصف  وأنه  خصوصا  عليه،  خالف  ال  الكالم  وهذا   :".

جيحدونه  اليهود  وإن كان  املرتبة   ابلرجل؛  جهة  يكون  من  راب؟!... فهل  بعد  فيما  الرجل  هو: كيف يكون  هنا  . والسؤال 
كل هذا،    ، فما وجه التخصيص؟...كل رجل راب؟... أم إن األمر خيص عيسى وحده؟... وإن كان األمر خيص عيسى

مما ينبغي للعقل املسيحي فيما بعد التأسيس، أن يعيد النظر فيه؛ ألن التالميذ كما سبق أن أخربان ال يبلغون من العقل  
ما يتناولون به ما يقولون. ومع هذا، فإننا دائما منّيز بني ما يكون عن عيسى وعن الروح القدس يف األصل، وما يكون  

س الشيطان. ولعل القارئ سيتبنّي ذلك معنا، يف كل مرة، مع تقدمنا يف الكتاب. وهذا يعين أننا ال نريد أن يُغمط  عن تلبي
 املسيحيون حقهم، كما ال نريد أن نُسايرهم فيما ال أصل له من احلق. 

ُتُموُه َوقَ تَ ْلُتُموُه. هَذا َأَخْذمُتُوُه ُمَسلًَّما مبَُشورَِة هللِا اْلَمْحُتوَمِة َوِعْلِمِه  "  - اِبِق، َوأِبَْيِدي أمََثٍَة َصَلب ْ اَلَِّذي أَقَاَمُه هللاُ اَنِقًضا َأْوَجاَع    السَّ
": يلجأ هنا بطرس إىل التدليس، ويربط بني تسليم بعض اليهود مبا فعل عيسى  اْلَمْوِت، ِإْذ مَلْ َيُكْن ممُِْكًنا َأْن مُيَْسَك ِمْنُه. 

. أما من جهة الواقع احملسوس،  اإلهلي  تا من جهة الوحي أهنم انلوه منه ابلصلب والقتل اللذْين مل يثبُ   من معجزات، وما ظنوا 
على تفسري ما َيخذه من احلواس.  دائما، عقل غري مأمون  فاألمر أشد بعدا، ألنه حكم ابلعادة فحسب؛ مع العلم أبن ال

والذي خيتم به بطرس هذه    ُث إن تنزيه عيسى عن املوت،.  ، وهو خارج عن موضوع الكتاب.. وهذا أمر يطول الكالم فيه 
يف البشرية من أحكام الطبيعة، الَت   نظرائهطبيعيا، جيري عليه ما جيري على  اجسم همن جهة كون  ألنه ال يصح؛  الفقرة،

هللا عن هذه  . ولقد أخرب  ، وحتليل للرتكيب على رأسها املوت، مبا هو فساد للصورة كما عرّب عن ذلك الفالسفة األقدمون 
؛ أي  [ 159النساء:  }َوِإْن ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب ِإالَّ لَيُ ْؤِمَننَّ بِِه قَ ْبَل َمْوتِِه َويَ ْوَم اْلِقَياَمِة َيُكوُن َعَلْيِهْم َشِهيًدا{ ]  احلقيقة بقوله:

نقصا، ينبغي أن يُنزّه    قبل موت عيسى، بعد نزوله وإكمال حياته الدنيوية. ولعل العقل املسيحي البدائي، رأى يف املوت 
اب  حيظى  من  الربوبية ؛  لتعظيمعنه  إليه  نُسبت  إن  مرة  خصوصا  يف كل  تفاصيله  سنرى  األحكام،  يف  خلط كبري  وهذا   .

 مع تقدمنا يف الكتاب، إن شاء هللا. وابلتدريج،  
ِلذِلَك ُسرَّ قَ ْليب َوهَتَلََّل ِلَساين.     َعْن مَيِييِن، ِلَكْي اَل أَتَ َزْعزََع.أَلنَّ َداُوَد يَ ُقوُل ِفيِه: ُكْنُت أََرى الرَّبَّ أََماِمي يف ُكلِّ ِحنٍي، أَنَّهُ "  -

َرَجاٍء. َعَلى  َسَيْسُكُن  أَْيًضا  َجَسِدي  َفَساًدا  َحىتَّ  يَ َرى  وَسَك  ُقدُّ َتدََع  َواَل  اهْلَاِويَِة  يف  نَ ْفِسي  َترْتَُك  َلْن  ُسُبَل    .ألَنََّك  َعرَّفْ َتيِن 
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ل كالم داود على أنه مناجاة لعيسى، بينما هو متأخر  ": وهذا خلط آخر، عندما حُيمَ . َسَتْمأُلين ُسُرورًا َمَع َوْجِهكَ احْلََياِة وَ 
عنه يف الزمان. وهذا الكالم على احنرافه، له سبب غييب دعا إىل الوقوع فيه؛ وهو علم املتكلم ابحلقيقة احملمدية، من وراء  

  اإلميان بعيسى، يُعطي من جهة خفية العلم ابحلقيقة احملمدية، من دون أن يكون للعاملِ حجاب إميانه بعيسى. ونعين أن  
هلا   الَت  وجوهها  أحد  من كونه  وسلم،  وآله  عليه  هللا  صلى  حممد  على  الذاتية  عيسى  داللة  بسبب  وذلك  بعلمه.  علم 
من   بل  بطرس؛  عليه  يدل  الذي  الوجه  من  ال  لكن  السالم،  عليهم  األنبياء  من  داود وغريه  على  يصدق  وهذا  اإلحاطة. 

ليه يف كالم داود عليه السالم، فهو الوجه احملمدي اجلامع، من غري  جهة ختمية عيسى للوالية العامة. وأما الوجه املشار إ
هو   مبا  يظفرون  لعلهم  زماننا  نصارى  عليه  ندل  فإننا  إدراكه،  األولني  املسيحيني  فات  قد  وإن كان  الكالم،  وهذا  شك. 

من قيود السابقني، يهودا و   ر آخ  أبهل  خمصوص  نصارى ومسلمني؛  الزمان. وحنن نؤكد هنا على ضرورة ختلص املتأخرين 
د بفهم األقدمني دائما، حيرم من جتليات الوقت؛ وهذا ابب من العلم ينبغي أن ال يُهمل. ومن العجب أن يعي  ألن التقيُّ 

الناس معىن الرتاكم العلمي يف جمال العلوم التجريبية أو العلوم "اإلنسانية"، وال يتنبهون له يف جمال الدين؛ وكأن املعارف  
 ت على صورة واحدة ال تتغري!...  الدينية قد مجد 

  َقرْبُُه ِعْنَداَن َحىتَّ هَذا اْليَ ْوِم. أَي َُّها الّرَِجاُل اإِلْخَوُة، َيُسوُغ َأْن يُ َقاَل َلُكْم ِجَهارًا َعْن رَئِيِس اآلاَبِء َداُوَد ِإنَُّه َماَت َوُدِفَن، وَ "  -
َسَبَق فَ َرَأى    بَِقَسٍم أَنَُّه ِمْن مَثََرِة ُصْلِبِه يُِقيُم اْلَمِسيَح َحَسَب اجلََْسِد لَِيْجِلَس َعَلى ُكْرِسيِِّه،   فَِإْذ َكاَن نَِبيًّا، َوَعِلَم َأنَّ هللاَ َحَلَف َلهُ 

يًعا ُشُهوٌد  فَ َيُسوُع هَذا أَ   َوَتَكلََّم َعْن ِقَياَمِة اْلَمِسيِح، أَنَُّه مَلْ ُترْتَْك نَ ْفُسُه يف اهْلَاِويَِة َواَل َرَأى َجَسُدُه َفَساًدا.  قَاَمُه هللاُ، َوحَنُْن مجَِ
أَلنَّ   ونَُه َوَتْسَمُعونَُه.َوِإِذ اْرتَ َفَع بَِيِمنِي هللِا، َوَأَخَذ َمْوِعَد الرُّوِح اْلُقُدِس ِمَن اآلِب، َسَكَب هَذا الَِّذي أَنْ ُتُم اآلَن تُ ْبِصرُ  ِلذِلَك.

َوُهوَ  َماَواِت.  السَّ ِإىَل  َيْصَعْد  مَلْ  مَيِييِن   َداُوَد  َعْن  اْجِلْس   : ِلَرِبِّ الرَّبُّ  قَاَل  يَ ُقوُل:  ِلَقَدَمْيَك.   نَ ْفُسُه  َمْوِطًئا  َأْعَداَءَك  َأَضَع    َحىتَّ 
َومَ  أَنْ ُتْم، َرابًّ  ُتُموُه  َصَلب ْ الَِّذي  هَذا،  َيُسوَع  َجَعَل  هللاَ  َأنَّ  ِإْسرَائِيَل  بَ ْيِت  يُع  مجَِ يَِقيًنا  وهذا ِسيًحا فَ ْليَ ْعَلْم  من    .":  تكلف واضح 

ما   إال  منه  يعلم  يكن  مل  أنه  ويبدو  السالم،  عليه  نفسه  داود  حقيقة  جيهل  أنه  يبدو  الذي  من  كان  بطرس  اليهود،  يعلمه 
على   العمل  ينبغي  جهل  وهذا  هلم.  مِلكا  منه؛ كونه  وحقيقة    التخلص  داود  حبقيقة  معرفا  جاء  قد  القرآن  وأن  خصوصا 

السالم   عيسى من كانعليهما  وأما  فليتنبه  ون يتومه  وا .  اإلجنيل،  مع  أو  التوراة  مع  انقطع  قد  الوحي  التوراة    وا أن  إىل كون 
واإلجنيل قد فُقد النّص األصلي منهما، ومل يبق إال معنامها املتناقل شفوَي. ومن عرف أن القرآن، ال يصح أن يُنقل ابملعىن،  

}َوأَنْ َزْلَنا إِلَْيَك اْلِكَتاَب اِبحْلَقِّ ُمَصدِّقًا ِلَما َبنْيَ َيَدْيِه   عنه: وهو القائل سبحانه   حلفظ من عنده؛فإنه سيعلم مل اختّصه هللا اب
َجاءَ  ا  َعمَّ َأْهَواَءُهْم  تَ تَِّبْع  َواَل   ُ اَّللَّ أَنْ َزَل  مبَا  نَ ُهْم  بَ ي ْ فَاْحُكْم  َعَلْيِه  َوُمَهْيِمًنا  اْلِكَتاِب  ِشرْ ِمَن  ِمْنُكْم  َجَعْلَنا  ِلُكلٍّ  احلَْقِّ  ِمَن  َعًة  َك 

ُلوَُكْم يف َما آاَتُكْم فَاْسَتِبُقوا اخلَْ  ًة َواِحَدًة َوَلِكْن لِيَ ب ْ ُ جَلََعَلُكْم أُمَّ َهاًجا َوَلْو َشاَء اَّللَّ يًعا فَ يُ نَ بُِّئُكْم مبَا  َوِمن ْ رْيَاِت ِإىَل اَّللَِّ َمْرِجُعُكْم مجَِ
ُتْم ِفيِه خَتَْتِلُفوَن   نَ ُهْم مبَِ   .ُكن ْ ُ إِلَْيَك فَ َوَأِن اْحُكْم بَ ي ْ ُ َواَل تَ تَِّبْع َأْهَواَءُهْم َواْحَذْرُهْم َأْن يَ ْفِتُنوَك َعْن بَ ْعِض َما أَنْ َزَل اَّللَّ ِإْن  ا أَنْ َزَل اَّللَّ

َلَفاِسُقو  النَّاِس  ِمَن  َوِإنَّ َكِثريًا  ُذنُوهِبِْم  بِبَ ْعِض  ُيِصيبَ ُهْم  َأْن   ُ اَّللَّ يُرِيُد  َا  أمنَّ فَاْعَلْم  َأْحَسُن    .َن  تَ َولَّْوا  َوَمْن  ُغوَن  يَ ب ْ اجْلَاِهِليَِّة  أََفُحْكَم 
]املائدة:   يُوِقُنوَن{  لَِقْوٍم  ُحْكًما  اَّللَِّ  عند  [50  -   48ِمَن  القرآن،  من  موقفهم  وعن  الكتاب،  أهل  عن  هنا  والكالم   .

ت وإمنا  املعروفة،  املشركني  جاهلية  هنا  تعين  فال  اجلاهلية  بشريعتهم. وأما  ظاهرا  عندما  متسكهم  الكتاب،  أهل  جاهلية  عين 
عليه هم  ما  على  حمرَّف،  ُيصّرون  دين  الَت    من  العقلية،  املرتبة  جهة  من  عليه  يكونون  فيما  ومثلهم  عليهم.  يُتلى  والقرآن 

  حنن كما عّودان القارئ لنا، ستظهر هلم أحكامها يف اآلخرة، كمثل املتمسك بشمعته عند طلوع الشمس وسطوع نورها. و 
 لإلسالم احملمدي، ولكن صدعا ابحلق األبلج الذي ال يقبل يف وجوده جلاجا.   تعصباا  نقول هذال

وال أبس هنا، وبعد استعراض خطبة بطرس وهو من كان يُعّول املسيح عليه يف إمامة كنيسته، من أن نعرض خلطبة         
لنتب  عنه،   أِب بكر رضي هللا    ديث ح. وقد ورد يف  نّي الفرق بني املقامنْي بعد إعالن وفاة النيب صلى هللا عليه وآله وسلم، 
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السالم عليها  اْلَمْسجِ :  عائشة  َفَدَخَل  نَ َزَل،  َحىتَّ  ْنِح  اِبلسُّ َمْسَكِنِه  ِمْن  فَ َرٍس  َعَلى  أَقْ َبَل  َعْنُه   ُ اَّللَّ َرِضَي  َبْكٍر  َأاَب  فَ َلْم  »َأنَّ  َد 
َم َرُسوَل اَّللَِّ   ى بِثَ ْوِب ِحرَبٍَة، َفَكَشَف َعْن َوْجِهِه،  َوُهَو ُمغَ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  يَُكلِّْم النَّاَس َحىتَّ َدَخَل َعَلى َعاِئَشَة، فَ تَ َيمَّ شًّ

َلُه َوَبَكى، ُُثَّ قَاَل:  ي" ُُثَّ َأَكبَّ َعَلْيِه فَ َقب َّ ُ َعَلْيَك َمْوتَ َتنْيِ   !أبَِِب أَْنَت َوأُمِّ أَمَّا اْلَمْوَتُة الََِّت ُكِتَبْت َعَلْيَك فَ َقْد   ؛َواَّللَِّ اَل جَيَْمُع اَّللَّ
َثيِن أَبُو َسَلَمَة، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ َأاَب َبْكٍر َخرََج َوُعَمُر ْبُن اخلَْطَّا قَاَل ال ." ُمت ََّها : َوَحدَّ ِب يَُكلُِّم النَّاَس، فَ َقاَل:  زُّْهرِيُّ

ًداَفأَقْ َبَل النَّاُس ِإلَْيِه َوتَ رَُكوا ُعَمَر، ف َ   ؛َفَأىَب ُعَمُر َأْن جَيِْلسَ   !اْجِلْس ََي ُعَمرُ  ،  َقاَل أَبُو َبْكٍر: "أَمَّا بَ ْعُد، َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم يَ ْعُبُد حُمَمَّ
ًدا َقْد َماتَ  ُ:  ! َوَمْن َكاَن ِمْنُكْم يَ ْعُبُد اَّللََّ، فَِإنَّ اَّللََّ َحيٌّ اَل مَيُوتُ   ؛فَِإنَّ حُمَمَّ ٌد ِإال َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن قَ ْبِلهِ }   قَاَل اَّللَّ   َوَما حُمَمَّ

اِكرِينَ  : َواَّللَِّ َلَكَأنَّ النَّاَس مَلْ يَ ْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ أَنْ َزَل َهِذِه اآْليََة َحىتَّ َتاَلَها أَبُو َبْكٍر  ابن عباس( )  َوقَالَ   {.الرُُّسُل ِإىَل قَ ْوِلِه: الشَّ
ُلوَها َفَما َأمْسَُع َبَشرًا ِمَن النَّاِس إِ   ؛ فَ تَ َلقَّاَها ِمْنُه النَّاُس ُكلُُّهمْ  َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيِِّب َأنَّ ُعَمَر، قَاَل:  )القول للراوي(  َفَأْخرَبَين    . الَّ يَ ت ْ

رِْجاَليَ  تُِقلُّيِن  َما  َحىتَّ  فَ َعِقْرُت  َتاَلَها  َبْكٍر  َأاَب  ْعُت  مسَِ َأْن  ِإالَّ  ُهَو  َما  َتاَل   ، َواَّللَِّ  ْعُتُه  مسَِ ِحنَي  اأْلَْرِض  ِإىَل  َأْهَوْيُت    ؛ َهاَوَحىتَّ 
 كم: ما هبذه األلفاظ من احلِ اآلن بعض  . ولنستخرج 1"« . َقْد َماتَ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَسّلَم َعِلْمُت َأنَّ النَّيبَّ  

نَ َزَل، َفَدَخَل اْلمَ " ب   القول    - ْنِح َحىتَّ  اِبلسُّ ُ َعْنُه أَقْ َبَل َعَلى فَ َرٍس ِمْن َمْسَكِنِه  َبْكٍر َرِضَي اَّللَّ َأاَب  يَُكلِّْم النَّاَس  َأنَّ  ْسِجَد فَ َلْم 
َعاِئَشةَ  َعَلى  َدَخَل  وفاة  َحىتَّ  خبرب  مسع  عنه، قد  هللا  رضي  وكان  اجلد.  موطن  يف  جّده  وعلى  اخلليفة،  ثبات  على  يدل   :"

 . ، وهو خارج املدينة، كما هو واضح النيب صلى هللا عليه وآله وسلم
َم َرُسوَل اَّللَِّ  "  - َلُه َوَبَكىْيِه َوَسلََّم  َصلَّى هللاُ َعلَ فَ تَ َيمَّ بِثَ ْوِب ِحرَبٍَة، َفَكَشَف َعْن َوْجِهِه، ُُثَّ َأَكبَّ َعَلْيِه فَ َقب َّ ى  .":  َوُهَو ُمَغشًّ

وهذا أدب اخلليفة مع مستخِلفه صلى هللا عليه وآله وسلم، من دون جزع وال إنكار ملواجيده لفقده النيب صلى هللا عليه  
لن   الذي  وسلم،  فيهوآله  م  ا يبلغه  إال  عنهم؛  هللا  رضي  الصحابة  من  من كبارهم  نأحد  وعمر    ،كان  السالم  عليه  كعلي 

 وعثمان رضي هللا عنهما. 
ي" ُُثَّ قَاَل: " - ُ َعَلْيَك َمْوتَ َتنْيِ   !أبَِِب أَْنَت َوأُمِّ : وهذا من علمه  ." ُمت ََّهاأَمَّا اْلَمْوَتُة الََِّت ُكِتَبْت َعَلْيَك فَ َقْد   ؛َواَّللَِّ اَل جَيَْمُع اَّللَّ

يرَ  مل  الذي  بطرس،  من  ملا كان  خالفا  الطبيعية،  على األجسام  املوت  بوجوب  عنه  هللا  بعيسى  رضي  الئقا  مل  ذلك  ولو  ؛ 
. وأما بعد املوتة الطبيعية، فال موت على الناس؛ إال ما يكون من املوت املعنوي الذي يتكلم عنه أرابب التزكية،  يقع بعد

ليس كموت غريه، لكون مرتبته الفريدة    وآله وسلم،   كل هذا، وموت النيّب صلى هللا عليه  .ه يُذكر يف سياقوهو أمر آخر  
ال تعطي امل ُشاركة إال من جهة الظاهر. وهذا هو التنزيه الذي كان ينبغي أن يعلمه بطرس، مما يليق بعيسى عند موته عليه  

لكلية. وإن ما نذكره هنا، ال يقع لصحابة األنبياء وحدهم؛ وإمنا يقع  ؛ ال ما خُيرجه عن أوصاف البشرية ابلو مات   السالم
لتالميذ الرابنيني من الشيوخ أيضا، بسبب خصوصيتهم )واليتهم(. ولكن العلم الكامل الصحيح، ال بد أن يعيد التلميذ  

 إىل احلقائق كما هي يف نفسها، ال كما يُظن فيها مع اإلمجال. 
َفأَقْ َبَل النَّاُس    ؛فََأىَب ُعَمُر َأْن جَيِْلسَ   !ْكٍر َخرََج َوُعَمُر ْبُن اخلَْطَّاِب يَُكلُِّم النَّاَس، فَ َقاَل: اْجِلْس ََي ُعَمرُ َأنَّ َأاَب بَ القول ب  "  -

أن له  ؛ وهو يعلم .": هو من عالمات اخلالفة، ألن اخلليفة قائم يف أموره ابلنيب صلى هللا عليه وآله وسلم ِإلَْيِه َوتَ رَُكوا ُعَمرَ 
ذوقيا حمّققا  علما  وغريه  عمر  على  بذلك،  الذي  احلكم  القدس(،  )الروح  النبوة  سر  يُظهر  املوقف  وهذا  بكر  .  أبِب  حل 

وإمنا هو إذن من جهة غيب املرء بولوج مرتبة خاصة، مل   ومعىن احللول هنا، ليس كما قد يفهمه املاديّون؛ . رضي هللا عنه
ألن وذلك  قبل.  خرب فيما  عنها  له  الغيبية؛    يكن  اجلهة  تلك  من  للجميع  حمتوية  وسلم،  وآله  عليه  هللا  صلى  النيب  حقيقة 

من   عليهم  دخل  ما  لوال  رفعه؛  بعد  معه،  عيسى  تالميذ  األمر كان  هذا  وعلى  ألهلها.  إال  ابهبا  لفتح  يؤذن  ال  وإن كان 
 

 . أخرجه البخاري عن عائشة عليها السالم.  1
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ل.  ههم إىل النيب صلى هللا عليه وآله  وإقبال الصحابة رضي هللا عنهم على أِب بكر، وتركهم لعمر، هو من آاثر    التأوُّ توجُّ
اآلن   فهم  عنهوسلم.  هللا  رضي  بكر  أِب  مظهر  يف  إليه  وجه  ينجذبون  على  ذلك  يتبيّنوا  أن  دون  من  غيبهم،  جهة  من   ،

 التفصيل. 
ًدا" - ًدا َقدْ ، فَ َقاَل أَبُو َبْكٍر: "أَمَّا بَ ْعُد، َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم يَ ْعُبُد حُمَمَّ َوَمْن َكاَن ِمْنُكْم يَ ْعُبُد اَّللََّ، فَِإنَّ اَّللََّ َحيٌّ   ؛ َماتَ فَِإنَّ حُمَمَّ

ُ:   ! اَل مَيُوتُ  اِكرِينَ }  قَاَل اَّللَّ ٌد ِإال َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن قَ ْبِلِه الرُُّسُل ِإىَل قَ ْولِِه: الشَّ {": وهذه هي اآلية الكربى من  1َوَما حُمَمَّ
ميُ  إنه  عنه!...  هللا  رضي  بكر  اإلهلي أِب  النور  وبني  وسلم  وآله  عليه  هللا  صلى  النيب  نور  بني  الظاهر    ّيز  بني  ومُيّيز  األول، 

من عالمات حتقق معرفته ابلنيب صلى هللا عليه وآله وسلم، الذي    هذا كلهو  واملظهر؛ وهو علم نفيس ال يكون إال للورثة. 
إىل النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ال إىل هللا احلي الذي ال ميوت  منه عرف ربه. أنه نسب املوت  ، مع  ولنالحظ كيف 

ولنالحظ اآلن    وهذا هو علم الفرقان، الذي يكون بعد علم القرآن.  .علمه أبن الظاهر ابلصورة احملمدية هو هللا ال غريه
ألمة، وخصوصية نبيها صلى هللا عليه وآله وسلم. ولننظر إىل  الفرق بني علم بطرس وعلم أِب بكر، لنعلم خصوصية هذه ا

مقابل   يف  السالم؛  عليه  عيسى  رفع  من  األوىل  األسابيع  منذ  بكاملها،  أمة  ضالل  يف  سببا  بطرس، كيف كان  أثر كالم 
الساعة. فجزاه هللا  ت به أبو بكر األمة احملمدية من يوم وفاة النيب صلى هللا عليه وآله وسلم، وإىل قيام  التثبيت الذي ثبّ 

 عن األمة خري اجلزاء، وشكر له حسن خالفته فيها مبا يُرضيه يف نفسه الشريفة ويف ذريته واألمة مجعاء. 
ْعُت َأاَب َبْكٍر َتاَلَها فَ َعِقْرُت َحىتَّ َما تُِقلُّيِن رِْجاَليَ "  - ْعُتُه َتاَلَها َوَحىتَّ َأْهَوْيُت ِإىَل اأْلَرْ   ، َواَّللَِّ َما ُهَو ِإالَّ َأْن مسَِ   ؛ ِض ِحنَي مسَِ

النَّيبَّ   َأنَّ  وَسّلَم  َعِلْمُت  َعَلْيِه  هللاُ  َماتَ َصلَّى  وسلم،  َقْد  عليه وآله  هللا  صلى  النيب  ملوت  إنكار  عمر يف حال  وقد كان   :".
بطر  وسلم، كما كان  وآله  عليه  هللا  صلى  النيب  حبقيقة  لعلمه  إال  ذلك  وما  بطرس.  به  نطق  مبا  ينطق  إميان  يكاد  على  س 

ه العلم ابهلل؛  . ولكن عمر رضي هللا عنه وجد من َيخذ بيده، يف مهامِ الَت كانت لعمر   املشاهدةيف قوته  بعيسى يقارب  
 وبطرس اختلط عليه األمر فضل وأضّل. 

أن إجنيله قد ُكتب ردا على          إمجاهلا؛ ومبا  )الرسول(، ميثل العقائد الرسولية يف  يوحنا  أن معتقد  هرطقات القرن  ومبا 
  األوىل عبارات "إجنيل يوحنا"، الَت ينفع أن ندلل هبا على أصول العقيدة املسيحية  يف الفصل القادم،  األول؛ فإننا سنتناول  

تفاصيلها وس يف  هللا-نعمل  .  تبيني    -إبذن  و على  صوااب،  أحياان  تكون  الَت  األلفاظ  عن  معاين  املفهومة  منّيزها  املعاين 
األلفا من  خاطئة للمسيحيني  من  ظ، والَت يف الغالب تكون  فإهنا  املعنوية؛  األخطاء  تلك  أسباب  هللا،  إن شاء  . وسنبنّي 

 أعجب ما يتعّلق به العلم. 
ك أن ذلك سينطبق على املسلمني يف عقائدهم الكالمية نوع انطباق؛ وحنن لن ندخر وسعا يف بيان تلك  شوال         

 قد خُتالفها؛ إما كليا، وإما جزئيا... كما  توافق األسباب العاملة لدى املسيحيني،    املطابقات، وبيان أسباهبا أيضا؛ ألهنا قد
 

 
ُتْم    . اآلية بتمامها، هي:   1 ٌد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن قَ ْبِلِه الرُُّسُل أَفَِإْن َماَت أَْو قُِتَل انْ َقلَب ْ ًئا َوَسَيْجزِي  }َوَما حُمَمَّ َ َشي ْ َقِلْب َعَلى َعِقبَ ْيِه فَ َلْن َيُضرَّ اَّللَّ َعَلى أَْعَقاِبُكْم َوَمْن يَ ن ْ

اِكرِيَن{ ]آل عمران:  ُ الشَّ  .  [144اَّللَّ
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 الفصل الثالث 
 عقيدة يوحنا

 
 

 يقول يوحنا يف إجنيله:        
ال شك أن هذه العبارة  .  1" هَذا َكاَن يف اْلَبْدِء ِعْنَد هللِا.  اْلَكِلَمُة هللَا. يف اْلَبْدِء َكاَن اْلَكِلَمُة، َواْلَكِلَمُة َكاَن ِعْنَد هللِا، وََكاَن  "  -

وهي من أعلى ما    لكننا حنن، نتبع املعىن ال اللفظ!...  ؛، على الرغم مما تبدو عليه من اضطراب من وحي الروح القدس
وبداية اخللق يف العامل العلوي،    وبداية التعنيُّ الذاِت،  يقصد يوحنا ب  "البدء"، بداية التجلي احلقي،يُقال يف هذا اجملال!... و 

؛ ألن العامل العلوي  وقبل خلق األرواح )املالئكة( نفسها. ونعين من هذا، أن البدء هنا بدء مراتب، ال بدء تكوين طبيعي 
فلي!..  قول هللا تعاىل عن عيسى  . ومعىن الكلمة هنا صحيح؛ وقد ورد به القرآن الكرمي يفمل خُيلق بعد، فكيف ابلعامل السُّ

َا اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرمَيَ َرُسوُل اَّللَِّ وََكِلَمُتُه أَْلَقاَها ِإىَل َمْرمَيَ َوُروٌح ِمْنُه{ ]النساء:    عليه السالم: . ومعىن الكلمة  [171}ِإمنَّ
اآلية ع  يف  ال يكون  حبيث  الكلية جزئي،  الكلمة  يوحنّا  يسى  قول  يف  إليها  هللاو ،  املشار  خلق  ما  هي أول  هو    وإمنا ؛  الَت 

وقد نقبل وصف عيسى ابلكلمة،    الكلمة اجلامعة.   توصف أبهنا  الَت   حلقيقة احملمديةبعضها. ويبقى املعىن الكّلي خاصا اب
ط  من وجه أن احلقيقة الكلية مل يقع فيها التمايُز بني حقائقها التفصيلية. وعلى كل حال، فال بد من تبنيُّ ما ذكرانه، لضب

لظهورها يف التعنّي األول اخللقي ابألمساء اإلهلية    ،ومُسّيت كلمة  معىن الكلمة، حىت ال يقع االحنراف عن احلق يف اإلطالق. 
وعلى هذا، تكون املخلوقات الَت ظهرت ابلرتتيب عن احلقيقة احملمدية،    )الكلمة جمموعة حروف ذات معىن(.  كلها   احلرفية

نا نعين أن عيسى هو من مجلة الكلمات التفصيلية، حىت يتساوى مع غريه من الناس؛  . ولس، كما ذكران كلمات تفصيلية
احلق. أحدية  إىل  ينظر  الذي  الباطن،  الوجه  وهو  احملمدية،  الكلمة  من وجوه  وجه  أنه  نعين  َيِت    ولكن  املثابة،  هبذه  وهو 

من املسيحيني ومن املسلمني، الذين يتنازعون    بعد حممد صلى هللا عليه وآله وسلم يف املرتبة عند احلق. وأما هؤالء وأولئك 
   أمر األفضلية بغري علم، فهم ممن ال ينبغي االلتفات إىل أقواهلم. 

"، هو أن هذا التجلي اخللقي احملمدي األول )وهو مسمى العقل األول(،  َواْلَكِلَمُة َكاَن ِعْنَد هللاِ ومعىن قول يوحنا "       
ها لنفسها. وهو وجود اتم، ليس فيه من العدم إال النسبة احملمدية األزلية. وهذا التجلي  جتّل ذاِت؛ جتلت به الذات بنفس

. وحنن ال نرى  من وجه آخراألول، الذي هو العقل األول بلسان الشرع والفلسفة معا، هو أيضا "اإلنسان" بلسان الشرع  
ُث قال هللاُ عزَّ    ؛ رَ ب َ دْ أَ فَ   !"، أْدِبرْ ":  هُ لَ   قالَ   ُُثَّ   ؛لَ بَ ق ْ أَ فَ   !"ْقِبلْ أَ " :  هُ لَ   قالَ فَ   ؛لَ قْ عَ هللاُ الْ   قَ لَ ما خَ   لُ وَّ »أَ طعن احملدثني يف حديث  

، من جهة  « !اِقبُ أُعَ   كَ بِ أُثِيُب، وَ   كَ بِ وَ ؛  أُْعِطي   كَ بِ ، وَ ذُ آخُ   كَ بِ   ! كَ نْ يَّ مِ لَ َم عَ رَ كْ ًقا أَ لْ ُت خَ قْ لَ ما خَ   ، اليل جَ ِعزَِّت وَ وَ "وجلَّ:  
بسبب   إال  من "العقل"  املنت،  فهموا  قد  الفقهاء  أن  ونعين  الفلسفي.  األول  العقل  معىن  إدراك  عن  الفقهي  العقل  قصور 

. وأما إقبال العقل وإدابره يف  ؛ واحلقيقة هي أنه عقل ذاِت )العقول اجملردة( وأانسي   جنس العقول املعلومة لديهم، مالئكةً 
؛ وإمنا هي حركة إمكانية من حقيقة العقل بني  يُدرك أسارى الطبيعة، كما  احلديث، فليسا مبعىن احلركة داخل احلّيز املكاين 

ما   ، اليلجَ ِعزَِّت وَ وَ . وأما قول هللا بعد ذلك للعقل: "املمكن األول   أيضا، ومبعىن آخر: ه، ما دام هذا العقل  وعدم   ه وجود
!"، فألن مجيع اخللق منبثقون عن العقل  اِقبُ أُعَ   كَ بِ أُثِيُب، وَ   كَ بِ وَ ؛  أُْعِطي  كَ بِ ، وَ ذُ آخُ   كَ بِ   ! كَ نْ يَّ مِ لَ َم عَ رَ كْ ًقا أَ لْ ُت خَ قْ لَ خَ 
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هلا مراتب ودرجات    - عن الكلمة الَت هي العقل نفسه من وجه آخركما أخربان سابقا  -   األول، من كوهنم عقوال جزئية 
يف التجلي األخروي،  جلن،  جلنسي اآلدميني وا؛ وألن كل األحكام الشرعية الَت يرتتب عليها الثواب والعقاب  تراتبها يف سلم  

بل   هي نتيجة تلك األحكام األوىل. فلهذا كان العقل األول سببا يف اخللق وسببا يف معاملة هللا هلم املعاملة الالئقة هبم.
منها يف جهة   نعين هنا إال ما كان  نتيجة حتّيزها يف الكلمة اجلامعة. ولسنا  للكلمات اجلزئية، هي  إن األحكام األخروية 

ُتْم أَْزَواًجا    ، وما كان يف جهة الشمال، وما كان يف جهة الصدر. وهذا التحّيز، هو ما يُشري إليه قول هللا تعاىل: اليمني }وَُكن ْ
ابُِقونَ   .َوَأْصَحاُب اْلَمْشَأَمِة َما َأْصَحاُب اْلَمْشَأَمِة  .    َفَأْصَحاُب اْلَمْيَمَنِة َما َأْصَحاُب اْلَمْيَمَنةِ   . َثاَلثًَة   اِبُقوَن    َوالسَّ أُولَِئَك    .السَّ

وأما معىن "اإلنسان"، فقد أوضحناه يف اجلزء األول من هذا الكتاب؛ وبّينا معىن وصف  ؛  [ 11  -  7اْلُمَقرَّبُوَن{ ]الواقعة:  
اإلنسان ومعىن البنوة له، الَت اختلطت على املسيحيني، فجعلوها بنوة   نفسه ب  "ابن اإلنسان". فبيّنا معىن لعيسى املتكرر  

 أخطأوا معىن لفظها. ف، ابملعىن الطبيعي هلل
       " معىن  هللاَ وأما  اْلَكِلَمُة  الكلمة  وََكاَن  وهذه  وإليها.  الذات  من  ذاتيا  جتليا  الكلمة  جتلي  من كون  ذكرانه  ما  فهو   ،"

ن هذا االسم علم  )احلقيقة احملمدية(، هي صورة احلق املسماة "هللا". ولقد كانت هلا هذه التسمية من جهتنْي: األوىل، أل
على الذات؛ والثانية، ألن هذا االسم علم على مرتبة الواحدية، الَت تشمل مجيع معاين األمساء اإلهلية التفصيلية. هلذا كان  
التفريق بني هللا والكلمة تفريقا عقليا ابعتبار حضرات احلق وحدها، وإال فإن الذات واحدة ال تفريق فيها من جهة كوهنا  

أن هللا هو الكلمة، وأن الكلمة هي هللا. ذاات. وهذا   ومن هنا كانت هذه الكلمة العلوية اجلامعة صورة هلل، وكانت    يعين 
ُ آَدَم َعَلى ُصوَرتِِه« أصال ُصّوِر على هيئته آدم. جاء يف احلديث:   . وليست الصورة إال ما يكون عليه صاحبها  1»َخَلَق اَّللَّ

من صفات ظاهرة وصفات معنوية. وهكذا يكون آدم خملوقا على صورة احلقيقة احملمدية، الَت هي أصل الصورة العيسوية  
 من جهتنْي: من اجلهة اآلدمية الرتابية، ومن اجلهة احملمدية الروحانية.  

       " قوله  اْلَبْدِء  وأما  يف  هللاِ هَذا َكاَن  يف كل  ِعْنَد  اخلروج  عدم  منه  واملقصود  آنفا؛  املذكورة  املعاين  لكل  أتكيد  فهو   ،"
يف   غيوب  هي  حيث  من  إال  ابألمساء  تتعلق  ال  ذاتية  عندية  هنا  والعندية  "هللا".  مسمى  هي  الَت  الذات  معىن  عن  ذلك 

 االسم هللا. 
علم بتفاصيله املتعلقة حينا ابلذات وحينا ابملرتبة. وسيأِت   ورغم هذا الذي ذكران، فإننا جنزم أن يوحنا مل يكن على        

وهذا يعين أن يوحنا علم لفظ احلقيقة إما من عيسى، وإما    . ما سُيؤكد زعمنا، وسنذّكر به القارئ يف حينه  - إن شاء هللا-
يكون مطية الشيطان يف    من الروح القدس؛ لكنه مل يُوّفق يف معرفة تفاصيلها، فدخل عليه العقل التفسريي القاصر، الذي 

 وهذا يعين أيضا، أن أصحاب عيسى، مل يكونوا معصومني يف فهمهم ويف إمياهنم...   أحيان كثرية.
       " يوحنا:  يقول  ممَّا َكاَن. ُث  َشْيءٌ  َيُكْن  مَلْ  َوبَِغرْيِِه  بِِه َكاَن،  َشْيٍء  فيه    :2" ُكلُّ  هللا  يقول  الذي  القيومية،  معىن  وهذا 

]البقرة:  }اَّللَُّ   سبحانه: اْلَقيُّوُم{  احلَْيُّ  ُهَو  ِإالَّ  ِإَلَه  اَل  بنفسه؛  [ 255  ال  ابهلل  ظاهر  هو  هللا،  سوى  ما  أن كل  يعين  . وهذا 
هنا،   يوحّنا  يذكره  الذي  وهذا  وأوضحها.  أجالها  من  الكشف  أهل  عند  لكّنها  العقول.  على  املسائل  أعوص  من  وهي 

املس يرون  املسيحيني  جيعل  أن  ينبغي  ذلك  كان  وعند  ابهلل؛  قائما  يضّلوا يح  و لن  من  .  حقيقته،  خاضوا يف  عندما  لكنهم 
، كما أخرب هللا عنهم، وكما سنبنّي  وهذا أصل ضالهلم  .غري إحكام لعلم احلقائق، اختلط عليهم األمر، ودخل عليهم العقل 

 حنن يف هذا الكتاب شيئا فشيئا. 
 

 . متفق عليه، عن أِب هريرة رضي هللا عنه.  1
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: واحلياة هي  1" َوالنُّوُر ُيِضيُء يف الظُّْلَمِة، َوالظُّْلَمُة مَلْ تُْدرِْكُه.   َياُة َكاَنْت نُوَر النَّاِس، ِفيِه َكاَنِت احْلََياُة، َواحلَْ ُث يضيف: "       
يذكرهما   هللا  تعاىل:   ارأينا  قوله  يف  القيومية  ]البقرة:    مع  اْلَقيُّوُم{  احلَْيُّ  ُهَو  ِإالَّ  إَِلَه  اَل   ُ اإلهلية،  [ 255}اَّللَّ احلياة  ومعىن   .

به  لي الذي  التجلي،  به كان  ذاِت،  معىن  وهو  األول.  أصله  ولكنه  الطبيعية؛  احلياة  إىل  ابلقياس  الناس  يتومهه  هو كما  س 
كل عبد رابين فين عن نفسه وبقي  و ظهرت أعيان املخلوقات كلها، سابقها والحقها. وهذه احلياة هي أصل حياة املسيح،  

دل عليه  وبعده  املسيح   ، قبل بربه . ومن هذا الوجه، ال جيوز املوت على الرابنيني، وإن ماتوا امليتة الطبيعية. وهو عينه ما 
أبَِِب أَْنَت  »بكر رضي هللا عنه، الذي أوردانه يف الفصل السابق، عندما خاطب النيب صلى هللا عليه وآله وسلم:   أِب قول  
ي  ُ َعَلْيكَ   ! َوأُمِّ ؛ أي: إن املوت الذي هو خارج املعىن  «. أَمَّا اْلَمْوتَُة الََِّت ُكِتَبْت َعَلْيَك فَ َقْد ُمت ََّها  ؛ َمْوتَ َتنْيِ   َواَّللَِّ اَل جَيَْمُع اَّللَّ

ولقد أحسن يوحّنا بذكر احلياة قبل النور، ألن االسم "النور"    الطبيعي، ال جيوز عليك، صلى هللا عليك وعلى آلك وسلم.
مها يف احلقائق.  والظلمة هنا أيضا ليسا ذيْنك املعلومنْي من الطبيعة؛ وإمنا مها أصال ابحلياة ظهر حكمه يف الذات. والنور  

أراد أن خيلق اخللق، جتلى عليهم يف ظلمة العدم، فظهروا بنوره ال بظلمتهم.  هنا، أن هللا ملا  - رضي هللا عنه-ويعين يوحنا 
". وأما معىن قوله:  َوالنُّوُر ُيِضيءُ يف الظُّْلَمةِ قول يوحنا: "   وهذا هو معىن قول الصوفية: "ما يف الوجود إال هللا!". وهو معىن 

  اعلى عدميته  ا"، فهو أن حكم الظلمة عند ظهور املخلوقات، مل يُؤثر يف معىن النور الوجودي شيئا؛ ألهن َوالظُّْلَمُة مَلْ تُْدرِْكهُ "
ال   . ية ابق يغلب  الطبيعة  عامل  يف  القليل  النور  احلقيقة، كان  هذه  أبدا.ومن  النور  تغلب  ال  والظلمة  الكثيفة؛  وهلذه    ظلمة 

وحلُّ  شك.  غري  من  صورها،  ظهور  مع  هللا،  مع  املخلوقات  وجود  هللا  أهل  ينفي  املسألة   العلة،  األسرار    ،هذه  من  سر 
 اإلهلية، يكشفه هللا ملن شاء. وأما من جهة العقل، فإهنا أيضا من أعوص املسائل. 

َهاَدِة لَِيْشَهَد لِلنُّوِر، ِلَكْي يُ ْؤِمَن اْلُكلُّ ِبَواِسطَِتِه.  َكاَن إِْنَساٌن ُمْرَسٌل ِمَن هللِا امْسُُه يُوَحنَّا. ُث ُيضيف: "        مَلْ    هَذا َجاَء لِلشَّ
لِلنُّوِر.  لَِيْشَهَد  َبْل  النُّوَر،  ُهَو  السالم   ":َيُكْن  عليه  حيىي  هنا:  "يوحنا"  ب   بشهادته    .املقصود  َيِت  اإلجنيل  صاحب  ويوحنا 

لعيسى الذي جيعله هو "النور". واحلقيقة هي أن عيسى نور وأن حيىي أيضا نور، من كوهنما رسولنْي يهدَين الناس يف عامل  
ِمُنوا  }َفآ   الظلمة والطبيعة، إىل النور احلق. وكل من كان هادَي، فله حظ من االسم النور. ويقول هللا تعاىل يف هذا املعىن: 

ُ مبَا تَ ْعَمُلوَن َخِبرٌي{ ]التغابن:  . والنور امل ُنزل هنا ابلتجلي، هو حممد صلى هللا عليه  [8اِبَّللَِّ َوَرُسولِِه َوالنُّوِر الَِّذي أَنْ زَْلَنا َواَّللَّ
نزل وحيا، هو صفة ملا  وآله وسلم، ليحل حبقائقه يف مجيع مراتبه. وهذا ال يُنايف القول أبن النور هنا هو القرآن، ألن ما أُ 

ن عن احلق؛ بل إن هذا من ذاك. وإن كان األنبياء عليهم السالم أنوارا، فإن النور على  اأُنزل جتّليا. وكال النزولني، صادر 
ورسوله"  "هللا  ب  امل ُركَّ ابالسم  اآلية  يف  املسمى  وسلم،  وآله  عليه  هللا  صلى  حممد  هو  اإلفراد  حقيقته   جهة  مرتبة  وال  من   .

، من جهة حقيقته كما أخربان، ال من جهة شخصه؛ إال  هذا االسم ابألصالة إال عليه، صلى هللا عليه وآله وسلم  ينطبق
العارفني  من  العقائد  ملن كان  تقعيد  يف  يسلك  نراه  ألننا  هنا؛  خبري  يُبّشر  ال  حيىي،  شهادة  على  يوحنا  من  التعريج  وهذا   .

 إىل حيث يُريد.  ذلك، فنحن سنمضي معه  مسلك بطرس الذي بيّ ّناه يف الفصل السابق. ومع
، وَُكوَِّن اْلَعامَلُ ِبِه، َومَلْ يَ ْعرِْفُه اْلَعامَلُ. .  َكاَن النُّوُر احْلَِقيِقيُّ الَِّذي يُِنرُي ُكلَّ إِْنَساٍن آتًِيا ِإىَل اْلَعاملَِ ُث ُيضيف: "           َكاَن يف اْلَعاملَِ

ُتُه مَلْ تَ ْقبَ ْلُه. ِإىَل َخاصَِّتِه َجاَء،   ِه.   َوَخاصَّ اَلَِّذيَن    َوأَمَّا ُكلُّ الَِّذيَن قَِبُلوُه فََأْعطَاُهْم ُسْلطَااًن َأْن َيِصريُوا َأْواَلَد هللِا، َأِي اْلُمْؤِمُنوَن اِبمسِْ
ِمنَ  َبْل  َرُجل،  َمِشيَئِة  ِمْن  َواَل  َجَسٍد،  َمِشيَئِة  ِمْن  َواَل  َدٍم،  ِمْن  لَْيَس  هللِا.ُوِلُدوا  وحنن  2"   عيسى،  هنا  ابلنور  يوحنا  يقصد   .

نعذره، ألنه مل يعرف غريه عليه السالم. ويعين من أن النور ينري كل إنسان، أن عيسى من كونه مظهرا لالسم "النور"، يُنري  
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"، هو أن العامل يف زمن  ملَِ َكاَن يف اْلَعامن آمن به. وهذا معىن من معاين التزكية الَت يقوم هبا الرسل ألتباعهم. ومعىن قوله "
ي إن العامل جسد عيسى، وعيسى روح العامل. كل هذا ابلنيابة عن حممد صلى هللا  أعيسى كان قائما به، من كونه روحه؛  

" بعد. وقوله:  ينزل نوره األصلي  يَ ْعرِْفُه اْلَعاملَُ عليه وآله وسلم، الذي مل  نها  "، هو كقول هللا تعاىل عن الروح ملا سأل عَومَلْ 
؛ ألنه كيف يعلم  [85}َوَيْسأَلُوَنَك َعِن الرُّوِح ُقِل الرُّوُح ِمْن أَْمِر َرِبِّ َوَما أُوتِيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإالَّ قَِلياًل{ ]اإلسراء:    السائلون: 

يُعلم للناس، ما  العامل روحه، وهو ُمدبّره؟!... ولو علم العامل عيسى، لعلم كل إنسان روحه!... وهللا قد بنّي أن الروح ال  
داموا على حقيقتهم البشرية. وأما اخلاصة الذين يعنيهم يوحنا، ويذكر عنهم أن عيسى جاء إليهم، فهم بنو إسرائيل. لذلك  
أعقب عنهم أبهنم مل يقبلوه؛ أي مل يقبلوه مسيحا عليهم. والذين قبلوه وآمنوا به، فقد جعلهم يؤمنون ابمسه؛ أي ابالسم  

ا يف كالمه، وجيعلها خمالفة للمعىن  هو "هللا الرب". ويُشري يوحنا إشارة لطيفة إىل معىن البنوة الَت أوردالذي كان مظهره، وه
الطبيعي الذي تكون الوالدة فيه من دم؛ ويُنزهها عن النسبة إىل اجلسد وإىل جنس الرجل، وحيصر نسبتها يف هللا. وهذا  

نور بواسطة مظهر الرسول النور، الذي هو هنا عيسى عليه السالم.  جيعل البنوة حاصلة عند استمداد النور من االسم ال
وهذا املعىن    ومبا أن النور عندما يندرج يف النور ال ميتاز عنه، فإن "االبن" عندما يُذكر، ال يُذكر مع هللا، وإمنا يُذكر فيه.

   صحيح ملن عقله!... 
": هذا  نَ َنا، َوَرأَيْ َنا جَمَْدُه، جَمًْدا َكَما ِلَوِحيٍد ِمَن اآلِب، مَمُْلوًءا نِْعَمًة َوَحقًّا. َواْلَكِلَمُة َصاَر َجَسًدا َوَحلَّ بَ ي ْ ُث يضيف: "       

والورثة؛   األنبياء  بصور  السفلي  العامل  إىل  تنزلت  احملمدية  احلقيقة  أن  على  الذي يدل  بظاهره،  أخذانه  لو  صحيح  الكالم 
سد"، ال جياوز عامل الطبيعة. وهم يف هذا يُشبهون الفيزَيئيني ومن  ولكن الذي يفهمه املسيحيون من كلمة "جسد" و"جت

د، فإمنا يعنون أن   قبلهم الفالسفة، بسبب قصور عقوهلم عن إدراك ما هو خارج الطبيعة. وهلذا فهم عندما خُيربون ابلتجسُّ
انية وكل ذوات املخلوقات. فصورة  هللا صار جسدا؛ وهنا ينبغي أن نعود إىل معىن الصورة الذي كنا أخربان أنه الذات اإلنس

. وهذا ال يعين البتة،  والَت هي ذاته، هي جسمه وروحه؛ وهذه الذات هي صورة من الصور اإلهلية   ىهللا الَت ظهر هبا عيس
وذلك ألن عيسى إن كان بذاته هللا،   !... ذات عيسى صارت ذاات إهلية!... هذا ال يقول به إال جاهل أعمى البصرية  أن 

بل وما حكم الذوات الَت    ؟...وغريهم  ،والتالميذ  له،   حكم الصور األخرى الَت من مجلتها اليهود املعاصرونفما يكون  
وما حكم ذوات أابطرة الرومان قبل ومع    إىل اليوم، وإىل قيام الساعة؟...   بقيت على األرض بعد غياب عيسى عنها؟... 

أم جتسد آلهلة   له؟...أخرى  وبعد عيسى؟... فهل هم جتسد لإلله ذاته؟  م ُهمل ال حكم  أم هم جتسد  وكيف    متعددة؟ 
 يستقيم ذلك؟... 

اِمي، ألَنَُّه  يُوَحنَّا َشِهَد َلُه َواَنَدى قَ ُث ُيضيف يوحنا: "        اِئاًل: »هَذا ُهَو الَِّذي قُ ْلُت َعْنُه: ِإنَّ الَِّذي ََيِْت بَ ْعِدي َصاَر ُقدَّ
يًعا َأَخْذاَن، َونِْعَمًة فَ ْوَق نِْعَمٍة.َوِمْن    َكاَن قَ ْبِلي«. . نعم، رغم كون حيىي وعيسى مشرتكنْي يف النبوة، إال أن  1" ِمْلِئِه حَنُْن مجَِ

من الرسل مرتبة أيضا، إال من حممد صلى هللا عليه وآله وسلم من غري شك؛ وهو أعلى أويل العزم    ؛ عيسى أعلى مرتبة 
(، ونوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى. غري أن كون عيسى أفضل من حيىي  ونه األصل لك  والذين هم: حممد )خارج الرتتيب

عند هللا، ال يعين أن عيسى هو النيب ابألصالة، أو هو الصورة اإلهلية األصلية. ولقد تكلمنا مرارا يف هذا املعىن، ونرجو أن  
املرت هذه  تكون  ال  مل  ابله:  يف  خيطر  من  وأما  األذهان.  يف  استقر  قد  حملمد  يكون  مساوَي  عيسى  فيكون  الثننْي؟  الُعليا  بة 

صلى هللا عليه وآله وسلم، ونكون قد انتهينا إىل مسافة ُوسطى يف حواران، ميكن أن نلتقي عليها؟... فإننا نقول له: إن  
حب خلقه  يف  سبحانه  به  قضى  ما  خالفنا  إن  وحنن  متعددة.  غري  العليا،  املرتبة  يف  واحدة  صورة  تكون  أن  شاء  كمته،  هللا 
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على صورة غري صورته. وهذا لن يُغرّي من الواقع شيئا، غري أنه    أذهاننانعيد بناء الكون يف    -ككثريين من احلمقى- نكون  
 يهوي بصاحبه إىل أسفل دركات اجلهل فحسب. 

. يعين يوحّنا أن الشريعة قد انهلا  1" ِسيِح َصارَا. َأنَّ النَّاُموَس مبُوَسى أُْعِطَي، أَمَّا النِّْعَمُة َواحلَْقُّ فَِبَيُسوَع اْلمَ ُث يضيف: "        
ابملسيح. واحلقيقة هي أن الشريعة نعمة   إال  يُناال  بفضل موسى عليه السالم، ولكن النعمة واحلق، فلم  اليهود والنصارى 

أو موسى  دون  بعيسى  تُنال  وجيعلوهنا  هلل،  فضل  النعمة كل  تعم  أن  يريدون  املسيحيني  ولكن  أيضا،  هللا  وهذا    من  غريه. 
سوء أدب مع الرسل عليهم السالم، ما كان ينبغي لألتباع أن يقعوا فيه. وقد نبه نبّينا صلى هللا عليه وآله وسلم إىل األدب  

بقوله:   األنبياء،  مع  ُو »الواجب  خُتَريِّ َواَل  اأْلَنِْبَياِء،  َبنْيَ  ُلوا  تُ َفضِّ َواَل  َمىتَّ  ْبِن  يُوُنَس  َعَلى  ُلوين  تُ َفضِّ َوحَنُْن  اَل  ُموَسى،  َعَلى  ين 
اِعيَ  ْجِن، أَلَجْبُت الدَّ كِّ ِمْن ِإبْ رَاِهيَم، َولْو لَِبْثُت َما لَِبَث يُوُسُف يف السِّ « َوقَاَل لِلَِّذي، قَاَل َلُه: ََي َخرْيَ اْلرَبِيَِّة:  .َأَحقُّ اِبلشَّ

َا َأاَن َعْبُدهُ »ة:  . بل لقد قال صلى هللا عليه وآله وسلم صراح2« "َذاَك ِإبْ رَاِهيُم.   ؛اَل تُْطُروين َكَما َأْطَرِت النََّصاَرى اْبَن َمْرمَيَ فَِإمنَّ
. وأما من وجد تعارضا بني ما دلت عليه هذه األحاديث من آداب، وما جاء يف مثل قوله  3« .فَ ُقولُوا: َعْبُد اَّللَِّ َوَرُسولُهُ 

، فليعلم أن التعليم األول هو لألتباع، حىت ال يسقطوا يف  4« ...َدَم يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ َأاَن َسيُِّد َوَلِد آ»صلى هللا عليه وآله وسلم:  
أن اإلطراء   بنّي. وهذا يعين  ابملرتبة؛ وبني األمرين فرق  تعريف  سوء األدب والتعصب اجلاهل؛ وأما احلديث األخري، فهو 

جهل وعن هوى؛ وأما ما كان عن علم فال يُعد إطراء،  الذي هنى عنه النيب صلى هللا عليه وآله وسلم، هو ما يكون عن  
مقصود   وأما  مرارا.  بيّ ّنا  حبقيقته، كما  علم  غري  من  أطروه  ألهنم  مرمي؛  بن  عيسى  على  النصارى  إبطراء  شبيها  يكون  وال 

إن شاء هللا   يوحنا من احلق، يف عبارته األخرية، فهو جتلي احلق. وهو أمر ذكرانه قبل هذا، وبيّ ّنا بعض أحكامه. وسنعود 
 كلما دعت الضرورة إىل إبرازه حبسب وجوهه. 

. َاالْبُن اْلَوِحيُد الَِّذي ُهَو يف ِحْضِن اآلِب ُهَو َخربََّ.ُث يضيف يوحنا: "        : هذا الذي يذكره يوحنا  5" َاهللُ مَلْ يَ َرُه َأَحٌد َقطُّ
اإلميان، ألن املؤمنني هم من يعبدون هللا اعتمادا على    هنا، هو ما جعلنا نقول سابقا: إن عيسى دعا ابألساس إىل مرتبة 

اإلخبار النبوي )الوحي(. وأما قوله أبن هللا مل يره أحد قط، فهو خُيرب عن مقامه ومقام أمثاله؛ ال عن سائر العباد. وذلك  
أهل ذروة  اع احملمديني، فأما من األتب. و ، واألنبياء كلهم على رأس هذه الطبقة ألن من الناس من يعبدون هللا على مشاهدة

،  يف هذا املقام تسمى اصطالحا مشاهدة، خلصوصية الظهور اإلهلي يف الدنيا  ة اإلحسان من الدين )املرتبة الثالثة(. والرؤي
العموم  إىل  ابلنظر  اآلخرة  يف  عليه  األمر  يكون  ملا  مفهوم  وخمالفته  جهة  من  يصح  فال  الوحيد،  االبن  عن  قوله  وأما   .

للفظ؛ ألهنم ال خيرجون عن املعىن الطبيعي للبنوة، وإن حاولوا جتريده عقال. وأما من جهة املرتبة، فتلك  املسيحيني من ا 
؛ وساطة  الواسطة الُعظمى بني احلق واخللق   اأصل كل خرب عن هللا، من كوهن  ي  هَتمرتبة احلقيقة احملمدية )العقل األول(، ال 

 . وجودية قبل التعريفية 
فَاْعرَتََف    ِه ِهَي َشَهاَدُة يُوَحنَّا، ِحنَي أَْرَسَل اْليَ ُهوُد ِمْن أُوُرَشِليَم َكَهَنًة َواَلِويِّنَي لَِيْسأَلُوُه: »َمْن أَْنَت؟« َوهذِ ُث يضيف: "        

: »ِإيّنِ َلْسُت َأاَن اْلَمِسيَح«.  »َلْسُت َأاَن«. »أَلنَّيبُّ أَْنَت؟« َفَأَجاَب:  َفَسأَلُوُه: »ِإًذا َماَذا؟ ِإيِليَّا أَْنَت؟« فَ َقاَل:    َومَلْ يُ ْنِكْر، َوأَقَ رَّ
قَاَل: »َأاَن َصْوُت َصارٍِخ يف اْلرَبِّيَِّة:    فَ َقالُوا َلُه: »َمْن أَْنَت، لِنُ ْعِطَي َجَوااًب لِلَِّذيَن أَْرَسُلواَن؟ َماَذا تَ ُقوُل َعْن نَ ْفِسَك؟«   »اَل«.
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، َكَما قَاَل ِإَشعْ  ُد ِإْن ُكْنَت    وََكاَن اْلُمْرَسُلوَن ِمَن اْلَفرِّيِسيِّنَي،   َياءُ النَّيبُّ«. قَ وُِّموا َطرِيَق الرَّبِّ َفَسأَلُوُه َوقَالُوا َلُه: »َفَما اَبُلَك تُ َعمِّ
ُد مبَاٍء، َولِكْن يف  َأَجاهَبُْم يُوَحنَّا قَ   َلْسَت اْلَمِسيَح، َواَل إِيِليَّا، َواَل النَّيبَّ؟«   َوْسِطُكْم قَائٌِم الَِّذي َلْسُتْم تَ ْعرُِفونَُه.اِئاًل: »َأاَن أَُعمِّ

اِمي، الَِّذي َلْسُت مبُْسَتِحّق َأْن َأُحلَّ ُسُيوَر ِحَذائِِه«.  . وحنن قد سبق أن تكّلمنا عن  1ُهَو الَِّذي ََيِْت بَ ْعِدي، الَِّذي َصاَر قُدَّ
ولكن نؤكد على    ،ولن نكرر الكالم هنا   وانطالقا من إجنيل "مىّت"؛   تعريف عيسى بنفسه يف اجلزء األول من هذا الكتاب،

اإلجنيل(  أن يوحنا   املعاين. )صاحب  على  تفسريه، ويقفز  يف  ابللفظ؛    يتحكم  نقل  هو  السالم،  عليه  حيىي  وإتيانه بكالم 
املسي  العقيدة  حلق  ما  أكرب  من  وهذا  له.  املقصود  املعىن  حبسب  فيه،  يُعّدل  أن  انقل  ألي  مجيع  مُيكن  يف  أضرار،  من  حية 

 األزمان. وسنقف من متأخري املسيحيني، على ما يدل على ما نذكره هنا... 
هَذا ُهَو الَِّذي    ! َويف اْلَغِد َنظََر يُوَحنَّا َيُسوَع ُمْقِباًل إِلَْيِه، فَ َقاَل: »ُهَوَذا مَحَُل هللِا الَِّذي يَ ْرَفُع َخِطيََّة اْلَعاملَِ ُث يضيف: "       

اِمي، ألَنَُّه َكاَن قَ ْبِلي. قُ لْ  ُد    ُت َعْنُه: ََيِْت بَ ْعِدي، َرُجٌل َصاَر ُقدَّ َوَأاَن مَلْ َأُكْن َأْعرِفُُه. لِكْن لُِيْظَهَر إِلْسرَائِيَل ِلذِلَك ِجْئُت أَُعمِّ
محََ   اِبْلَماِء«.  ِمْثَل  اَنزاًِل  الرُّوَح  رَأَْيُت  َقْد  »ِإيّنِ  قَائاًل:  يُوَحنَّا  َعَلْيِه. َوَشِهَد  فَاْستَ َقرَّ  َماِء  السَّ ِمَن  لِكنَّ    اَمٍة  َأْعرِفُُه،  َأُكْن  مَلْ  َوَأاَن 

َد اِبْلَماِء، َذاَك قَاَل يل: الَِّذي تَ َرى الرُّوَح اَنزاًِل َوُمْسَتِقرًّا َعَلْيِه، َفهَذا هُ  ُد اِبلرُّوِح اْلُقُدِس. الَِّذي أَْرَسَليِن ألَُعمِّ َأاَن  وَ   َو الَِّذي يُ َعمِّ
فَ َنَظَر ِإىَل َيُسوَع َماِشًيا،    َويف اْلَغِد أَْيًضا َكاَن يُوَحنَّا َواِقًفا ُهَو َواثْ َناِن ِمْن َتاَلِميِذِه،  َقْد َرأَْيُت َوَشِهْدُت َأنَّ هَذا ُهَو اْبُن هللِا«.

»ُهَوَذا مَحَُل هللِا!«.  من فرق بني ا2فَ َقاَل:  إليه حيىي عليه السالم،  يشري  ما  ابلروح الُقدس، هو ما  .  لتعميد ابملاء والتعميد 
هللا،   لعبادة  لة  املؤهِّ الشرعية  الطهارة  هو  الذي  التعميد  ألن  سبق؛  فيما  اإلميان  ومرتبة  اإلسالم  مرتبة  بني  فرق  من  ذكرانه 

. وهذا يعين أن  ثانية ، يف املرتبة التكون ابملاء يف األوىل، وتكون ابلروح الُقدس من جهة املدد النورّي ال من جهة التحّقق
الطهارة الَت دعا إليها عيسى معنوية، جتعل العبد مؤهال ملعاملة هللا بقلبه يف األعمال املشروعة. وال تعين العمادة ابلروح  

 يف وقتها.   -إن شاء هللا- له هلا املسيحيون من معان خمرتعة سنقف عندها القدس، ما محّ 
َماَء َمْفُتوَحًة، َوَمالَِئَكَة هللِا َيْصَعُدوَن َويَ ْنزِلُوَن َعَلى  َوقَاَل َلُه: »احلَْقَّ ُث يضيف: "          احلَْقَّ أَُقوُل َلُكْم: ِمَن اآلَن تَ َرْوَن السَّ

أن نزول املالئكة، هو خصيصة عيسوية؛ ويف احلقيقة    - بسبب حداثة عهدهم ابملعاين-: يرى املسيحيون  3" اْبِن اإِلْنَساِن«
املؤمنني   يعّم  أمر  على  هو  الدليل  هو  ذلك  ألن  عليه؛  ال  األتباع،  على  املالئكة  نزول  إىل  يُشري  عيسى  ولقد كان  كلهم. 

املالئكة:   ؛ مرتبته نزول  عن  تعاىل  هللا  يقول  ذلك.  فوق  فهو  السالم،  عليه  هو  اْستَ َقاُموا    وأما  ُُثَّ   ُ قَالُوا َرب َُّنا اَّللَّ الَِّذيَن  }ِإنَّ 
ُتْم تُوَعُدوَن{ ]فصلت:  تَ تَ نَ زَُّل َعَلْيِهُم اْلَماَل  وهذا عام يف األتباع، وليس    . [30ِئَكُة َأالَّ خَتَافُوا َواَل حَتْزَنُوا َوأَْبِشُروا اِبجْلَنَِّة الََِّت ُكن ْ

وتنزُّل املالئكة على املؤمنني، يف األصل غييب؛ يؤيَّدون به من جهة اإلمداد العلمي، ومن جهة احلفظ    خاصا ابملتبوعني. 
تصوروا  غيبا وشهاد وإن  املالئكة ويعرفوهنم،  بعض  فريون  املؤمنني،  لبعض  الكرامة  ابب  من  ذلك  يقع  وقد  وبدان.  قلبا  ة، 

، لقرائن  هلم يف غري صورهتم األصلية. ولقد كان معنا من املؤمنني من كان يرى املالئكة، وكنا نقبل منه إخباره عندما خيربان 
الذ   .نعلمها  املالئكة  عن  للناس  هللا  منهم  ولو كشف  يطلبه  ما  بتنفيذ  يقومون  أو  الطرقات،  يقامسوهنم  أو  يُساكنوهنم،  ين 

 أهل التصرف من األولياء، لذهبت عقوهلم يف الذاهبني. 
ي        "قُث  يوحنا:  وََكبَّ  ول  َواْلبَ َقَر،  اَْلَغَنَم  اهْلَْيَكِل،  ِمَن  اجْلَِميَع  َوطََرَد  ِحَبال  ِمْن  َسْوطًا  َوقَ لََّب  َفَصَنَع  َياِرِف  الصَّ َدرَاِهَم 

َر َتاَلِميُذُه أَنَُّه َمْكُتوٌب: »َغرْيَُة    َوقَاَل لَِباَعِة احْلََماِم: »اْرفَ ُعوا هِذِه ِمْن هُهَنا! اَل جَتَْعُلوا بَ ْيَت َأِب بَ ْيَت جِتَارٍَة!«.  َمَواِئَدُهْم. فَ َتذَكَّ
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َأَجاَب َيُسوُع َوقَاَل هَلُْم: »انْ ُقُضوا هَذا اهْلَْيَكَل،    اْليَ ُهوُد َوقَالوُا َلُه: »أَيََّة آيٍَة تُرِيَنا َحىتَّ تَ ْفَعَل هَذا؟«َفَأَجاَب    بَ ْيِتَك َأَكَلْتيِن«. 
ٍم أُِقيُمُه«. ٍم تُِقيُمُه؟«فَ َقاَل اْليَ ُهوُد: »يف ِستٍّ َوأَْربَِعنَي َسَنًة ُبيِنَ هَذا اهْلَْيَكُل، أَفَأَنْ   َويف َثالَثَِة َأَيَّ َوأَمَّا ُهَو َفَكاَن    َت يف َثالَثَِة َأَيَّ

َر َتاَلِميُذُه أَنَُّه قَاَل هَذا، َفآَمُنوا اِبْلِكَتاِب َواْلَكاَلِم الَِّذي قَالَ   يَ ُقوُل َعْن َهْيَكِل َجَسِدِه.  ا قَاَم ِمَن اأَلْمَواِت، َتذَكَّ   ُه َيُسوُع. فَ َلمَّ
أُوُرشَ  يف  ا َكاَن  َصَنَع.َوَلمَّ الََِّت  اآلََيِت  َرأَْوا  ِإْذ  ِه،  اِبمسِْ آَمَن َكِثريُوَن  اْلِفْصِح،  ِعيِد  يف  نَ ْفِسِه،    ِليَم  َعَلى  ُهْم  ََيْمَتِن ْ مَلْ  َيُسوَع  لِكنَّ 

اجْلَِميَع.  يَ ْعِرُف  ألَ   ألَنَُّه َكاَن  اإِلْنَساِن،  َعِن  َأَحٌد  َيْشَهَد  َأْن  حُمَْتاًجا  َيُكْن  مَلْ  اإِلْنَساِن. َوألَنَُّه  يف  َما َكاَن  َعِلَم  وينخرط  1" نَُّه   .
مني لآلَيت )املعجزات(، الَت جاء هبا عيسى للداللة على صدقه، ويرى ذلك أعلى ما مُيكن أن   يوحنا هنا ضمن املعظِّ

اليقني، فإن املعجزة  يكون. واحلقيقة هي أن املعجزات الكونية، ال تنفع إال أهل اإلميان، الذين يتقّوى إمياهنم هبا؛ وأما أهل  
الناس من الكتابيني ومن عوام املسلمني؛ ولكن نعنيه من حيث    علمهلقرآن هنا، ما ي اب الكربى لديهم هي القرآن. وال نعين  

وهلذا املعىن الذي نذكره، يقول هللا تعاىل عن    . جبميع مراتبه احلقّية واخللقية، على التمام  هو الوحي امل ُطابق للمعلوم احلق
ِمْن َشْيٍء{ ]األنعام:    كتابه: يف اْلِكَتاِب  يقول: فإننا ال جند املكروب أو  [38}َما فَ رَّْطَنا  بعض اجلاهلني،  . ولقد مسعنا 

يف اآلية، املظهر االمسي على عمومه، واملراتب واملقامات،    الفريوس مذكورا فيه!!... ومل يعلموا أن املقصود من كلمة "شيء"
غري متناه يف   -كما هو غري متناه يف الداللة -إىل النازلني فيها. ولوال هذا، لكان القرآن  من حيث هي منازل، ال ابلنظر 

تعاىل: هللا  قول  يُشري  التقييد،  يف  اإلطالق  هذا  وإىل  جاهل.  إال  به  يقول  ال  وهذا  ِمَداًدا    اللفظ؛  اْلَبْحُر  َلْو َكاَن  }ُقْل 
َأْن   لََنِفَد اْلَبْحُر قَ ْبَل  َمَدًدا{ ]الكهف:  ِلَكِلَماِت َرِبِّ  مبِثِْلِه  َنا  َفَد َكِلَماُت َرِبِّ َوَلْو ِجئ ْ أوضحنا  [109تَ ن ْ ؛ والكلمات، كما 

، أن القرآن ال يتكلم عن اخللق، إال  ينبغي أن نذكر هنا. و سابقا، هي أشخاص املظاهر، ال املظاهر من حيث هي جنس 
، هي املعجزة الكربى احملمدية، الَت مل َيت أحد  )القرآن(  نية من كوهنم مظاهر حقية؛ ال كما يفهم احملجوبون. واآلية القرآ

متنا، أو من أهل  أ. أما اآلَيت الكونية، فإن األتباع من أهل اإلميان يف  ، وال ينبغي ذلكهبا قبله صلى هللا عليه وآله وسلم
من عرف احل أن  من هللا؛ وال يقفون عندها، لعلمهم  هبا على سبيل الكرامة  ،  ق اغتىن به عن كل داللةاإلحسان، َيتون 

الدليل   سبحانه  هو  تالميذان،  له  وكان  أخبار  من  وصلنا  مبا  أو  من كرامات،  لنا  جرى  مبا  تكلمنا  ولو  شيء.  على كل 
 لتعجب املسيحيون وغريهم؛ ولكننا ال نرى للكرامة قيمة يف وجود احلق، إال من جهة احلكمة املثبتة هلا يف العامل. 

اعتماد املسيحيني على اآلَيت، فألن الشيطان له مثلها. ولسنا هنا نسّوي بني عيسى والشيطان،  وأما حتذيران من         
أو   أتباعه،  مُيّد هبا  ما يُشبه الكرامات،  له  أن الشيطان  نعلم  أن يتبعوهيستدرج  معاذ هللا! ولكننا  يفرقون    ؛ من يريدهم  فال 

إن تشاهبت، فإن املدد الذي خلفها خيتلف  و عين من هذا، أن الصورة  بينها وبني اآلَيت األصلية الَت لألنبياء واألولياء. ون
بني أهل النور وأهل الظلمة. ولقد أخذ الشيطان كثريا من الكتابيني ومن املسلمني يف طريقه، إبظهار اخلوارق هلم أو على  

املسيحيني  من  وإن كثريا  فينحرفون.  رابنية،  أتييدات  املساكني  فيظنها  الشيطان    )النصارى(   أيديهم،  هبم  يتالعب  اليوم، 
هو أهنم قد خرجوا عن طريق عيسى، وبذلك أصبحوا ُعرضة ألن   ،بسهولة، وهم يظنون أهنم يف محاية عيسى منه. واحلق

من هللا. وكل   إبرادة  يشتهي الناس أو يتمنون، ولكن جتري وفق انموسها  يتسلط عليهم الشيطان. واألمور ال جتري كما 
 وفق هواه، من دون أن يكون صادرا فيها عن الوحي يقينا، فهو أمحق من مجلة احلمقى، وإن بدا  من أراد أن جيعلها تسري 

وهناية كالم يوحنا يف هذه الفقرة، ال خيلو من تكلف يف التفسري؛ وهذا ال ميكن أبدا أن يندرج    عاقال.لنفسه أو ألشباهه  
  علم من أصلها؛ بل هي تصّورات ملن مل يبلغ طور العلم ضمن العلم. وهلذا السبب، ليست عقائد املسيحيني مبنية على ال

. وهذه املطابقة، ال  ، كما نقول دائما . ولسنا نعين ابلعلم هنا، إال ما يكون من مطابقة التصور الذهين للمعلوم من الناس 
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أصحابه يتفاوتون  وهذا العلم احلق نفسه، ليس على مرتبة واحدة؛ ألن    تكون اتمة؛ حىت يكون علم العبد ابهلل، ال بنفسه. 
 . [ 76}َوفَ ْوَق ُكلِّ ِذي ِعْلٍم َعِليٌم{ ]يوسف:   فيه، كما قال رهبم سبحانه عنهم: 

       " يضيف:  لِْليَ ُهوِد.ُث  رَئِيٌس  نِيُقوِدميُوُس،  امْسُُه  اْلَفرِّيِسيِّنَي  ِمَن  إِْنَساٌن  »ََي    َكاَن  َلُه:  َوقَاَل  لَْياًل  َيُسوَع  ِإىَل  َجاَء  هَذا 
الَّ  اآلََيِت  هِذِه  يَ ْعَمَل  َأْن  يَ ْقِدُر  َأَحٌد  لَْيَس  أَلْن  ُمَعلًِّما،  هللِا  ِمَن  أَتَ ْيَت  َقْد  أَنََّك  نَ ْعَلُم  هللاُ  ُمَعلُِّم،  َيُكِن  مَلْ  ِإْن  تَ ْعَمُل  أَْنَت  َِت 

قَاَل    ٌد اَل يُوَلُد ِمْن فَ ْوُق اَل يَ ْقِدُر َأْن يَ َرى َمَلُكوَت هللِا«. َأَجاَب َيُسوُع َوقَاَل َلُه: »احْلَقَّ احلَْقَّ أَقُوُل َلَك: ِإْن َكاَن َأحَ   َمَعُه«.
َأْن َيْدُخَل َبْطَن أُمِّ  يُوَلَد َوُهَو َشْيٌخ؟ أََلَعلَُّه يَ ْقِدُر  »َكْيَف مُيِْكُن اإِلْنَساَن َأْن  نِيُقوِدميُوُس:  َأَجاَب َيُسوُع:    ِه اَثنَِيًة َويُوَلَد؟« َلُه 

اَْلَمْولُوُد ِمَن اجلََْسِد َجَسٌد    قَّ أَُقوُل َلَك: ِإْن َكاَن َأَحٌد الَ يُوَلُد ِمَن اْلَماِء َوالرُّوِح الَ يَ ْقِدُر َأْن َيْدُخَل َمَلُكوَت هللِا. »احلَْقَّ احلَْ 
َبِغي َأْن تُو   ُهَو، َواْلَمْولُوُد ِمَن الرُّوِح ُهَو ُروٌح. ْب َأيّنِ قُ ْلُت َلَك: يَ ن ْ اَلرِّيُح هَتُبُّ َحْيُث َتَشاُء، َوَتْسَمُع    َلُدوا ِمْن فَ ْوُق.اَل تَ تَ َعجَّ

الرُّوِح«.  ِمَن  ُوِلَد  َمْن  هَكَذا ُكلُّ  َتْذَهُب.  أَْيَن  ِإىَل  َوالَ  أَتِْت  أَْيَن  ِمْن  تَ ْعَلُم  الَ  لِكنََّك  َلُه:    َصْوهَتَا،  َوقَاَل  نِيُقوِدميُوُس  َأَجاَب 
َاحلَْقَّ احْلَقَّ أَُقوُل َلَك: ِإن ََّنا    َأَجاَب َيُسوُع َوقَاَل َلُه: »أَْنَت ُمَعلُِّم ِإْسرَائِيَل َوَلْسَت تَ ْعَلُم هَذا!  َذا؟«»َكْيَف مُيِْكُن َأْن َيُكوَن ه

َا نَ َتَكلَُّم مبَا نَ ْعَلُم َوَنْشَهُد مبَا رَأَيْ َنا، َوَلْسُتْم تَ ْقبَ ُلوَن َشَهاَدتَ َنا.  ُم اأَلْرِضيَّاِت َوَلْسُتْم تُ ْؤِمُنوَن، َفَكْيَف تُ ْؤِمُنوَن  ِإْن ُكْنُت قُ ْلُت َلكُ   ِإمنَّ
ِت؟ َماِوَيَّ َماِء.   ِإْن قُ ْلُت َلُكُم السَّ َماِء، اْبُن اإِلْنَساِن الَِّذي ُهَو يف السَّ َماِء ِإالَّ الَِّذي نَ َزَل ِمَن السَّ :  1" َولَْيَس َأَحٌد َصِعَد ِإىَل السَّ

ولوج العبد جمال املعاين )السماء(. وهذه الوالدة    ددة الروحية، الَت تكون ابإلميان، وتتحقق عنهذا املقطع يدور حول الوال
جل املسلمني، ال    عيسى، بعد أن مل يكن الناس يعلمون من الوالدة إال الوالدة الطبيعية السفلية )األرضية(. وإنّ   انبه إليه

الوالدة هذه  عن  هلم  دين  الروحية  خرب  مع  بقائهم  بسبب  الوالدة  ،  وهذه  وحدها.  اإلسالم  مرتبة  من  هو  الذي  الفقهاء 
الثانية، ال يعلمها اإلنسان ابلتصور العقلي، ولكن يعلمها عندما يولد يف السماء، وحييا حياة روحية، ال حياة نفسية كما  

أهنم   حيسبون  ألهنم  الروح؛  معلومهم خبصوص  ُيصححوا  أن  ينبغي  الناس  فإن  هذا،  قبل. وعلى  فيما  ابلروح،  كان  حييون 
}فَِإَذا َسوَّيْ ُتُه َونَ َفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي فَ َقُعوا َلُه َساِجِديَن{    ألن هللا نفخ فيهم من روحه، كما أخرب سبحانه بقوله عن آدم:

ال  . واحلقيقة أن بين آدم يف م ُجملهم يعيشون ابلنفس، الَت هي مرتبة فوق النفس احليوانية الَت للحيوان؛ و [29]احلجر: 
ْنَساَن يف َأْحَسِن   يعيشون ابلروح، ألن الروح مرتبة ينبغي أن يرتق َّْوا إليها ابلتزكية الشرعية. يقول هللا تعاىل: }َلَقْد َخَلْقَنا اإْلِ

]التني:   بعدها:[ 4تَ ْقِومٍي{  يقول  ُث  احملمدية(؛  )احلقيقة  العليا  اإلهلية  الصورة  مرتبة  وهذه  َأْسَفلَ   ،  َرَدْداَنُه  َساِفِلنَي{    }ُُثَّ 
طبيعية  [5]التني:   نشأة  إنشائه  عند  أي  اجلزئية،   ُسفلية،،  املظاهر  تعقيبا   يف  سبحانه  يقول  ُث  منها.  أسفل  واستثناء    ال 

االستنقاذ  ]التني:    : مبعىن  مَمُْنوٍن{  َغرْيُ  َأْجٌر  فَ َلُهْم  الصَّاحِلَاِت  َوَعِمُلوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  الذي [ 6}ِإالَّ  أن  هذا،  ومعىن  آمنوا  ،  ن 
ا إىل أصل مرتبتهم اإلنسانية، من دون  و وعملوا الصاحلات يتزكون ابلواردات النوريّة الَت َيتيهم هبا اإلميان واألعمال، ليعود 

فل الذي كانوا فيه، سيبقى عليهم من أثره.   أن السُّ ظان  يف املرتبة؛ حىت ال يظن  على هذا    لكن هذا، ال يتحقق و نقص 
وأما من مل يُكمل، فإنه سيبقى انقصا بقدر ما بقي عليه من    . ين أكملوا سريهم الصعودي إىل هللا، الذ إال للواصلني  التمام 

 والواصلون أيضا متفاوتون، حبسب حتقق كلٍّ منهم ابحلقيقة احملمدية.  الطريق. 
الك ال يُعدُّ سالكا،  وامليالد الروحي، ليس كما يتوهم املسيحيون، هناية للطريق؛ وإمنا هو بداية هلا. وذلك ألن الس       

أبن   املسيحيني  جل  اعتقاد  وإن  األجر.  هلم  بل  هلم،  سلوك  ال  فإهنم  فيها،  الباقون  وأما  األوىل؛  املرتبة  عن  ينفصل  حىت 
البداية هناية، سيجعلهم منحرفني عن علم معىن السلوك والرتقي. وهكذا سيبقون يف اخلط الفاصل بني املرتبة األوىل واملرتبة  
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لذي هو خط االنطالق؛ من دون انطالق. وهذا حرمان كبري، إن قورن مبا مُيكن أن حُيصله الواصل عند قطعه  الثانية، وا
 !... إما جزئيا بقطع بعض مراحله، وإما كلّيا عند حتقق وصوله  ؛ الطريق

: معىن اهلالك واحلياة األبدية، ليس على  1" احْلََياُة األََبِديَُّة.ِلَكْي اَل يَ ْهِلَك ُكلُّ َمْن يُ ْؤِمُن بِِه َبْل َتُكوُن َلُه  ُث يقول: "        
املسيحيني   أصله حمل  عند  وهي  النار،  صاحبها  تُدخل  مآهلا  يف  والغفلة  )اليقظة(.  الذكر  وعلى  الغفلة  يدل على  ولكنه  ؛ 

بدايته هي الوالدة الروحية، وأما  العذاب األبدي؛ وأما الذكر، فإنه يُدخل صاحبه اجلنة. لكن الذكر له بداية وله هناية: و 
. والواصل حييا حبياة هللا، ال حبياة نفسه؛ لذلك ال يصح إطالق احلياة  كما ذكران، وما يليه من حتقق  هنايته فهي الوصول

عليه السالم،    ىاألبدية حقيقة إال على أهل الوصول الذين هلم البقاء ببقاء هللا. ومل يكن على هذه الصفة يف زمن عيس 
ومن كونه روحا، كان حُييي أجساد املوتى حبياة نفسية، وكان حُييي    ؛عيسى ذاته. ومن كونه ابقيا ببقاء هللا، كان روحا إال

 القلوب حبياة إميانية. 
يُ ْؤِمُن ِبِه، َبْل َتُكوُن َلُه احْلََياُة    ألَنَُّه هَكَذا َأَحبَّ هللاُ اْلَعامَلَ َحىتَّ َبَذَل ابْ َنُه اْلَوِحيَد، ِلَكْي الَ يَ ْهِلَك ُكلُّ َمنْ ُث ُيضيف: "       

َبْل لَِيْخُلَص ِبِه اْلَعامَلُ.   األََبِديَُّة. لَِيِديَن اْلَعامَلَ،  يُ ْرِسِل هللاُ ابْ َنُه ِإىَل اْلَعاملَِ  يُ ْؤِمُن َقْد    ألَنَُّه مَلْ  بِِه الَ يَُداُن، َوالَِّذي الَ  يُ ْؤِمُن  اَلَِّذي 
أما هذا الكالم، فهو حتّكم حمض؛ ألن بنوة هللا ال تُفهم لدى املسيحيني، إال    :2" ْؤِمْن اِبْسِم اْبِن هللِا اْلَوِحيِد.ِديَن، ألَنَُّه مَلْ ي ُ 

؛ وهو قصور يف إدراك املعاين، مل نفتأ ننبه إليه. ُث أضاف يوحنا مبدأ آخر من  ، كما أسلفنا ابملعىن الطبيعي وانطالقا منه 
من جهة.  عنده، وهو بذل هللا البنه ) ما دام هللا قادرا على خلق غريه؛ هذا  الوحيد(؛ وال دليل على كون االبن وحيدا، 

ذلك،  مع    ُث جيعل يوحنا  األبدية.   ومن جهة أخرى، فال دليل على كون هللا بذل ابنه وضّحى به كفارة، لتكون للعامل احلياةُ 
املع وهذه  بغريهم.  ال  ابالبن،  املؤمنني  نصيب  من  األبدية  هللااحلياة  عند  من  وحي  هبا  يرد  مل  من  اين،  نيب  هبا  أخرب  وال   ،

منفصلة عن املنطق الديين.  األنبياء  أيديولوجيا؛  بعد  لُتصبح العقيدة املسيحية فيما  تنظري من قبل املسيحيني،  ؛ وإمنا هي 
الد وكأن  حلقه؛  وملن  سبقه  ملن  خمالفة  أتباعه  عقيدة  تكون  حىت  الرسل،  من  بدعا  ليس  عيسى  ألن  اجُتزئ  وذلك  قد  ين 

. وكأهنم قد  عن مآهلم يف تصّورهم  ال لشيء، إال ليكون أتباع املسيح يف زعمهم راضني   ؛ وعن مستقبله   ماضيه وُقطع عن  
أنفسهم   يُكّلفوا  ومل  يروها؛  أن  هلم  حيلو  وعقاب، كما  ثواب  من  ابآلخرة  يتعلق  وما  والنبوة  األلوهية  صياغة  بذلك  أعادوا 

مبدأ اتّ  معرفة الرسل!... وهذا أمر لو  باع اااللتفات إىل  من عند هللا، الذي هو األصل األول يف معرفة الدين ويف  لوحي 
قبلناه، فإننا سنفتح الباب على مصراعْيه لكل مفرت كذاب، ليزعم أنه نيب جديد وأنه يُعّدل يف الدين )الواحد(، ما عّن له  

العملية  تضبط  معيارية  وال  مرجعية  دون  من  يُعّدل،  وقدأن  يكاد    !...  ال  الذين  الكذابني،  املتنبئني  مع  مرارا  هذا  حدث 
 خيلو منهم عصر!... 

، َوَأَحبَّ النَّاُس الظُّْلَمَة َأْكثَ َر ِمَن النُّورِ يقول يوحنا: "        يْ ُنونَُة: ِإنَّ النُّوَر َقْد َجاَء ِإىَل اْلَعاملَِ ، أَلنَّ َأْعَماهَلُْم  َوهِذِه ِهَي الدَّ
يِّآِت يُ ْبِغُض النُّوَر، َوالَ ََيِْت ِإىَل النُّوِر لَِئالَّ تُ َوبََّخ َأْعَمالُُه.   . َكاَنْت ِشرِّيَرةً  َوأَمَّا َمْن يَ ْفَعُل احْلَقَّ فَ يُ ْقِبُل    أَلنَّ ُكلَّ َمْن يَ ْعَمُل السَّ

َا اِبهلِل َمْعُموَلٌة«  الدينونة عند يوحّنا وأصحاب العهد القدمي، هي ما يُسمى عند املسلمني  :  3ِإىَل النُّوِر، ِلَكْي َتْظَهَر َأْعَمالُُه َأهنَّ
يِن{    احلساب. ولقد جاء هذا املعىن بلفظ قريب من لفظ اإلجنيل يف سورة الفاحتة، عند قول هللا تعاىل: }َماِلِك يَ ْوِم الدِّ

حلساب، عند اعتباره املسيح عليه السالم،  . ولقد بنّي يوحنا املعيار الذي يقوم عليه ا؛ أي مالك يوم احلساب[4]الفاحتة:  
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؛ خبالف من  وشريعة موسى عليه السالم، نورا آتيا إىل العامل. ولقد ذكران الشريعة، ألن األعمال ال توزن إال هبا عند هللا
مع مع كل رسالة. وهذا  ىن قول  يقول ابخلري والشر العقلينْي. وأما كون الناس اختاروا الظلمة على النور، فهو أمر واضح 

، وأمثاله. ومن مل يؤمن برسالة الرسول يف زمانه، فإنه حتما سيعمل  [ 17}َوَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس اَل يُ ْؤِمُنوَن{ ]هود:    هللا تعاىل:
وأما قول يوحنا  أعمال الشر؛ ألنه سيكون يف الصف املقابل للنور، والذي ليس إال صف أهل الظلمة من أتباع الشيطان.  

َا اِبهلِل َمْعُموَلةٌ ع: "يف آخر املقط َأهنَّ َأْعَمالُُه  َتْظَهَر  معاين التوحيد اخلاص، الَت يعلمها املسلمون من  ِلَكْي  من  ليس  "، فإنه 
وايل للرسول، يكون هلا سند   ُ دل على أن أعمال املي ؛ ولكنه  " توحيد األفعال" أعلى اإلحسان، والَت ُتسّمى يف اصطالحهم  

يكون عليه أهل مرتبََتْ  من الشريعة؛ وابلتايل فهي اب ما  يُشبه  هلل معمولة، من جهة اعتبار األمر الشرعي فحسب. وهذا 
 اإلسالم واإلميان من املسلمني. 

حكاية          فيقول  البئر،  عند  السامرية  واملرأة  السالم  عليه  عيسى  بني  دار  الذي  للحوار  إيراده  عند  يوحنا،  ُيضيف  ُث 
" عيسى:  لِ عن  َتْسُجُدوَن  اْليَ ُهوِد. أَنْ ُتْم  ِمَن  ُهَو  اخلَْاَلَص  أَلنَّ  نَ ْعَلُم.  ِلَما  فَ َنْسُجُد  حَنُْن  أَمَّا  تَ ْعَلُموَن،  َلْسُتْم  أَتِْت    َما  َولِكْن 

مِ  طَاِلٌب  اآلَب  أَلنَّ   ، َواحلَْقِّ اِبلرُّوِح  ِلآلِب  َيْسُجُدوَن  احْلَِقيِقيُّوَن  اِجُدوَن  السَّ ِحنَي  اآلَن،  اِجِديَن  ْثَل هؤُ َساَعٌة، َوِهَي  السَّ اَلِء 
َبِغي َأْن َيْسُجُدوا   َلُه.  : ومعىن الكالم، أن عيسى يعبد هللا عن علم، ال  1." َاهللُ ُروٌح. َوالَِّذيَن َيْسُجُدوَن َلُه فَِبالرُّوِح َواحلَْقِّ يَ ن ْ

أتعرف هللا؟ فأجاب:  سئل:  علي عليه السالم، عندما    ما أُثر عنكما يعبده املقلدون من أهل الدين املرتمسني. وهذا يُشبه  
أان ال أعبد من ال أعرف!... وقد يستشكل هذا املعىن العامة من أهل الدين، لظنهم أن ما هم عليه معرفة. واحلقيقة هي  
أن املعرفة هنا تكون ابملعىن اخلاص، الذي يعلمه أهل التوحيد اخلاص، كما سبق أن نّبهنا. ولقد أشار عيسى عليه السالم  

ملعرفة، تكون من مقام الروح؛ وهذا يعين أهنا معرفة من هللا وبه سبحانه، خبالف معرفة العوام الَت تكون من  أن هذه اإىل  
جعْ  اإلميانية. وأما  عيسى، وهو    لُ تصوراهتم  من كالم  يكون  أن  فال ميكن  يف هللا روحا،  هو  من    من  هو  وإمنا  ابهلل؛  العلم 

بسبب   االلتباس،  وقع  وقد  لكالمه.  السامعني  تعاىل:فهم  قوله  يف  أخرب  هللا، كما  إىل  آدم  يف  املنفوخ  الروح  }فَِإَذا    نسبة 
وبسبب وصف عيسى بكونه روحا منه، كما يف قوله    ،[ 29َسوَّيْ ُتُه َونَ َفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي فَ َقُعوا َلُه َساِجِديَن{ ]احلجر:  

. والعقول الضعيفة عندما تعلم املنسوب، فإهنا تقيس عليه  [171]النساء:  }وََكِلَمُتُه أَْلَقاَها ِإىَل َمْرمَيَ َوُروٌح ِمْنُه{    سبحانه:
املنسوب إليه؛ جلرَين العادة يف الغالب بذلك. واحلقيقة هي أن الروح خملوق هلل، وليس هللا روحا؛ وذلك ألن الروح يُقابله  

وهذا   األجسام؛  يف  مقابل  له  لكان  روحا،  هللا  ولو كان  اجلسم.  أو  إىل  العامل  الربوبية  نسبوا  عندما  املسيحيني  وإن  حمال. 
عيسى، وعلموا أنه روح هللا، قد اختلط عليهم األمر، فوصفوا هللا بصفة عيسى. وهذا، كما قلنا ال يصح!... ولقد شاع  

 الشرك،  هذا االعتقاد يف الكنائس إىل يومنا هذا، من دون أن حُيّقق أحد معىن الروح. وهذا االعتقاد، سيجر املسيحيني إىل
ومن هنا كان التفريق لديهم بني ما هو إهلي وما هو زمين )ابصطالحهم(. وما علموا أن كل العوامل    من دون أن يعلموا. 

 هي من هللا، واالختالف بينها، هو يف املرتبة فحسب. 
        " َأِب َولَ ُث يقول يوحنا يف موضع آخر، حاكيا كالم عيسى:  اِبْسِم  أَتَ ْيُت  اِبْسِم  َأاَن َقْد  أََتى آَخُر  ِإْن  تَ ْقبَ ُلوَنيِن.  ْسُتْم 

تَ ْقبَ ُلونَُه.  َفذِلَك  هللا  2" نَ ْفِسِه  إىل  يدعو  من  خبالف  بنفسه؛  ال  ابهلل  دعوته  يف  قائم  أبنه  عيسى  فيه  ُيصرّح  الكالم  وهذا   :
جاء، وأخرب أن الناس يقبلون  قد أخرب أن الناس ال يقبلونه مع أنه ابهلل    -عليه السالم-بنفسه من عوام علماء الدين. وهو  

علماء الشريعة. وهنا سر، ينبغي أن نذكره، ولقد بّينه أهل هللا منذ القرون األوىل؛ وهو أن  من  من يدعو إىل هللا بنفسه،  
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من كونه   هلم  معروفا  الداعي  الشخص  نعين ابملعرفة، كون  هنا  ولسنا  يعرفون.  ال  من  ويرفضون  يعرفون،  من  يقبلون  الناس 
الف هللا  فالان  ألن  وذلك  الرابنيني.  وتُنكر  النفوس،  أصحاب  تقبل  النفوس  أن  ونعين  املقام،  جهة  من  نتكلم  ولكننا  الين؛ 

غري معروف لديها املعرفة االصطالحية الَت عرضنا هلا يف فقرة سابقة. ولقد حكى الصوفية يف كتبهم عن شيخ رابين كان  
م ابهلل وبعبادته ال يتكسبون، ويُرسلون كل يوم واحدا منهم، ينوب عنهم  ، وكانوا النشغاهليقيم مع تالميذه يف زاوية )تكية( 

الرزق   أن  التالميذ  فالحظ  دوره.  َيِت  عندما  الفعل  هذا  يف  معهم  نفسه  يُدخل  الشيخ  وكان  إلخوانه؛  القوت  جلب  يف 
أنفسه مُيسكوا  فلم  الشيخ.  خيرج  عندما  شحيحا  ذلك  بعكس  ويكون  أحدهم،  خيرج  عندما  وفريا  عن  يكون  سؤاله  عن  م 

وبينهم،   بينكم  نسبا  ذلك  فيكون  أنفسهم،  تعرفكم  الناس  أتتون  وعندما  أبنفسكم،  خترجون  أنتم  فأجاهبم:  ذلك،  سبب 
وما   اليابس  أنفسهم، كاخلبز  به  تشح  ال  ما  إال  يُعطونين  ال  لذلك  يعرفونين؛  فال  ابهلل،  فأخرج  أان  وأما  إليكم؛  فُيحسنون 

هذه يف  الوارد  واملعىن  صحيح   شاهبه.  الناس  جدا؛   احلكاية  أصناف  خمتلف  مع  جربناه حنن  أخرب    ، ولقد  فكان األمر كما 
 عيسى وكما أخرب األولياء. 

       " ذلك:  بعد  عيسى  يقول  ِمَن  ُث  الَِّذي  َواْلَمْجُد  بَ ْعٍض،  ِمْن  بَ ْعُضُكْم  جَمًْدا  تَ ْقبَ ُلوَن  َوأَنْ ُتْم  تُ ْؤِمُنوا  َأْن  تَ ْقِدُروَن  َكْيَف 
: وهذا هو ما ذكرانه حنن يف تفسري الفقرة السابقة. وال بد هنا أن نبنّي ملَ كثُر أتباع عيسى  1" ْلَواِحِد َلْسُتْم َتْطلُُبونَُه؟ اإِللِه ا 

بعد رفعه، وملَ  ، ومع اجملاهدة ألنفسهم. ونعين بكالمنا، أن املسيحيني  يقبله قبل الرفع إال قليل من الناس    ملْ عليه السالم 
الرفع، وجدوا اإلميان سهال، بسبب غياب شخص عيسى عنهم؛ وهم مع هذا الغياب، جيدون ُفسحة    الذين جاءوا بعد 

بعيس آمن  من  فإن كل  وهلذا،  بينهم.  لو كان  نفسه  عن  هو  يقول  ال كما  أنفسهم؛  تشتهي  تصوره كما  الرفع،    ىيف  بعد 
السالم  عليه  وحده  معه  حيدث  مل  جزئيا. وهذا  ولو  هو،  بنفسه  إال  آمن  ما  أنبياء  فإنه  من  الرابنيني  مع كل  حدث  وإمنا   ،

وورثة. وإن أقرب صورة يعرفها الناس، صور األولياء يف أزمنتهم، الَت ال يكاد يقبلها أحد ممن يُعاصرهم؛ وإن رأوا عليهم  
ها لزَيرهتم  قوهم، وبُنيت هلم األضرحة تعظيما هلم، وصار الناس يتوافدون علي. فإن هم ماتوا، كثُر مصدّ الكربى  دالئل الوالية

 . قبل ذلك!..  والتربك هبم؛ وكأهنم ليسوا هم من كانوا مستحقرين بينهم
ومن خصائص النفوس أيضا، أهنا تُتاجر فيما بينها ابلتعظيم املتبادل. وقد يُدخل املخادعون ألنفسهم ذلك، ضمن         

ن الباطل الذي يكون متعدد الصور،  األخالق؛ أو ضمن االعرتاف ابآلخر؛ أو غري ذلك من التسميات. واحلقيقة هي أ
ال   أنه  رأى  هو  إن  لنفسه  يغضب  النفس  صاحب  جتد  قد  أنك  هو  نقول،  ما  على  والدليل  احلق.  مبرتبة  له  يُقّر  أن  يريد 
من   أنه  يزعم  ذلك كله،  مع  وهو  اجلهات.  مجيع  من  احلق  حورب  إن  ساكن،  له  يتحرك  ال  ذلك  ومع  حساهبا؛  حُيسب 

 حق املثوبة من عند هللا!... أهل الدين، وأنه ممن يست
        " عيسى:  يضيف  َرَجاؤُُكْم. ُث  َعَلْيِه  الَِّذي  ُموَسى،  َوُهَو  َيْشُكوُكْم  الَِّذي  يُوَجُد  اآلِب.  ِإىَل  َأْشُكوُكْم  َأيّنِ  َتظُنُّوا    »اَل 

ُتْم   َلُكن ْ ُموَسى  ُتَصدُِّقوَن  ُتْم  َلْو ُكن ْ . ألَنَُّكْم  َعينِّ ُهَو َكَتَب  ألَنَُّه  َفَكْيَف    ُتَصدُِّقوَنيِن،  َذاَك،  ُتَصدُِّقوَن ُكُتَب  َلْسُتْم  ُتْم  فَِإْن ُكن ْ
ينظر إليهم بعني احلقيقة   -عليه السالم-إىل الرب، هو ألنه  : إخبار عيسى عن عدم شكواه الناسَ 2" ُتَصدُِّقوَن َكاَلِمي؟« 

الَت هو منها. ومن نظر إىل الناس من هذا الوجه، فإنه ال جيد شيئا يؤاخذهم عليه. ويف الوقت نفسه أخرب عليه السالم  
خالفني، ليتم  بشكوى موسى منهم؛ ألن موسى هو صاحب الشريعة. والشريعة ال بد هلا من متابعة امل  -من متام علمه-

عنه أخرب  ما  هو  هنا،  املذكور  املعىن  وهذا  نتائجها.  إىل  األعمال  األعمال، ولُتفضي  إىل    وزن  نظر  "من  بقوهلم:  الصوفية 
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رهم:  ذَ تهم هنا: آخذهم وحاسبهم؛ ومعىن عَ قَ الناس بعني الشريعة مقتهم، ومن نظر إليهم بعني احلقيقة عذرهم.". ومعىن مَ 
عيسى يف هناية هذه الفقرة، فيشري إىل أن موسى من جهة الشريعة، هو من أخرب حبقيقة عيسى؛  وأما كالم  جتاوز عنهم.  

ولو أن الناس صدقوا موسى يف إخباره، لصدقوا عيسى فيما جاء به. وهذا يعين أن احلقيقة تشهد هلا الشريعة، وال ميكن  
تُعلَ  أن  الشريعةللحقيقة  بغري  للشريعة  أبدا؛  ن  ميكن  ال  جهته  كما  التكامل    ا،من  أصل  هو  وهذا  احلقيقة.  بغري  تقوم  أن 

 الذي بني موسى وعيسى، وهو )أي التكامل( الدليل على الكمال احملمدي اخلاص. 
َز ِمَن السَّ ُث يقول يوحنا يف موضع آخر: "        َماِء،  فَ َقاَل هَلُْم َيُسوُع: »احلَْقَّ احلَْقَّ أَُقوُل َلُكْم: لَْيَس ُموَسى َأْعطَاُكُم اخْلُب ْ

َماِء، َز احْلَِقيِقيَّ ِمَن السَّ «.  َبْل َأِب يُ ْعِطيُكُم اخْلُب ْ َماِء اْلَواِهُب َحَياًة لِْلَعاملَِ َز هللِا ُهَو النَّازُِل ِمَن السَّ فَ َقالُوا َلُه: »ََي َسيُِّد،    أَلنَّ ُخب ْ
َز«. ُز احْلََياِة. َمْن يُ ْقِبْل ِإيَلَّ َفاَل جَيُوُع، َوَمْن يُ ْؤِمْن ِب َفالَ يَ ْعَطُش  فَ َقاَل هَلُْم َيُسوُع: »أَ   َأْعِطَنا يف ُكلِّ ِحنٍي هَذا اخْلُب ْ اَن ُهَو ُخب ْ

تُ ْؤِمُنوَن.  أََبًدا. َوَلْسُتْم  َرأَيْ ُتُموين،  َقْد  ِإنَُّكْم  َلُكْم:  قُ ْلُت  ِإيَلَّ   َولِكينِّ  يُ ْقِبْل  َوَمْن  يُ ْقِبُل،  فَِإيَلَّ  اآلُب  يُ ْعِطييِن  َما  أُْخرِْجُه  ُكلُّ  اَل   
َماِء، لَْيَس أَلْعَمَل َمِشيَئَِت، َبْل َمِشيَئَة الَِّذي أَْرَسَليِن.  َخارًِجا. َوهِذِه َمِشيَئُة اآلِب الَِّذي أَْرَسَليِن: َأنَّ   أَليّنِ َقْد نَ َزْلُت ِمَن السَّ

ًئا، َبْل أُِقيُمُه يف الْ  أَلنَّ هِذِه ِهَي َمِشيَئُة الَِّذي أَْرَسَليِن: َأنَّ ُكلَّ َمْن يَ َرى االْبَن   يَ ْوِم اأَلِخرِي.ُكلَّ َما َأْعطَاين الَ أُتِْلُف ِمْنُه َشي ْ
: وهذا هو أصل القول عند النصارى فيما بعد أبكل جسد  1َويُ ْؤِمُن بِِه َتُكوُن َلُه َحَياٌة أََبِديٌَّة، َوَأاَن أُِقيُمُه يف اْليَ ْوِم اأَلِخرِي«. 

مه، يف ُقّداسهم. وهذا يعين أهنم مل يفهموا قول عيسى الذي وصف فيه نفسه أبنه طعام املؤمنني وشراهبم.  املسيح وشرب د
فل(؛ فهم مل يعلموا من اخلبز إال اخلبز،   وعدم إدراكهم للمعىن املشار إليه، هو بسبب احنصار عقوهلم يف عامل الطبيعة )السُّ

املاء، يعنيان املدد الرابين جبميع صنوفه؛ والَت تسّد كل خاّلت الفقر الذاِت من  ومن املاء إال املاء. واحلقيقة هي أن اخلبز و 
صورة يف الشهود من جهة عدمهم، ال تقوم هلم  من كالمنا، أن املخلوقني  ؛ ال يف عامل الطبيعة وال يف  أبدا  العباد. ونعين 

 أبنفسهم؛ فكان الوجود هبذا املعىن طعاما  غريه. ولكن عندما شاء هللا أن يتجلى بصورهم، ألبسهم وجوده، فظهروا به ال
واستمرار املخلوقات على تناول الطعام طيلة أعمارهم، هو دليل واضح على جتدد فقرهم   وشرااب )غذاء( لألعيان الثابتة.

  نذكره هنا، هو أصل القول بتجدد اخللق يف كل   ي؛ وال يتجدد الفقر إال بعودهتم حكما إىل العدم. وهذا الذ يف كل وقت 
فرد.  أنه    زمان  السامعني  خُيرب  أن  أراد  بكالمه،  عامل  وعيسى  يف  به  يتمسكوا  حىت  وجودهم؛  منه  يستمدون  الذي  احلق 

السفل، كما متسكوا به يف عامل احلقيقة. ولكنهم مل يكونوا مؤهلني للفهم عنه، فبقوا مع الطبيعة وأحكامها، فاحنجبوا عنه  
عيسى ذكر  ولقد  به.  آمنوا  وإن  يعرفوه  املشيئة.    ومل  به  سبقت  ما  هو  منهم،  حظه  أن  سامعيه  ليعّرف  يف كالمه،  املشيئة 

عليه  -وهذا يعين أن املشيئة هي الَت اختصت من شاءت ابلفهم عنه، وهي من حكمت ابحنجاب احملجوبني عنه. وهو 
أن   من ال نُقصان. وال بد هناجاء ليظهر أبحكام املشيئة اإلهلية الَت أُرسل هبا إىل بين إسرائيل، من غري زَيدة و  -السالم

أمر  أعلى    انذكر  )وعيسى  ابحلق  املتحقق  الرابين  العبد  أن  عيسى؛ وهو  عنه  تكلم  ما  حقيقة  يفهم  القارئ  جيعل  تفصيليا، 
م(، له أن يشاء األشياء، فتكون عند ظهورها كما شاء؛ لكن هذه املشيئة،  لهؤالء مرتبة بعد حممد صلى هللا عليه وآله وس

كانت من عيسى أو غريه من الرابنيني، فإهنا ال تُنسب إليهم، ولكن تُنسب إىل احلق الظاهر بصورهم. وهم يعلمون  وإن  
هذا، ويلتزمونه من ابب األدب املناسب لعلمهم اخلاص ابحلق ومبراتبه وأبحكامه يف مجيع تلك املراتب. لكن قوم عيسى  

؛ ألنه قد يشاء خالف ما هم  م، فإهنم ينبغي أن حيتاطوا من مشيئته أو قوم أي رابين، إن كانوا على علم حبقيقة صاحبه
. ومن هذا الباب، حيكم الرابين على املؤمن ابلكفر  ، أو من غري سبب عليه، أو خالف ما يرجون منه، إن مل يتأدبوا معه

من حضرة احلق األول،    فيكفر، ويشاء للكافر أن يؤمن فيؤمن، أو حيب ألحد أتباعه الوالية فيناهلا. وما يفعل ذلك إال
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ومل نر كالما يتصل مبا    ؛من ُعّد من خواصهمال من صورته الطبيعية. ولقد رأينا للناس جهال كبريا هبذه التفاصيل، حىت لِ 
التفريق   إن وقع  الشرك،  يُداخله  قد  التصرف،  الناس عن  به  يتكلم  الذي  التصرف وأهله. واملعىن  عن  يُقال  ما  إال  ذكران، 

بني قليال،  أن    ولو  يعلم  أن  دون  من  العامل،  يف  هللا  إبذن  تصرف  أنه  على  األمر  َيخذ  من  أن  ونعين،  وربه.  الرابين  العبد 
ب جهله  بقدر  مشركا  يكون  فإنه  ذاته،  هللا  هو  املتصرف،  ذلك املتصرف  العبد  إىل  ابلنظر  فهو  نفسه،  يف  التصرف  وأما   .

بصددها،   الَت كنا  وهي  املشيئة،  مرتبة  مرتبتنْي:  من  وأما  يكون  الورثة؛  من  أو  األنبياء  من  األولياء  ألكابر  إال  تكون  وال 
إىل الوجود. وكل أهل التصرف من األولياء،   يعنّي هبا املتصرف املراد الذي سيخرج  املرتبة الثانية، فهي مرتبة اإلرادة الَت 

املشي اترة  له  فإن  الغوث،  القطب  إال  وحده؛  ابإلرادة  املتعلق  التصرف  هذا  إال  هلم  يكون  ليس  عندما  اإلرادة،  وتتبعها  ئة 
يف الوقت اجلمع؛ وتكون له مرتبة إنفاذ املشيئة واإلرادة، كما هو شأن أهل التصرف الذين دونه، عندما ينزل عليه  حاله 

أهل   يفهمه  الذي  ابملعىن  ليسا  هنا،  عنهما  نتكلم  اللذان  والفرق  واجلمع  الفرق.  سبيل  على  احملمدية،  احلضرة  من  األمر 
إهليتان    السلوك؛  صفتان  واإلرادة  املشيئة  ألن  وذلك  مقاما.  حاال ال  ويكوانن  اخلالفة،  مبرتبة  خاص  هو مجع وفرق،  وإمنا 

 ابألصالة، واخلليفة قائم فيهما ال ابألصالة. وهذا من لباب العلم، ملن كان يعقل. 
لرُّوُح ُهَو الَِّذي حُيِْيي. أَمَّا اجلََْسُد َفالَ  اَ ذلك منهم، قال هلم: "  ىوعندما توقف التالميذ يف معىن الكالم، ورأى عيس       

ًئا. اَْلَكاَلُم الَِّذي أَُكلُِّمُكْم بِِه ُهَو ُروٌح َوَحَياٌة،  : وهذا الكالم يدل على حقيقة املعىن  1!" َولِكْن ِمْنُكْم قَ ْوٌم اَل يُ ْؤِمُنونَ   يُِفيُد َشي ْ
. وإمنا جعل  ا ْين مها غذاء هلذعن حياة األجساد، وال عن اخلبز واملاء اللالذي أشار إليه عيسى، ويُبنّي أنه مل يكن يكلمهم  

ومعىن اإلميان    .أخربهم أهنم ال يؤمنون   مع ذلك،  ولكنه  ؛وحياة، ألنه حُييي القلوب وجيعلها تعرف حُمييها  انفسه روحكالمه  
ن جُممال، يف حني أن اإلميان بكالمه،  . وذلك ألن إميان األتباع بعيسى، كا ألنه يتعلق بكالم عيسى ال بعيسىهنا خاص،  

. وهذا املقام ال يكون لكل مؤمن، وإمنا يكون ملن بلغ ذروة اإلميان، وحّصل  الَت مل يظفروا هبا   يدخل يف تفاصيل اإلميان
كل علوم درجات اإلميان. وال يبقى أمام من بلغ هذه الدرجة، إال اإلحسان. وأحكام اإلحسان أحكام ختالف أحكام  

 ن، فال داعي إىل ذكرها هنا. اإلميا
       " َأِب«.وُيضيف عيسى عليه السالم:  ِمْن  َأَحٌد َأْن ََيِْتَ ِإيَلَّ ِإْن مَلْ يُ ْعَط  يَ ْقِدُر  »هِلَذا قُ ْلُت َلُكْم: ِإنَُّه الَ  ِمْن    فَ َقاَل: 

يَ عُ  َومَلْ  اْلَورَاِء،  ِإىَل  َتاَلِميِذِه  ِمْن  َرَجَع َكِثريُوَن  اْلَوْقِت  َمَعُه.هَذا  مَيُْشوَن  أَْيًضا    وُدوا  أَنْ ُتْم  »أََلَعلَُّكْم  َعَشَر:  ِلالْثيَنْ  َيُسوُع  فَ َقاَل 
مَتُْضوا؟« َأْن  ِعْنَدَك،  تُرِيُدوَن  األََبِديَِّة  احْلََياِة  َنْذَهُب؟ َكاَلُم  َمْن  ِإىَل   ، َربُّ »ََي  بُْطُرُس:  مِسَْعاُن  َوَعَرف ْ   َفَأَجابَُه  آَمنَّا  َقْد  َنا  َوحَنُْن 

.» : هذا  2" َأَجاهَبُْم َيُسوُع: »أَلَْيَس َأيّنِ َأاَن اْخرَتُْتُكْم، االْثيَنْ َعَشَر؟ َوَواِحٌد ِمْنُكْم َشْيطَاٌن!«  أَنََّك أَْنَت اْلَمِسيُح اْبُن هللِا احلَْيِّ
 تعليم نفيس، ينبغي أن منشي فيه ابلتدرُّج:  

ن رغبة نفسه، كما يتوهم الغافلون. وحكم  باع من هللا، ال مِ تبعه إال من أُعطي حكم االتّ . عيسى خُيرب السامعني، أنه ال ي 1
من عيسى  هللا، قد يكون ُعلوَي )من حقيقة عيسى( واردا إىل عيسى الشخص، وليس لعيسى إال العمل به. وقد يكون  

 الشخص يف حال اجلمع، كما ذكران آنفا. وعلى كل حال، ففي احلالنْي، ليس االتباع من إرادة األتباع. 
وانصرفوا عن    باع عند هللا، كالم عيسى، تركوا جماراة التالميذ وتقليدهم ابلظاهر؛ . عندما مسع من مل يكن من أهل االتّ 2

وذلك  االتّ   عيسى.  حقيقة  عند كشف  عيسى  أهله ألن كالم  من  ليسوا  أهنم  يعلمون  جعلهم  إلتعاب  باع،  داعي  فال   ،
حُيّصل ال  و أنفسهم فيما  منهم  لعيسى،  تركهمإن  .  أداب  يشعرون   كان  ال  حيث  لو كانوا  من  ألهنم  العلم؛  نقصهم يف  مع   ،
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عدم   حتقق  مع  بعيسى  اللحوق  أن  لعلموا  علم،  قدأهليتهمعلى  به  جيعلهم  ،  بعد  يفوزون  إلفيما  نظر  هو  إن  نظرة  ،  يهم 
لن  ل قبو  أخرى،  مبسألة  متعلق  آخر،  علم  وهذا  فيه.  هو  مبا  العبد  رضي  إن  إال  هللا،  عند  هنائيا  يكون  ال  احلكم  ألن  ؛ 

فيه.  من    نستفيض  معلوم  هو  الرابين؛ كما  الشيخ  مع  الصوفية  من  املريدون  له  يتعرض  ما  هي  عيسى،  من  القبول  ونظرة 
 أدبياهتم. 

يريد أن يفتح هلم اباب جديدا   كان"،  أََلَعلَُّكْم أَنْ ُتْم أَْيًضا تُرِيُدوَن َأْن مَتُْضوا؟ ، وكلمهم: "سىعي  . وملا بقي االثنا عشر مع3
" أجابوا:  فلما  األولني.  طور  فوق  وهو  هبم،  خاصا  املسألة  علم  ِعْنَدَك، يف  األََبِديَِّة  احْلََياِة  َنْذَهُب؟ َكاَلُم  َمْن  ِإىَل   ، َربُّ   ََي 

آمَ  َقْد  احلَْيِّ َوحَنُْن  هللِا  اْبُن  اْلَمِسيُح  أَْنَت  أَنََّك  مبا  ."،  نَّا َوَعَرفْ َنا  احلق،  كلمهم  أفعال  شهود  إىل  أفعاهلم،  شهود  من  سرُيقّيهم 
" هلم:  َشْيطَاٌن! فقال  ِمْنُكْم  َوَواِحٌد  َعَشَر؟  االْثيَنْ  اْخرَتُْتُكْم،  َأاَن  َأيّنِ  وتبعأَلَْيَس  ِب  آمنتم  إن  هو:  الكالم  ومعىن  تموين،  ". 

منكم الذي هو شيطان، فأان شئته كذلك  ؛ ومل يكن ذلك  فألنين شئت ذلك منكم؛ فالفضل يل ال لكم. وحىت الواحد 
، ليعلموا أن مشيئة هللا حاكمة على  . وهنا كان ينبغي للتالميذ أن يرتقوا إىل ما دهلم عليه رسوهلم عليه السالمخمالفة منه يل 

األاناجلميع يف  نرى  ما  حبسب  ولكن  طريق  .  عن  فاحنرفوا  أنفسهم،  من  عليهم  دخلت  قد  الظلمة  من  فإن كثريا  جيل، 
 عنه ما ليس منه، ليظهر كما كان أول مرة نقيا صافيا.  دفعاملسيح، الذي صران حنن يف هذا الكتاب ن

 َوتَ ْعرِفُوَن ِمْن أَْيَن َأاَن، َوِمْن نَ ْفِسي مَلْ آِت، َبِل  فَ َناَدى َيُسوُع َوُهَو يُ َعلُِّم يف اهْلَْيَكِل ِقاِئاًل: »تَ ْعرُِفوَنيِن ُث يقول يوحنا: "       
َفطََلُبوا َأْن مُيِْسُكوُه، َومَلْ يُ ْلِق َأَحٌد َيًدا    َأاَن َأْعرِفُُه أَليّنِ ِمْنُه، َوُهَو أَْرَسَليِن«.   الَِّذي أَْرَسَليِن ُهَو َحٌق، الَِّذي أَنْ ُتْم َلْسُتْم تَ ْعرِفُونَُه. 

َفآَمَن بِِه َكِثريُوَن ِمَن اجْلَْمِع، َوقَالُوا: »أََلَعلَّ اْلَمِسيَح َمىَت َجاَء يَ ْعَمُل آََيٍت َأْكثَ َر    َعَلْيِه، أَلنَّ َساَعَتُه مَلْ َتُكْن َقْد َجاَءْت بَ ْعُد.
هَذا؟«. َعِمَلَها  الََِّت  هِذِه  يَ تَ َناَجْوَن    ِمْن  اجْلَْمَع  اْلَفرِّيِسيُّوَن  َع  اًما  مسَِ ُخدَّ اْلَكَهَنِة  َوُرَؤَساءُ  اْلَفرِّيِسيُّوَن  َفَأْرَسَل  حَنْوِِه،  ِمْن  هِبَذا 

أَْرَسَليِن.  لُِيْمِسُكوُه. الَِّذي  ِإىَل  أَْمِضي  ُُثَّ  بَ ْعُد،  َيِسريًا  َزَمااًن  َمَعُكْم  »َأاَن  َيُسوُع:  هَلُْم  َوَحْيُث    فَ َقاَل  ُدوَنيِن،  جتَِ َواَل  َسَتطْلُُبوَنيِن 
أَتْتُوا َأكُ  َأْن  أَنْ ُتْم  تَ ْقِدُروَن  الَ  َأاَن  يف  1" « .وُن  موجود  أنه  ويتصورون  الرفع،  بعد  عيسى  حقيقة  يعلمون  ال  املسيحيني  إن   :

والسبب يف هذا االحنراف    . السماء جبانب الرب؛ وهذا تصور شركي، يُشبه ما يقع فيه جمسمة املسلمني من تيميني وغريهم
اخللق يف مسألة الذات. ونعين من هذا، أن ضعاف العقول، ال يتصورون هللا أو الرب امسا  العقدي، هو قياس احلق على 

"هللا"   إن االسم  معىن العلمية. وحنن عندما نقول  على الذات، فإننا  علم  خُيالف يف حقيقته أمساء املخلوقات، من حيث 
احملم احلقيقة  يف  الكالم  حصران  إن  إال  تصدق  الداللية  املطابقة  جنعل  و ال  اإلنسان،  مسمى  هي  الَت  أيضا  هي  الَت  دية 

نستثين   حىت  هذا،  ونقول  األمساء.  ظاهر  جهة  من  عليها  داللة  وال  هلا؛  اسم  فال  الصرف،  الذات  أما  الواحدية.  حضرة 
الذي يُشري إىل غيب الذات    أيضا،  االسم "األحد" الذي به يتجلى هللا لنفسه من ابطن الواحدية، ونستثين االسم "هو" 

اء االسم "هللا". وهذا ال يعين أن اإلشارة تبلغ كنه الذات، وإمنا يعين أن أقصى ما يُنال من العلم ابلذات، العلم أبهنا  من ور 
غيب الغيوب. وإن كثريا من الناس جيعلون الغيب يف مقابل االسم "الظاهر"، واحلقيقة هي أن "الظاهر" مقابل ل  "الباطن"؛  

)أي من أمامها(؛    معلوم. وأما غيب الغيوب، فهو من وراء الغيب ومن وراء الشهادة  وأن الغيب مقابل للشهادة كما هو 
 ألن له اإلحاطة بكل شيء وبكل اسم وبكل جتّل.  

إىل          لوجود عيسى  ابلذات، فإهنم بقياسهم احلق على اخللق، وبتصورهم  مرتبة العلم  وملا كان املسيحيون ال يبلغون 
 ك ال حمالة. وأما عيسى عليه السالم، فِلمعىن رفعه مرتبتان: جنب الرب، قد دخلوا يف الشر 

 
 . 34- 28: 7. يوحنا:  1



167 
 

. األوىل: وهي املرتبة السماوية الَت جتعل روحانية األنبياء السابقني ساكنة إلحدى السماوات. وروحانيات األنبياء هي  1
وإبراه وموسى،  وهارون،  وإدريس،  ويوسف،  وعيسى،  آدم،  السابعة:  إىل  األوىل  السماء  من  السالم  ابلرتتيب  عليهم  يم؛ 

سماوات؛ وقد وجده النيب صلى هللا عليه وآله وسلم عند عروجه الشريف  أمجعني. وأما حيىي عليه السالم، فله الرتدد بني ال
؛  وهذه الروحانيات مرتتبة يف هذه السماوات خلصائصها املستمدة من الصفات اإلهلية السبع  مع عيسى يف السماء الثانية.

واملناسبة تقتضي أن تكون احلياة ليحىي والكالم ملوسى   . العلم والقدرة واإلرادة والكالم والسمع والبصر والَت هي: احلياة و 
ابألمساء التعنيُّ  فله  آدم  وأما  ليوسف.  والبصر  إلبراهيم  واإلرادة  لعيسى  والقدرة  إلدريس  والعلم  هلارون  املسّمى والسمع   ،  

،  م أبو البشر، فكذلك تكون مرتبته األولية يف الروحانيات من جهة التفصيل وكما أنه عليه السال   وهو معىن اخلالفة.   ألوهية؛
  أين موضعها؟   . وأما من خيطر له السؤال عن روحانية حممد صلى هللا عليه وآله وسلم، بسبب سبقه يف الظهور ابخلالفة 

 فإننا ُنربه أبن هلا الفلك احمليط ومستوى العرش؛ ألن السماوات ال تتسع هلا. 
".  َبِل الَِّذي أَْرَسَليِن ُهَو َحٌق، الَِّذي أَنْ ُتْم َلْسُتْم تَ ْعرُِفونَهُ ية: وهي املرتبة احلقية الَت أشار عليه السالم إليها بقوله: ". الثان2

فيها. حبقيقته  عيسى  يوجد  الَت  احملمدية  احلقيقة  هو  هنا،  "  واحلق  ذلك:  بعد  عيسى  قال  ُدوَنيِن وهلذا  جتَِ َواَل  ،  َسَتْطلُُبوَنيِن 
أَتْتُوا َأْن  أَنْ ُتْم  تَ ْقِدُروَن  اَل  َأاَن  َأُكوُن  ابب  َوَحْيُث  سيفتح  ما  هو  عيسى،  حبقيقة  العلم  إىل  الوصول  على  القدرة  وعدم   ."

، ليس هو احلق املطلق عن  الذي عاد إليه عيسى  وهذا احلق  .؛ وهو ما سنبيّنه يف السطور القادمة الضالل على املسيحيني
للتقييد؛  اإلطالق   اإلطالق املقابل  له  الذي  احلق  هو  الغيب؛ ولكن  غيب  ابسم  إليه سابقا  أشران  ما  هو  والذي  والتقييد 

املرتبة.   مبعىن  لكن  الذات  هو  وإن كان  الذات؛  نسمه  ومل  احملمدية،  احلقيقة  مسيناه  ولذلك  ابإلطالق.  مقيد  أنه  ونعين 
يعرفون احلق مرتبته ومقصود عيسى عند إخباره أبن سامعيه ال  إدراك  من بلوغ  يتمكنون  من جهة    )احلق(   ، هو كوهنم ال 

وهذا هو سبب جهل املسيحيني    .وذلك ألن عيسى حيجب أمته حبقيقته عن إدراك احلق الذي وراءها   ؛عيسى إال إمياان 
لى اإلميان احملض،  ابحلق الذي وراء عيسى، إىل احلد الذي جعلهم خيلطون بني املرتبتنْي خلطا ال خمرج منه. ولو أهنم بقوا ع

نلنا العلم ابحلق،   لكانوا على خري كبري. وأما حنن، فإننا  هبا عيسى عليه السالم،  تعّقل للمعاين الَت أخرب  إرادة  من دون 
من احلقيقة احملمدية، لكوننا من أمة حممد صلى هللا عليه وآله وسلم؛ حبيث ليس بيننا وبينه حجاب. وحنن من هذا الوجه  

. وهذا املعىن  حصرا  مرتبة االستمداد املباشر عن النيب صلى هللا عليه وآله وسلمهنا  ء عليهم السالم، ونعين  مساوون لألنبيا
. ورغم أن هذا احلديث مل يثبت ال عند أهل السنة وال عند  « .رائيلَ سْ ين إِ بَ  ياءِ بِ نْ أَ َت كَ مَّ أُ   ماءُ لَ عُ »هو ما يُشري إليه حديث:  

 ين. وسنذكر ما حُيتمل أن يكون سببا إلمهال احملدثني له: ، فإن معناه من أصح املعاالشيعة
وحىت    . ألهنم يرون أنه يُثبت النبوة لعلماء هذه األمة، وهذا غلط؛ ألنه يُثبت مرتبة االستمداد من غري واسطة فحسب.1

وآله وسلم، وجنزم أبن كل  ال يتقّول علينا فقهاء السوء من أمتنا، فإننا نؤكد على أن ال نبوة بعد نبوة حممد صلى هللا عليه  
 مدّع للنبوة يف الزمن التشريعي احملمدي، يكون كافرا كفرا أكرب.  

 ق عليهم اصطالحا "العارفون". ا املقصود هنا العلماء ابهلل، الذين يُطلَ م. ألن امل ُدَرك من لفظ العلماء عرفا، الفقهاء؛ بين2
أن يتكلموا يف أسناد األحاديث، إثباات وردا حبسب درجاهتا.  . دخول علماء احلديث يف متحيص املتون؛ وقد كان يكفي  3

وحنن نرى أن ينربي لتخريج األحاديث علماء معاصرون، ال يعتربون إال السند؛ من الوجه التارخيي واالجتماعي السياسي  
خيلُ  مل  األحاديث  تصنيف  أن  نرى  ألننا  وإنّ   خصوصا،  جهل.  ومن  هوى  حبسب   من  وردا،  قبوال  املنت  العقول    تناول 

ولكن مرتبة العلم ابهلل قد    الفقهاء.   ال والعقائد، ال ميكن أن يكون علميا خالصا؛ ألن املنت ينبغي أن مُيحصه العلماء ابهلل  
األمة   ائتمام  عند  أصله  عن  ينحرف  الدين  جعل  مما  العصور،  مر  على  أهلها  حورب  وقد  األول،  القرن  منذ  ُجهلت 

 ا هو آت، فإن األمة ستعود إىل اتباع الرابنيني حىت يعود إليها جمدها الالئق هبا. ابلقاصرين. هذا فيما مضى، وأما فيم
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املسيحيني على   و أاألنبياء عليهم السالم، ما كنا ندل املوسويني  منها   ولوال علمنا ابحلق من املرتبة ذاهتا الَت يعلمه       
أن   فينبغي  األصل.  من  لنعلمها  وما كنا  أنبيائهم؛  املعلومات  معاين كالم  ترتيب  إعادة  وعند  العلم،  يف  األصل  هذا  يُعترب 

 )التجديد الذي ندعو إليه اليوم(. 
 َقْد أُْعِطَي  قَاَل هَذا َعِن الرُّوِح الَِّذي َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن ِبِه ُمْزِمِعنَي َأْن يَ ْقبَ ُلوُه، أَلنَّ الرُّوَح اْلُقُدَس مَلْ َيُكنْ ُث يقول يوحنا: "       

َد بَ ْعُد.بَ ْعدُ  سى الذي أوضحناه يف الفقرة السابقة. وهو ال خيلو  : وهذا أتويل منه لكالم عي1" ، أَلنَّ َيُسوَع مَلْ َيُكْن َقْد جمُِّ
من حتكم، عندما قال بعدم متجيد عيسى يف الوقت الذي كان يُكلم فيه اليهود والتالميذ. وهذا يعين أن الرُُّسل )التالميذ(  

ة العلم، ألن حقيقة عيسى مل تتغري ابلرفع،  ه بل الرفع، وهو بعد الرفع. وهذا ال ميكن أن يُقبل من جسيفرقون بني عيسى ق
منا تغريت مرتبة الظهور. وخلط التالميذ يف املعاين، الذي أعطاهم التفريق، هو سبب أتويلهم للكالم حبسب ما يُدركون.  إو 

هو ما دعاهم سابقا، إىل القول أبن هللا  هذا أيضا إهلا خالصا. و  وكأن عيسى قبل الرفع كان بشرا متأهلا، وبعد الرفع صار 
)تعاىل( روح. واحلقيقة هي أن عيسى مظهر للحق، وليس هو احلق من جهة إطالقه احلقي، وال هو احلق من جهة تقييده  

 قي، والذي هو احلقيقة احملمدية، أو مرتبة األلوهية والواحدية. ي وإطالقه احللقاخل
ْعِب    أَمَّا َيُسوُع َفَمَضى ِإىَل َجَبِل الزَّيْ ُتوِن.ل يوحنا: "ُث يقو         يُع الشَّ ْبِح، َوَجاَء إِلَْيِه مجَِ ُُثَّ َحَضَر أَْيًضا ِإىَل اهْلَْيَكِل يف الصُّ

يُ َعلُِّمُهْم.  زاًِن.    َفَجَلَس  يف  أُْمِسَكْت  اْمرَأًَة  َواْلَفرِّيِسيُّوَن  اْلَكتَ َبُة  ِإلَْيِه  َم  اْلَوْسطِ َوَقدَّ يف  أَقَاُموَها  ا  هِذِه    َوَلمَّ ُمَعلُِّم،  »ََي  َلُه:  قَالُوا 
قَالُوا هَذا    َوُموَسى يف النَّاُموِس َأْوَصااَن َأنَّ ِمْثَل هِذِه تُ ْرَجُم. َفَماَذا تَ ُقوُل أَْنَت؟« اْلَمْرأَُة أُْمِسَكْت َوِهَي تَ ْزين يف َذاِت اْلِفْعِل، 

ا اْسَتَمرُّوا    اأَلْرِض.َيُكوَن هَلُْم َما َيْشَتُكوَن بِِه َعَلْيِه. َوأَمَّا َيُسوُع فَاحْنَىَن ِإىَل َأْسَفُل وََكاَن َيْكُتُب إبِِْصِبِعِه َعَلى    لُِيَجرِّبُوُه، ِلَكيْ  َوَلمَّ
ُُثَّ احْنَىَن أَْيًضا ِإىَل َأْسَفُل وََكاَن َيْكُتُب َعَلى     حِبََجٍر!« َيْسأَلُونَُه، انْ َتَصَب َوقَاَل هَلُْم: »َمْن َكاَن ِمْنُكْم ِبالَ َخِطيٍَّة فَ ْلرَيِْمَها َأوَّاًل 

ِمَن الشُّ   اأَلْرِض. َتِدِئنَي  ُمب ْ تُ َبكِّتُ ُهْم، َخَرُجوا َواِحًدا فَ َواِحًدا،  َضَمائِرُُهْم  ُعوا وََكاَنْت  ا مسَِ ِإىَل اآلِخرِيَن. َوبَِقَي  َوأَمَّا ُهْم فَ َلمَّ ُيوِخ 
ا انْ َتَصَب َيُسوُع َومَلْ يَ ْنظُْر َأَحًدا ِسَوى اْلَمْرأَِة، قَاَل هَلَا: »ََي اْمرَأَُة، أَْيَن ُهْم أُولِئَك    ُه َواْلَمْرأَُة َواِقَفٌة يف اْلَوْسِط.َيُسوُع َوْحدَ  فَ َلمَّ

 هَلَا َيُسوُع: »َوالَ َأاَن أَِديُنِك. اْذَهيب َواَل خُتِْطِئي  فَ َقاَلْت: »الَ َأَحَد، ََي َسيُِّد!«. فَ َقالَ   اْلُمْشَتُكوَن َعَلْيِك؟ أََما َداَنِك َأَحٌد؟«
 : وال بد هنا من توضيح أمور، نرى أهنا قد التبست على املسيحيني، وهي: 2. أَْيًضا«

حنن 1 لنا  وسبق  السالم؛  عليهما  موسى  ومرتبة  مرتبته  بني  فّرق  أن  لعيسى  سبق  لقد  إن    يف   .  قلنا:  أن  لكالمه،  تفسريان 
يف   اعتباران  مها  واحلقيقة  الشريعة  أن  وبيّ ّنا  الشريعة.  مرتبة  من  ينطق  موسى  بينما كان  احلقيقة،  مرتبة  من  ينطق  عيسى 

 األحكام وليسا شيئنْي متناقضنْي، كما يبدو ذلك لغري العلماء. 
رب به الفرّيسّيون؛ ولو أهنم رمجوا املرأة ومل خُيربوا عيسى،  . إن عيسى يف هذه الواقعة، مل يُلغ حكم شريعة موسى، الذي أخ2

 لكانوا على احلق.  
وه3 جاءوا  وإمنا  صادقة؛  بنية  َيتوا  مل  يستفتونه،  عيسى  إىل  جاءوا  عندما  الفريسيني  إن  خُيالف    م.  مبا  يُفَت  أن  يتمنون 

أ به أمام الشعب. وهو عليه السالم  أو غريهم من  الشريعة، ليجدوا ممسكا عليه يُكذبونه  به الفريسيون  يوقع  من أن  جّل 
}َبْل نَ ْقِذُف اِبحْلَقِّ َعَلى اْلَباِطِل فَ َيْدَمُغُه فَِإَذا ُهَو    الناس، ألنه قائم ابحلق؛ واحلق يدمغ الباطل حيث كان. يقول هللا تعاىل: 

، بسبب جرأهتم على  ق على الفريسيني من غري شك . واحلكم ابلويل ينطب [18زَاِهٌق َوَلُكُم اْلَوْيُل ممَّا َتِصُفوَن{ ]األنبياء:  
عيسى. هو  الذي  خيالف    احلق  أن  من دون  الفريسيني،  مقصود  خالف  فإنه  عنها،  ينزل  ال  الَت  مرتبته  له  عيسى  أن  ومبا 

 
 . 39: 7. يوحنا:  1
 . 11-1: 8. يوحنا:  2



169 
 

و خيط على األرض، كمن يلهو؛ ليظهر  هالشريعة؛ وهذا دليل على علّو مكانته يف العلم عليه السالم. ولقد كان يتكلم و 
 ه جُييب من غري روية من مقام احلق، ال من مقام العقل املفكر. أن

من مل خُيطئ4 ابلنظر يف حقيقتها، ليبقى  إىل أنفسهم، ومطالبتهم  إرجاع عيسى الناس  يُقيم   وحدهم،  منهم  وا . إن    وا حىت 
ألجابوه أبن إنفاذ حكم  احلد على املرأة )الرجم(، هو تبكيت للفريسيني فحسب. ولو أهنم كانوا على علم حبقيقة الشريعة،  

وأبن العمل ابلشريعة واجب ال ينبغي تعطيله ابلنظر إىل معصية العاملني   ؛الشريعة ال يتعلق أبحواهلم، وإمنا هو جمرد عنها 
  يف أنفسهم؛ ولكنهم جلهلهم، انصرفوا. والدليل على صحة تفسريان، هو عدم رفع عيسى رأسه إال بعد انصرافهم، وكأنه

 على مكانة الشريعة يف نفسه الشريفة.  - عليه السالم-. وهذا ليدل ابحلال هم ذلك كّلهم مل يكن ينتظر من
عيسى  5 تعظيم  يؤكد  ما   ." بقوله:  للمرأة  خماطبته  هو  أَْيًضا للشريعة،  خُتِْطِئي  َواَل  فعل  اْذَهيب  هلا  يُبح  مل  أنه  يعين  وهذا   ."

}يَ ْغِفُر   وهذا العفو داخل يف قول هللا تعاىل:  سابقا عدة مرات.  املعصية؛ وإمنا هو عفا عنها من مرتبة احلقيقة، كما ذكران
وهذا يعين أيضا، أن عيسى له سلطة العفو عن العاصي من جهة الشريعة، لكوهنا اثبتة    . [ 129ِلَمْن َيَشاُء{ ]آل عمران:  

ميله للتشريع املوسوي.  ابحلقيقة وال تنفصل عنها. فحكم عيسى هنا شرعي من مرتبته العليا عليه السالم، ومن ابب تك
قد   وسلم  وآله  عليه  هللا  صلى  حممد  النيب  املسلمني، وإن كان  ومن  اليهود  من  للفقهاء  جمهول  الشريعة  من  املستوى  وهذا 
يف   هللا  َيذن  أن  إىل  ذلك  وسنرتك  املسألة؛  يف  نتوسع  حىت  االستدالل،  معرض  يف  هنا  ولسنا  الشريفة.  بسنته  عليه  دل 

 ة يف غري هذا الكتاب. الكالم عن أسرار السري 
        " ذلك:  بعد  يوحنا  َبلْ   ويقول  الظُّْلَمِة  يف  مَيِْشي  َفالَ  بَ ْعيِن  يَ ت ْ َمْن   . اْلَعاملَِ نُوُر  ُهَو  »َأاَن  قَاِئاًل:  أَْيًضا  َيُسوُع    ُُثَّ َكلََّمُهْم 

َأَجاَب َيُسوُع َوقَاَل هَلُْم: »َوِإْن     لِنَ ْفِسَك. َشَهاَدُتَك لَْيَسْت َحقًّا«. فَ َقاَل َلُه اْلَفرِّيِسيُّوَن: »أَْنَت َتْشَهدُ   َيُكوُن َلُه نُوُر احْلََياِة«. 
  َفالَ تَ ْعَلُموَن ِمْن أَْيَن آِت َوالَ ِإىَل   ُكْنُت َأْشَهُد لِنَ ْفِسي َفَشَهاَدِت َحٌق، أَليّنِ َأْعَلُم ِمْن أَْيَن أَتَ ْيُت َوِإىَل أَْيَن أَْذَهُب. َوأَمَّا أَنْ ُتمْ 

َوِإْن ُكْنُت َأاَن أَِديُن َفَديْ ُنوَنَِت َحٌق، أَليّنِ َلْسُت َوْحِدي،    أَنْ ُتْم َحَسَب اجلََْسِد َتِديُنوَن، أَمَّا َأاَن فَ َلْسُت أَِديُن َأَحًدا.  أَْيَن أَْذَهُب.
اِهُد لِنَ ْفِسي، َوَيْشَهُد يل اآلُب    َشَهاَدَة َرُجَلنْيِ َحٌق:َوأَْيًضا يف اَنُموِسُكْم َمْكُتوٌب َأنَّ    َبْل َأاَن َواآلُب الَِّذي أَْرَسَليِن. َأاَن ُهَو الشَّ

لقد سبق لنا أن بيّ ّنا معىن نور العامل، وأوضحنا أنه الشطر الوجودي من حقيقته؛ فال داعي إىل املزيد   :1" الَِّذي أَْرَسَليِن«.
، وبيّ ّنا أن اكتمال استمداد النور، هو ما حيصل به الوصول.  هنا. وواضح أن من يتبع النور الذي هو عيسى سيستمد النور 

تقتضي   فقهية  بلغة  عيسى  خاطبوا  فإهنم  عليهم،  الظلمة  غلبة  من  شكهم  َيتيهم  والذين  املشككني،  الفقهاء  عادة  وعلى 
ولكنه   ذلك.  له  فذكروا  يستحيوا،  ومل  جمروحة؛  لنفسه  املرء  شهادة  السالم-أن  يصدر  -عليه  ال  جبواب  عن    إال  أجاب 

 أمثاله من كبار الرابنيني:  
ذوقا 1 الشريفة  نفسه  من  هذا  يعلم  احلق؛ وهو  من  ألهنا  حق،  نفسها  شهادته يف  أن  هلم  أثبت  فهو  حاجة  .  يف  ، وليس 

، مصدرا وموردا؛ ألهنم ال يعتربون إال اجلسد الطبيعي، وعلى  عيسى. وأما الفريسيون، فال علم هلم بألن يطلب ذلك منهم
يطعن يف دينونتهم للجسد )وهو يذكر هنا   - عليه السالم-م لعامل ُسفلهم فحسب، ال على حقيقته. وهو حسب إدراكه

على   يزالون  ما  وهم  نور،  الشريعة  ألن  إال  ذلك  وما  هبا.  يتمسحون  الَت  الشريعة  عن  بعيدين  من كوهنم  العاصية(،  املرأة 
 ظلمة وجهل. 

؛ وجيعلهما شهادتنْي يف القيمة، ليوافق هبما حكم الشريعة  قائم به  . وُيضيف عيسى إىل شهادته، شهادة احلق الذي هو 2
رجلنْي   ةالقابل ولقد    ؛لشهادة  احلقائق.  عامل  يف  الشرعي  احلكم  أصل  على  الداللة  ابب  ومن  الفريسيني،  إفحام  ابب  من 
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ا علم ال يكون إال للورثة،  ذكران مرارا، أن مجيع األحكام الشرعية، هي صور ملا تكون عليه األحكام يف عامل احلقائق. وهذ
وليس للصوفية وال لعلماء الشريعة فيه قدم. وهذا الذي ذكره عيسى هنا، هو ما سبق أن حكمنا به حنن من كونه عليه  

   السالم مل خيرج عند عفوه على املرأة عن حكم الشريعة، وال ينبغي له!... 
وَك؟« َأَجاَب َيُسوُع: »َلْسُتْم تَ ْعرُِفوَنيِن َأاَن َوالَ َأِب. َلْو َعرَفْ ُتُموين َلَعَرفْ ُتْم َأِب  فَ َقالُوا َلُه: »أَْيَن ُهَو أَبُ ُث يضيف يوحنا: "        

يتكلم  1" أَْيًضا«.  أن  يريد  ال  عما  عيسى  يستنطقوا  أن  أرادوا  أهنم  اليهود،  سؤال  من  ويظهر  حُيسن  هو  :  ال  ألنه  ال  فيه؛ 
لذلك أجاهبم مبا يليق هبم. ومعىن إجابته عليه السالم، هو: لو آمنتم ِب لعرفتموين  الكالم، ولكن ألنه يعلم أهنم سُيكذبونه؛  

 جزاء إميانكم، وعرفتم أِب مبعرفَت؛ ألين لست غريه إال من جهة نسبة صورِت العدمية. 
       " نفسه:  تعريف  يف  عيسى  فَ وْ ويضيف  َفِمْن  َأاَن  أَمَّا  َأْسَفُل،  ِمْن  »أَنْ ُتْم  هَلُْم:  َأاَن  فَ َقاَل  أَمَّا   ، اْلَعاملَِ هَذا  ِمْن  أَنْ ُتْم  ُق. 

 . : وهذه هي احلقيقة الَت ينبغي لكل انظر أن يعلمها، وهي أن عيسى من عامل احلق العلوي؛ وأما  2" فَ َلْسُت ِمْن هَذا اْلَعاملَِ
فل األرضي. وكيف يع  رف األرضّيون من كان  سائلوه ومكذبوه ومن يُشاهبوهنم يف مرتبتهم من كل زمان، فهم من عامل السُّ

 مساوَي علوَي؟!... 
ًئا ِمْن  فَ َقاَل هَلُْم َيُسوُع: »َمىَت َرفَ ْعُتُم اْبَن اإِلْنَساِن، َفِحيَنِئٍذ تَ ْفَهُموَن َأيّنِ َأاَن ُهَو، َوَلْسُت أَفْ َعُل َشي ْ ُث حيكي يوحنا: "       

َعلََّميِن   هِبَذا َكَما  أََتَكلَُّم  َبْل  َما    َأِب.نَ ْفِسي،  أَفْ َعُل  ِحنٍي  يف ُكلِّ  أَليّنِ  َوْحِدي،  اآلُب  َيرْتُْكيِن  َومَلْ  َمِعي،  ُهَو  أَْرَسَليِن  َوالَِّذي 
معه،  3" يُ ْرِضيِه«.  أن الذي أرسله  منوط إبرادة اليهود قتله. وأما ما أخرب به من  : كان عيسى عليه السالم يعلم أن رفعه، 

َصَلُبوُه َوَلِكْن ُشبَِّه هَلُْم{    بعدم صلبه وقتله، كما أخرب هللا عنه تعاىل:  وال يرتكه وحده، فهو أساس القول  }َوَما قَ تَ ُلوُه َوَما 
. ومبا أن املعية مانعة عن القتل والصلب، علمنا منها أهنا معية يف مجيع املراتب. وهذا خالف ما يذهب  [ 157]النساء:  

ت  تفسري مثل قول هللا  َبِصرٌي{ ]احلديد:    عاىل: إليه املفسرون املسلمون يف  مبَا تَ ْعَمُلوَن   ُ ُتْم َواَّللَّ َمَعُكْم أَْيَن َما ُكن ْ ،  [4}َوُهَو 
صفة، إال أن الصفة ال تفارق املوصوف؛ هلذا   من حيث هو  أن املعية تكون ابلعلم  عندما حيصرون املعية يف العلم. ومع 

 يكون العبد يف حكم العدم )الفناء(. فاحلق هنا هو الذي مع  فإن املعية هنا حقّية. وال تكون املعية من هذه املرتبة، حىت
. ومن يقول ابلوجودين،  عند نفسه  الصورة العدمية الَت للعبد؛ ألنه من احملال أن يكون احلق مبعية أحد له وجود خمصوص به

 فال شك هو قائل إبهلنْي، علم ذلك، أم مل يعلم. 
فَ َقاَل َيُسوُع لِْليَ ُهوِد الَِّذيَن آَمُنوا ِبِه: »ِإنَُّكْم ِإْن ثَ بَ تُّْم يف َكاَلِمي فَِباحْلَِقيَقِة  وخيتم يوحنا األصحاح الثامن هبذا احلوار: "       

، َواحلَْقُّ حُيَّرِرُُكْم«. َتُكونُوَن َتاَلِميِذي، ! َكْيَف تَ ُقوُل أَْنَت:  َأَجابُوُه: »ِإن ََّنا ُذرِّ  َوتَ ْعرُِفوَن احلَْقَّ يَُّة ِإبْ رَاِهيَم، َومَلْ نُْستَ ْعَبْد أَلَحٍد َقطُّ
َقى  َواْلَعْبُد الَ يَ ب ْ   َأَجاهَبُْم َيُسوُع: »احْلَقَّ احلَْقَّ أَُقوُل َلُكْم: ِإنَّ ُكلَّ َمْن يَ ْعَمُل اخلَِْطيََّة ُهَو َعْبٌد لِْلَخِطيَِّة.   ِإنَُّكْم َتِصريُوَن َأْحرَارًا؟« 

ِإىَل األََبِد. َقى  أَمَّا االْبُن فَ يَ ب ْ ِإىَل األََبِد،  ِإبْ رَاِهيَم.    فَِإْن َحرَّرَُكْم االْبُن فَِباحْلَِقيَقِة َتُكونُوَن َأْحرَارًا.  يف اْلبَ ْيِت  ُذرِّيَُّة  أَنَُّكْم  َأاَن َعاملٌ 
َموْ  اَل  أَلنَّ َكاَلِمي  تَ ْقتُ ُلوين  َأْن  َتطْلُُبوَن  ِفيُكْم.لِكنَُّكْم  َلُه  ِعْنَد    ِضَع  رَأَيْ ُتْم  َما  تَ ْعَمُلوَن  َوأَنْ ُتْم  َأِب،  ِعْنَد  َرأَْيُت  مبَا  أََتَكلَُّم  َأاَن 

تُ   أَبِيُكْم«. َلُكن ْ ِإبْ رَاِهيَم،  َأْواَلَد  ُتْم  »َلْو ُكن ْ َيُسوُع:  هَلُْم  قَاَل  ِإبْ رَاِهيُم«.  ُهَو  »أَبُواَن  َلُه:  َوقَالُوا  تَ ْعمَ َأَجابُوا  ِإبْ رَاِهيَم!ْم  َأْعَماَل    ُلوَن 
ِمَن هللِا.   َعُه  مسَِ اِبحلَْقِّ الَِّذي  إِْنَساٌن َقْد َكلََّمُكْم  تَ ْقتُ ُلوين، َوَأاَن  إِبْ رَاِهيُم.َولِكنَُّكُم اآلَن َتطْلُُبوَن َأْن  يَ ْعَمْلُه  تَ ْعَمُلوَن    هَذا مَلْ  أَنْ ُتْم 

»ِإن َّ  َلُه:  فَ َقالُوا  أَبِيُكْم«.  هللُا«.َأْعَماَل  َوُهَو  َواِحٌد  َأٌب  لََنا  زاًِن.  ِمْن  نُوَلْد  مَلْ  ُتْم    َنا  َلُكن ْ َأاَبُكْم  هللاُ  »َلْو َكاَن  َيُسوُع:  هَلُْم  فَ َقاَل 
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بُّوَنيِن، أَليّنِ َخَرْجُت ِمْن ِقَبِل هللِا َوأَتَ ْيُت. أَليّنِ مَلْ آِت ِمْن نَ ْفِسي، َبْل َذاَك أَْرَسَليِن.  تَ ْفَهُموَن َكاَلِمي؟ ألَنَُّكْم الَ  ِلَماَذا اَل    حتُِ
َبْدِء،  أَنْ ُتْم ِمْن َأٍب ُهَو ِإبِْليُس، َوَشَهَواِت أَبِيُكْم تُرِيُدوَن َأْن تَ ْعَمُلوا. َذاَك َكاَن قَ تَّااًل لِلنَّاِس ِمَن الْ   تَ ْقِدُروَن َأْن َتْسَمُعوا قَ ْويل. 

ِفيهِ  لَْيَس  ألَنَُّه  احلَْقِّ  يف  يَ ثْ ُبْت  اِب. َومَلْ  اْلَكذَّ َوأَبُو  اٌب  ألَنَُّه َكذَّ َلُه،  ممَّا  يَ َتَكلَُّم  َا  فَِإمنَّ اِبْلَكِذِب  َتَكلََّم  َمىَت  َحٌق.  َفأَليّنِ      َأاَن  َوأَمَّا 
، فَ  أَُقوُل احْلَقَّ َلْسُتْم تُ ْؤِمُنوَن ِب. اَلَِّذي ِمَن هللِا   ِلَماَذا َلْسُتْم تُ ْؤِمُنوَن ِب؟َمْن ِمْنُكْم يُ َبكُِّتيِن َعَلى َخِطيٍَّة؟ فَِإْن ُكْنُت أَُقوُل احْلَقَّ

َفَأَجاب اْليَ ُهوُد َوقَالُوا َلُه: »أََلْسَنا نَ ُقوُل َحَسًنا: ِإنََّك   َيْسَمُع َكاَلَم هللِا. ِلذِلَك أَنْ ُتْم َلْسُتْم َتْسَمُعوَن، ألَنَُّكْم َلْسُتْم ِمَن هللِا«.
َشْيطَاٌن؟«  َوِبَك  هُتِيُنوَنيِن. أَ   َساِمرِيٌّ  َوأَنْ ُتْم  َأِب  أُْكرُِم  لِكينِّ  َشْيطَاٌن،  ِب  لَْيَس  »َأاَن  َيُسوُع:  جَمِْدي.    َجاَب  َأْطُلُب  َلْسُت  َأاَن 

فَ َقاَل َلُه اْليَ ُهوُد:    األََبِد«.   َاحلَْقَّ احلَْقَّ أَُقوُل َلُكْم: ِإْن َكاَن َأَحٌد حَيَْفُظ َكاَلِمي فَ َلْن يَ َرى اْلَمْوَت ِإىَل   يُوَجُد َمْن َيطُْلُب َوَيِديُن. 
حَيَْفُظ   َأَحٌد  ِإْن َكاَن  تَ ُقوُل:  َوأَْنَت  َواألَنِْبَياُء،  ِإبْ رَاِهيُم  َماَت  َقْد  َشْيطَااًن.  ِبَك  َأنَّ  َعِلْمَنا  ِإىَل  اآلَن  اْلَمْوَت  َيُذوَق  فَ َلْن  َكاَلِمي 

إِبْ رَاهِ   األََبِد. أَبِيَنا  ِمْن  َأْعَظُم  نَ ْفَسَك؟«أََلَعلََّك  جَتَْعُل  َمْن  َماتُوا.  َواألَنِْبَياُء  َماَت؟  الَِّذي  ُد    يَم  أجمَِّ »ِإْن ُكْنُت  َيُسوُع:  َأَجاَب 
ُدين، الَِّذي تَ ُقولُوَن أَنْ ُتْم إِنَُّه ِإهلُُكْم،  ًئا. َأِب ُهَو الَِّذي مُيَجِّ ا َأاَن فََأْعرِفُُه. َوِإْن قُ ْلُت  َوَلْسُتْم تَ ْعرُِفونَُه. َوأَمَّ   نَ ْفِسي فَ َلْيَس جَمِْدي َشي ْ

فَ َقاَل َلُه    أَبُوُكْم إِبْ رَاِهيُم هَتَلََّل أِبَْن يَ َرى يَ ْوِمي فَ َرَأى َوَفرَِح«.  ِإيّنِ َلْسُت َأْعرِفُُه َأُكوُن ِمثْ َلُكْم َكاِذاًب، لِكينِّ َأْعرِفُُه َوَأْحَفُظ قَ ْوَلُه.
قَاَل هَلُْم َيُسوُع: »احلَْقَّ احلَْقَّ أَُقوُل َلُكْم: قَ ْبَل َأْن َيُكوَن ِإبْ رَاِهيُم َأاَن    مَخُْسوَن َسَنًة بَ ْعُد، أَفَ رَأَْيَت ِإبْ رَاِهيَم؟«اْليَ ُهوُد: »لَْيَس َلَك  

جُمَْتازً   َكاِئٌن«. اهْلَْيَكِل  ِمَن  َوَخرََج  فَاْختَ َفى  َيُسوُع  أَمَّا  ِلرَيمُْجُوُه.  ِحَجارًَة  هَكَذا.فَ رَفَ ُعوا  َوَمَضى  َوْسِطِهْم  يف  سنبنّي  1" ا  وحنن   :
 من أن يعقلوه:  -وال التالميذ من بعدهم- معىن كالم عيسى الذي مل يتمكن اليهود 

هو عبد هلا، وإن كان من جهة  ف. إن احلرية الَت يدل عليها عيسى هي االنعتاق من النفس؛ ألن العبد ما دام بنفسه، 1
يكو  مل  واليهود  حرا.  املعهود الظاهر  الرق  إال  العبودية  من  يعلمون  يُدعَ   ؛نوا  ما  إنكار  إىل  سارعوا  إليه لذلك  بسبب  ون   ،

منهم يقع عليه لسان ذنب. وهذا  انعدام حمل اإلميان  ابهلل، فال  أمره كله  يتواله، ويصري  من يعرف احلق، فإن احلق  . وأما 
ل السنة يُثبتون العصمة لألنبياء، من دون أن يعلموا  هو معىن العصمة الذي حيوم حوله املسلمون من غري أن يعلموه. فأه 

اإلميان  على  أنفسهم  يعينوا  حىت  الشك  دعن  ،م ُتعلَّقها؛ ولكن  تطرق  األنبياء  منهم  عدم  مون  يعظِّ ال  هنا،  وهم  املبلِّغ.    يف 
يت، من دون أن  ، وإمنا حيتالون ألنفسهم حىت ال تكفر فحسب. وأما الشيعة فينسبون العصمة لألئمة من أهل البدائما

على مثل ما عليه  هم  ، أن عبادا كثريين  ة يعلموا أيضا متعلَّقها؛ لُيقنعوا أنفسهم ابلبقاء على عهدهم زعما. ومل يعلم الشيع
. وحنن  ، وهذا يشوش عليهم اعتقادهميف دائرة العصمة هم أيضا إدخاهلم  عليهم  ولو علموا لوجب    . األئمة من جهة املرتبة
سب إىل احلق؛ وابلتايل فإن حكمها، هو ما ذكره  تُن، إىل ما أشار إليه عيسى، عند قوله أبن أعماله  نعود يف معىن العصمة

ا يَ ْفَعُل َوُهْم يُْسأَلُوَن{ ]األنبياء:    احلق عن نفسه يف قوله تعاىل: . وهذا الذي نقوله هنا، ال يعين أن  [ 23}اَل يُْسَأُل َعمَّ
العصم  معىن  فوق  سبحانه  ألنه  معصوم،  من  احلق  عيسى كان  أن  شك  وال  املعصوم.  هو  به  الظاهر  أن  يعين  ولكن  ة؛ 

 . ى مكانةاملعصومني يف أعل
دل عليه عيسى، هو احلياة ابلروح املنفوخ، ال ابلروح احليواين الذي هو عماد حياة األجساد.  2 . إن معىن احلياة الذي 

مبو  حكموا  لذلك  األخري،  املعىن  هذا  إال  يعلمون  يكونوا  مل  السالم.  واليهود  عليه  السماء،  يف  حيا  مع كونه  إبراهيم،  ت 
وإنكار حياة إبراهيم، هو ما جعل عيسى حيكم على اليهود أبهنم ليسوا أبناءه حقيقة؛ ألهنم لو كانوا أبناءه، لعملوا بعمله،  

َجاِعُلَك لِلنَّاِس ِإَماًما قَاَل    }قَاَل ِإيّنِ   ولسارعوا إىل تصديقه. وهذ املعىن هو ما ذكره هللا عن إبراهيم وذريته يف قوله تعاىل: 
 .  [ 124َوِمْن ُذرِّيََِّت قَاَل اَل يَ َناُل َعْهِدي الظَّاِلِمنَي{ ]البقرة: 
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. ومبا أن املكذبني لعيسى قد انتفت بنوهتم إلبراهيم احلُكمية، فإهنم ابءوا ببنوة إبليس، كما أخرب عنهم عيسى، صدقا  3
الظلمة، لذلك هي خمالفة للتشريع اإلهلي، وإن حافظ أتباعه على بعض معامله،  جنس وعدال. وإبليس تكون أعماله من  

 أو زعموا أهنم عليه. وهذا شائع بني الكتابيني وبني املسلمني أيضا. 
. وأما قول عيسى أبنه موجود قبل إبراهيم، فقد كان من مرتبة احلق، ال من مرتبة احلقيقة؛ ألن احلق هو السابق ابملرتبة  4

خلقه. وأما من جهة احلقيقة، فعيسى وإبراهيم متساوَين؛ لكون احلقيقة ذات وحدة اعتبارية، ال يتفاوت فيها   على مجيع
اليهود   ولو كان  السالم.  عليهما  بقرون،  عيسى  على  سابق  إبراهيم  أن  شك  فال  اخللق،  مرتبة  من  وأما  أمجعون.  اخللق 

 هلم األرضية. يعلمون املراتب، ملا توقفوا عند كالم عيسى ورّدوه بعقو 
ولقد كان على املسيحيني األُول، أن يكونوا على علم مبا ذكران، ليتبعوا كالم عيسى كما هو يف أصله، وال ُيضطّروا         

ما   أعجب  من  عيسى. وهذا  طريق  غري  طريق  يف  أخذهتم  قد  وأتويالهتم،  تفسرياهتم  ألن  يُدركون؛  ما  حبسب  تفسريه  إىل 
   لون!... يقع للمؤمنني، لو كانوا يعق

"تاسعُث يقول يوحنا يف األصحاح ال        ُمْنُذ ِواَلَدتِِه،:  َأْعَمى  إِْنَسااًن  َتاَلِميُذُه قَائِِلنَي: »ََي    َوِفيَما ُهَو جُمَْتاٌز رََأى  َفَسأََلُه 
:  1" هَذا َأْخطَأَ َواَل أَبَ َواُه، لِكْن لَِتْظَهَر َأْعَماُل هللِا ِفيِه.َأَجاَب َيُسوُع: »الَ    ُمَعلُِّم، َمْن َأْخطََأ: هَذا أَْم أَبَ َواُه َحىتَّ ُوِلَد َأْعَمى؟«.

يولد واحد سليما ويولد اآلخر َزِمنا    وهذه املسألة متعلقة ابلقضاء والقدر، وكثري من الناس تستغلق عليهم، وال يفهمون ملَ 
 مُيكن بعد ذلك احلكم على أيّهم كان أفضل  يولد الناس متكافئني، حىت  )معوقا(؛ ألن العقل حيكم أبن العدل يقضي أنْ 

أبويه،    معصية . وملا سألوا عيسى عليه السالم، لعلهم كانوا ينتظرون أن جييبهم أبن عمى الرجل كان إما انجتا عن  غريه من  
هم  هو. وهم ظنوا أن العمى هنا، كان عقوبة، يف مقابل افرتاض أن يولد كل إنسان مبصرا. فأخرب   معصيتهما انجتا عن إو 

به   هللا  يُعنّي  الذي  األول،  القضاء  من  هو  وإمنا  االبن؛  خطيئة  عن  وال  األبوين،  خطيئة  عن  يكن  مل  العمى  أبن  عيسى 
علة.  دون  من  عباده،  وأفعال كل  ابلذات.  صفات  الصفات  ألصق  هي  الَت  املشيئة،  مرتبة  من  القضاء    ملا كان و   وهذا 

عنه   هو ما عربّ و   . حكمه يف األشخاص، لتظهر حكمة هللا فيهم على ى دهلم عيسقد يُدركون معىن القضاء، ف   ال التالميذ 
      ، تقريبا له إىل األفهام. "أعمال هللا   " ب

َبِغي َأْن َأْعَمَل َأْعَماَل الَِّذي أَْرَسَليِن َما َداَم هَنَاٌر. ََيِْت لَْيٌل ِحنَي اَل َيْسَتِطيُع َأَحدٌ ُث ُيضيف عيسى عليه السالم: "          يَ ن ْ
«.   َأْن يَ ْعَمَل.  : يعين عيسى ابلنهار هنا: حكم زمان وجود وظهور العبد الرابين الكامل،  2َما ُدْمُت يف اْلَعاملَِ فََأاَن نُوُر اْلَعاملَِ

ابلليل زمن اختفاء الرابنيني رغم وجودهم. ويف   إليه؛ ويعين  ابلنظر إىل الناس هنارا يُبصرون فيه احلق ويهتدون  ألنه يكون 
ا "هذا  البداية:  يف  قوله  وأما  إليه.  االهتداء  من  وال  احلق  معرفة  من  أحد  يتمكن  ال  الَِّذي  لزمن،  َأْعَماَل  َأْعَمَل  َأْن  َبِغي  يَ ن ْ

عيسى وجود  ". وامل ُراد، هو أن َما ُدْمُت يف اْلَعاملَِ َفَأاَن نُوُر اْلَعاملَِ "، فهو مرتبط مبا جاء يف آخر الفقرة: " أَْرَسَليِن َما َداَم هَنَارٌ 
. وهذه األعمال تتلخص يف إمداد العباد ابملدد  إبذنه   وحق؛ وما دام موجودا يف العامل، فإنه يستطيع أن يعمل أعمال الرب 

. والرجل األكمه  ، يف كل مرتبة من مراتبهم، ويف تفاصيل كل مرتبة الوجودي املناسب هلم، ليزول فقرهم الذي هو عدمهم 
يف ُوسعه أن مينحه البصر من وجوده. كل هذا، ألن الزمن زمن هنار،    إلبصار؛ وعيسىهو عدم ا  فقرهالذي ولد أعمى،  

   . النور حكم هللا فيه بظهور عيسى
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نِي َعْييَنِ اأَلْعَمى. ُث يقول يوحنا: "        ْفِل ِطيًنا َوطََلى اِبلطِّ »اْذَهِب  َوقَاَل َلُه:    قَاَل هَذا َوتَ َفَل َعَلى اأَلْرِض َوَصَنَع ِمَن الت ُّ
ُمْرَسلٌ  تَ ْفِسريُُه:  الَِّذي  ِسْلَواَم«  بِرَْكِة  يف  َبِصريًا.  ؛اْغَتِسْل  َوأََتى  َواْغَتَسَل  أَنَُّه َكاَن    َفَمَضى  قَ ْباًل  يَ َرْونَُه  َوالَِّذيَن َكانُوا  فَاجلِْريَاُن 

آَخُروَن قَالُوا: »هَذا ُهَو«. َوآَخُروَن: »ِإنَُّه يُْشِبُهُه«. َوأَمَّا ُهَو    َأْعَمى، قَالُوا: »أَلَْيَس هَذا ُهَو الَِّذي َكاَن جَيِْلُس َوَيْستَ ْعِطي؟« 
ُهَو«.  َأاَن  »ِإيّنِ  للحكمة  1فَ َقاَل:  إثبات  به،  األكمه  عيين  وطلي  الشريف،  ببصاقه  الطني  عجن  عند  عيسى  عمل  ويف   :

ليسرت   لألسباب،  املستدعية  فعل  اإلهلية،  القدرةهبا  سرت  عدم  ألن  ألحكام دار  القدرة.  املناسب  املطلوب  عكس  يسري   ،
يغتأبللرجل    البالء الَت هي الدنيا. وأمر عيسى بعدُ  ما  سن  من احلكمة. فلما فعل الرجل  ل يف الربكة املعلومة، هو أيضا 

أنه هو   أخربهم  أن  إىل  استغراهبم،  شدة  من  عنه،  يتساءلون  الناس  صار  مبصرا؛  أدراجه  وعاد  منه،  أكمه  من كان  طُلب 
وقد أخرب    قا. وهذا سيكون فتنة على العقول املظلمة، ألنه سيفسد عليها راتبة العادة الَت هي متشي عليها يف حياهتا. ساب

. وينبغي أن نعلم هنا، أن  [110}َوُترْبُِئ اأْلَْكَمَه َواأْلَبْ َرَص إبِِْذين{ ]املائدة:    عيسى يف قوله تعاىل:ل   هذه املعجزةهللا عن  
أن   بد  ال  ملن  عيسى كان  إال  تكون  ال  العودة  األول. وهذه  احلكم  تغيري  من  يتمكن  حىت  اإلهلية،  املشيئة  مرتبة  إىل  يعود 

 كان وجودا خالصا. 
َناَك؟«يقول يوحنا: "        َلُه َيُسوُع َصَنَع ِطيًنا َوطََلى    فَ َقالُوا َلُه: »َكْيَف انْ َفَتَحْت َعي ْ يُ َقاُل  »ِإْنَساٌن  َذاَك وقَاَل:  َأَجاَب 

  فَ َقالُوا َلُه: »أَْيَن َذاَك؟« قَاَل: »الَ َأْعَلُم«.   يَنَّ، َوقَاَل يل: اْذَهْب ِإىَل بِرَْكِة ِسْلَواَم َواْغَتِسْل. َفَمَضْيُت َواْغَتَسْلُت َفأَْبَصْرُت«. َعيْ 
نَ ْيِه.   وََكاَن َسْبٌت ِحنَي َصَنعَ   َفأَتَ ْوا ِإىَل اْلَفرِّيِسيِّنَي اِبلَِّذي َكاَن قَ ْباًل َأْعَمى.  نَي َوفَ َتَح َعي ْ َفَسأََلُه اْلَفرِّيِسيُّوَن أَْيًضا َكْيَف    َيُسوُع الطِّ

فَ َقاَل قَ ْوٌم ِمَن اْلَفرِّيِسيِّنَي: »هَذا اإِلْنَساُن لَْيَس ِمَن هللِا،   أَْبَصَر، فَ َقاَل هَلُْم: »َوَضَع ِطيًنا َعَلى َعْييَنَّ َواْغَتَسْلُت، َفَأاَن أُْبِصُر«. 
ْبَت«. آَخُروَن قَالُوا: »َكْيَف يَ ْقِدُر ِإْنَساٌن َخاِطٌئ َأْن يَ ْعَمَل ِمْثَل هِذِه اآلََيِت؟« وََكانَ ألَنَّ  نَ ُهُم اْنِشَقاٌق. ُه الَ حَيَْفُظ السَّ :  2"  بَ ي ْ

 تناول الفريسيني خلرب معجزة عيسى عليه السالم، سيكون على عادة الفقهاء املرتمسني، من وجهنْي:   إنّ و 
املؤمنني  األول:   إميان  تؤيد  املعجزات  أبن  علمهم  رغم  فهم  احلسد.  ابب  من  يبلغونه،  ال  ما  إنكار  إىل  مييلون  أهنم  وهو 

يتوجه إىل  مل  إال إذاوتقويه، مبا يُفرتض أن جيعلهم يعتنون هبا؛ ينحازون إىل طرف اإلنكار املقابل، وكأهنم شياطني ال هتنأ  
 هللا من العباد أحد!... 

وهو   به  الثاين:  لتصلهم  ال  رهبم،  عن  الناس  لتقطع  جاءت  قد  الشريعة  وكأن  إلنكارهم،  شرعي  سند  إجياد  على  عملهم 
هي عمل استثنائي من شخص استثنائي.  وهم ُيالحظون هنا حرمة السبت، مع أن إعادة البصر إىل أكمه   سبحانه!...

 . ستيالء الظلمة على قلوهبم ، ومن عالمات اوهذا الفعل منهم، من دالالت اجلمود املخالف ألصل الدين 
ن تصدر هذه املعجزات عن إنسان خاطئ،  أل ستبعد واالنقسام احلاصل يف مجاعتهم، بني ُمسارع إىل اإلنكار، ومُ        

هو كالرتدد الذي يف ابطن كل واحد منهم؛ بني إميانه على ما به من ضعف، وشيطانه الذي يدعوه إىل السعي إىل إطفاء  
ُ ُمِتمُّ نُورِِه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُروَن     عن هذا الصنف:نور هللا. يقول هللا  ُهَو الَِّذي أَْرَسَل    . }يُرِيُدوَن لُِيْطِفُئوا نُوَر اَّللَِّ أِبَفْ َواِهِهْم َواَّللَّ

يِن ُكلِِّه َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكوَن{ ]ال وإن حال الفريسيني مع عيسى،    .[ 9،  8صف:  َرُسوَلُه اِبهْلَُدى َوِديِن احلَْقِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ
األشخاص املعتربين، ففرح به، وصار يتباهى به أمام الناس؛ وملا جاءه الشخص    هو كمن جاءه خطاب )رسالة( من أحد

بعينه إىل بلده، وزاره يف بيته، طرده وأنكره. وهذا يعين، لو أهنم كانوا على إميان صحيح، لفرحوا بعيسى وألكرموه؛ ولكنهم  
 حاهلم... مبلغ سوء فعلوا ما جيعل املرء يتعجب من  
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نَ ْيَك؟« فَ َقاَل: »ِإنَُّه َنيبٌّ!«ُث يواصل يوحنا: "         فَ َلْم    . قَالُوا أَْيًضا ِلأَلْعَمى: »َماَذا تَ ُقوُل أَْنَت َعْنُه ِمْن َحْيُث ِإنَُّه فَ َتَح َعي ْ
ِق اْليَ ُهوُد َعْنُه أَنَُّه َكاَن َأْعَمى فَ  َفَسأَلُومُهَا قَائِِلنَي: »َأهَذا ابْ ُنُكَما الَِّذي تَ ُقواَلِن ِإنَُّه    أَْبَصَر َحىتَّ َدَعْوا أَبَ َوِي الَِّذي أَْبَصَر. ُيَصدِّ

اآلَن؟« يُ ْبِصُر  َفَكْيَف  َأْعَمى؟  َأْعَمى.   ُوِلَد  ُوِلَد  َوأَنَُّه  ابْ نُ َنا،  هَذا  َأنَّ  »نَ ْعَلُم  َوقَااَل:  أَبَ َواُه  َفالَ    َأَجاهَبُْم  اآلَن  يُ ْبِصُر  َوأَمَّا َكْيَف 
. اْسأَلُوُه فَ ُهَو يَ َتَكلَُّم َعْن نَ ْفِسِه«.  نِّ نَ ْيِه َفاَل نَ ْعَلُم. ُهَو َكاِمُل السِّ َُما َكااَن خَيَافَاِن ِمَن    نَ ْعَلُم. َأْو َمْن فَ َتَح َعي ْ قَاَل أَبَ َواُه هَذا أَلهنَّ

قَ  اْليَ ُهوَد َكانُوا  أَلنَّ  اْلَمْجَمِع.اْليَ ُهوِد،  ِمَن  خُيْرَُج  اْلَمِسيُح  أِبَنَُّه  َأَحٌد  اْعرَتََف  ِإِن  أَنَُّه  تَ َعاَهُدوا  »ِإنَُّه َكاِمُل    ْد  أَبَ َواُه:  قَاَل  ِلذِلَك 
، اْسأَلُوُه«.  نِّ    نَ ْعَلُم َأنَّ هَذا اإِلْنَساَن َخاِطٌئ«. َفَدَعْوا اَثنَِيًة اإِلْنَساَن الَِّذي َكاَن َأْعَمى، َوقَالُوا َلُه: »أَْعِط جَمًْدا هلِل. حَنْنُ   السِّ

َواآلَن   َأْعَمى  َأيّنِ ُكْنُت  َواِحًدا:  ًئا  َشي ْ َأْعَلُم  َا  ِإمنَّ َأْعَلُم.  َلْسُت  ُهَو؟  »َأَخاِطٌئ  َوقَاَل:  َذاَك  أَْيًضا:    أُْبِصُر«.َفَأَجاَب  َلُه  فَ َقالُوا 
نَ ْيَك؟«  اهَبُْم: »َقْد قُ ْلُت َلُكْم َومَلْ َتْسَمُعوا. ِلَماَذا تُرِيُدوَن َأْن َتْسَمُعوا أَْيًضا؟ أََلَعلَُّكْم أَنْ ُتْم  َأجَ  »َماَذا َصَنَع ِبَك؟ َكْيَف فَ َتَح َعي ْ

ُن نَ ْعَلُم َأنَّ ُموَسى َكلََّمُه  حنَْ   َفَشَتُموُه َوقَالُوا: »أَْنَت تِْلِميُذ َذاَك، َوأَمَّا حَنُْن فَِإن ََّنا َتاَلِميُذ ُموَسى.  تُرِيُدوَن َأْن َتِصريُوا َلُه َتاَلِميَذ؟« 
َأَجاَب الرَُّجُل َوقَاَل هَلُْم: »ِإنَّ يف هَذا َعَجًبا! ِإنَُّكْم َلْسُتْم تَ ْعَلُموَن ِمْن أَْيَن ُهَو، َوَقْد    هللاُ، َوأَمَّا هَذا َفَما نَ ْعَلُم ِمْن أَْيَن ُهَو«.

َعْييَنَّ. َيسْ   فَ َتَح  اَل  هللَا  َأنَّ  َيْسَمُع.َونَ ْعَلُم  فَِلهَذا  َمِشيئَ َتُه،  َويَ ْفَعُل  هللَا  يَ تَِّقي  َأَحٌد  ِإْن َكاَن  َولِكْن  لِْلُخطَاِة.  مَلْ    َمُع  ْهِر  الدَّ ُمْنُذ 
ًئا«.  يُْسَمْع َأنَّ َأَحًدا فَ َتَح َعْييَنْ َمْولُوٍد أَْعَمى. ابُوا َوقَالُوا َلُه: »يف اخلَْطَاََي  أجَ   َلْو مَلْ َيُكْن هَذا ِمَن هللِا مَلْ يَ ْقِدْر َأْن يَ ْفَعَل َشي ْ

َخارًِجا.  فََأْخَرُجوُه  تُ َعلُِّمَنا!«  َوأَْنَت  جِبُْمَلِتَك،  أَْنَت  مع  1" ُوِلْدَت  حيققون  صاروا  الفريسيني،  أن  الكالم  هذا  من  واضح   :
أن   يدل على  ما. وهذا  صار مبصرا، ومع والدْيه؛ وكأهنم ارتكبوا جناية  الفريسيني، والفقهاء على العموم،  األعمى الذي 

أهنم كانوا   أيضا،  وواضح  أزمنتنا.  يف  الشرطة  تعاملهم  هنا، كما  الناس  يعاملون  فهم  جمتمعاهتم؛  يف  حقيقية  ُسلطة  هلم 
ابستجواهبم هذا، يتمنون أن جيدوا ثغرة يف القصة؛ أو جيدوا خمالفة واضحة تدل على أن عيسى كان من أتباع الشيطان  

. ولكنهم عندما وجدوا  فيهم  ليخرجوا إىل الناس بتفسري ينتصرون فيه ألهوائهم، ويزيدوا به من تثبيت مكانتهم)حاشاه!(؛  
بكالمه   صار امل ُبصر يردهم  إىل االستنتاجات املنطقية الَت    -وهو الشخص العامي- األمر بعيدا عن كل شبهة، وعندما 

لو كانوا مؤمنني؛   اعتبارهم  يف  يقدموها  أن  ينبغي  املاثل  كان  على  حكموا  عندما  لفظيا  بدأ  الذي  العنف  إىل  جلأوا  فإهنم 
فعليا وانتهى  اخلطاَي،  يف  قد ُولد  أبنه  غري    ، أمامهم  عن كرب  تعابريهم  يف  أابنوا  ولقد  جملسهم.  من  وطردوه  أخرجوه  عندما 

.  مجيعا   فساد طريقهم  ؛ والذي يكفي وحده للداللة علىفقهاء املسلمني أيضا جلَّ  لكرب الذي يتلبس  شبيه ابخفي، هو  
وسلم:   وآله  عليه  هللا  صلى  النيب  قال  ِمْن ِكرْبٍ »وقد  َذرٍَّة  ِمثْ َقاُل  قَ ْلِبِه  يف  َمْن َكاَن  اجْلَنََّة  َيْدُخُل  الفقهاء،  2« ! اَل  تنبه  ولو   .

تومهوا   عندما  تركوه  الذي  اإلميان  سبيل  إىل  العودة  على  لعملوا  بكربهم،  اجلنة  يدخلوا  لن  أهنم  على  وعرفوا  أوصياء  أهنم 
    يُثمر التواضع.   من ذلك   يف القلوب، بل على العكسرب الدين؛ ألن اإلميان ال يُثمر الك

         " يوحنا:  يضيف  هللِا؟« ُث  اِبْبِن  »أَتُ ْؤِمُن  َلُه:  َوقَاَل  فَ َوَجَدُه  َخارًِجا،  َأْخَرُجوُه  ُْم  َأهنَّ َيُسوُع  َوقَاَل:    َفَسِمَع  َذاَك  َأَجاَب 
ُهوَ  بِِه؟« »َمْن  ألُوِمَن  َسيُِّد  ََي  ُهَو!«.    ُهَو  َمَعَك  يَ َتَكلَُّم  َوالَِّذي  رَأَيْ َتُه،  »َقْد  َيُسوُع:  َلُه  َسيُِّد!«.    فَ َقاَل  ََي  »أُوِمُن  فَ َقاَل: 

، َحىتَّ يُ ْبِصَر الَِّذيَن    َوَسَجَد َلُه. َفَسِمَع    اَل يُ ْبِصُروَن َويَ ْعَمى الَِّذيَن يُ ْبِصُروَن«. فَ َقاَل َيُسوُع: »ِلَديْ ُنونٍَة أَتَ ْيُت َأاَن ِإىَل هَذا اْلَعاملَِ
ُعْمَياٌن؟«  أَْيًضا  حَنُْن  »أََلَعلََّنا  َلُه:  َوقَالُوا  اْلَفرِّيِسيِّنَي،  ِمَن  َمَعُه  الَِّذيَن َكانُوا  َلَما َكاَنْت    هَذا  ُعْمَيااًن  ُتْم  »َلْو ُكن ْ َيُسوُع:  هَلُْم  قَاَل 

ُتُكْم اَبِقَيٌة.َلُكْم َخِطيٌَّة. َولِكنِ   قليال: القول  وهنا ينبغي أن نفصل   :3"  اآلَن تَ ُقولُوَن ِإن ََّنا نُ ْبِصُر، َفَخِطي َّ
 

 . 34- 17: 9. يوحنا:  1
 . أخرجه مسلم، عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه.  2
 . 41- 35: 9. يوحنا:  3
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عليه  1 تنبين  الذي  األساس  هو  اإلميان  ألن  به؛  اإلميان  على  العمى،  بعد  أبصر  الذي  الرجل  السالم  عليه  عيسى  . يدل 
بربه.  العبد  لن    صلة  األعمى،  إىل  البصر  عودة  ألن  من  توذلك  يكون  بصره  نور  فإن  آخرته،  يف  وأما  دنياه؛  يف  إال  نفعه 

تعاىل:   إميانه.  قوله  يف  اآلخرة  عمى  عن  هللا  أخرب  َسِبياًل{    ولقد  َوَأَضلُّ  َأْعَمى  اآْلِخَرِة  يف  فَ ُهَو  َأْعَمى  َهِذِه  يف  }َوَمْن َكاَن 
ومن كان يف اآلخرة أعمى،    . نياه أعمى من الكفر، فهو يف آخرته أشد عمى من دنياه؛ أي من كان يف د [72]اإلسراء:  

فإنه لن يعلم شيئا من منازهلا ومواضعها؛ وهو ما يكون عذااب عليه طول الوقت. ومن عالمة عمى القلب، اعتماد العقالنية  
الفقهاء  ال  ومل يسلم من هذا االحنراف    ع أموره. املنحرفة، الَت جتعل املرء متوكال على نفسه، بدل أن يعتمد على ربه يف مجي

وال العوام؛ وهذا ألهنم عندما فقدوا أصل اإلميان، مل جيدوا سندا يف تديّنهم املنحرف، إال عقوهلم، فظنوا أن ذلك يغنيهم.  
  يف نظر وهذا يُشبه    ؛واحلقيقة هي أن اإلميان ال يستند إىل العقل، وإمنا يرجع فيه العبد إىل ربه بواسطة الرسول الذي يتبعه 

ونعين من هذا أن العبد يكون على توكل، من أول إميانه؛ وإن كان    .من يقفز يف اهلواء من أعلى جبل   )النفس(،  العقل
املتدينني،   من  اإلميان  طريق  خيطئ  من  حاال. وأما  أن كان  بعد  مقاما  ليصري  وتقوية،  تنمية  إىل  حيتاج  األويل،  التوكل  هذا 

ع إىل  يعودون  الدينفإهنم  يف  ألئمتهم  اتباعهم  عند  ابلرتجيح  أو  الفكر،  أهل  من  إن كانوا  ابلتنظري  من  قوهلم،  إن كانوا   ،
خمالف  العامة  أمر  وهو  هللا؛  إىل  )أنفسهم(، ال  عقوهلم  إىل  يعودون  املزعوم  إمياهنم  جيعلهم يف  ما  . وهذا،  ألصل وجودهم، 

مستندين   وجودهم  يف  يعلموا-داموا  مل  أم  الو   -علموا  )هللا(.و جإىل  احلق  ليس    د  املزعوم،  إمياهنم  أن  هذا،  من كل  ونعين 
 إمياان حقيقيا؛ وإمنا هو دعوى ابطلة. 

خُيرب عيسى عليه السالم، أبنه جاء ليدين العامل، ليُبصر الذين ال يُبصرون من ابب املعجزة، ومن ابب اهلداية اإلميانية؛  .  2
عيَ لو  أبعينهم،  يُبصرون  الذين  القليب  العمى  حدث  عمى  به؛ كما  اإلميان  يرفضون  الذي  لندما  الدينونة  ومعىن  لفريسيني. 

رِيَن َوُمْنِذرِيَن{    يتكلم عنه عيسى هنا، هو ما أخرب هللا عنه يف قوله تعاىل: ُ النَِّبيِّنَي ُمَبشِّ ًة َواِحَدًة فَ بَ َعَث اَّللَّ }َكاَن النَّاُس أُمَّ
هم السعداء عن األشقياء، إال بعد بعثة الرسل. وتبشري الرسل وإنذارهم،  ؛ وهذا يعين أن الناس ال ميتاز من [213]البقرة: 

واآلخرِ  اجلنة،  إىل  أحدمها  انتهاء  من  بد  ال  الفريقنْي  أن  على  زمانه،    يدل  يف  بعيسى  املؤمنني  أن  يعين  وهذا  النار.  إىل 
ذارة والنار. وإن بعثة الرسل عليهم  سيكونون من أهل البشارة واجلنة؛ وأن الكافرين به كالفريسيني، سيكونون من أهل الن

السالم يف زماهنم، يُشبه ما نسميه اليوم "حتديثا" يف الربامج والتطبيقات؛ غري أنه حتديث يف الدين. وهذا التحديث، جيعل  
  ، يف احلكم  ممن كانوا مؤمنني سابقا  ،به ون من ال يؤمن  يكونمن الصفر؛ حبيث املخصوص  اد ينطلق يف زمان الرسول العدّ 

الكفر   كافرين  الرسالية،  متحققي  اخلصيصة  هبذه  علمهم  لعدم  اإلميان،  بعد  انقلبوا كافرين  من  احلكم  هذا  يعلم  ال  وقد   .
. ولكنهم من جهة الوجدان، ال بد من أن ينقلب حاهلم من اإلميان إىل  مع كفرهم  فيبقون على توهم اإلميان من أنفسهم

مست  أن كانت  بعد  مظلمة  صار عليه اليهود بعد جميء عيسى،  الكفر، فتصري قلوهبم  ما  نقوله هنا، هو  نرية. وهذا الذي 
صلى هللا عليه وآله وسلم. َيِت من الكتاب، ويف    -إن شاء هللا- وسنبنّي    وما صار عليه النصارى بعد جميء حممد  فيما 

سماه؛ ونُبنّي أيضا، ما  موضعه، ما حيدث هلؤالء املنقلبني، وكيف يستمرون على تديّن مبين على اسم اإلميان من دون م
 الذي يعوض ذلك اإلميان، حىت يستمر أولئك القوم على تدينهم الصوري. 

ُتْم ُعْمَيااًن  . وأما حكم عيسى على الفريسيني، عندما أنكروا منه عليه السالم، أن ينعتهم ابلعمى؛ عندما قال هلم: " 3 َلْو ُكن ْ
ُتُكْم اَبِقَيةٌ َلَما َكاَنْت َلُكْم َخِطيٌَّة. َولِكِن اآلَن ت َ  ."، فهو حكم تفصيلي؛ ألن حكمه عليهم سابقا  ُقولُوَن ِإن ََّنا نُ ْبِصُر، َفَخِطي َّ

ابلعمى القليب اثبت. وهو هنا جُياريهم فيما يعقلون من جهة الظاهر، لعلمه بعدم فهمهم عنه يف جمال القلب؛ فيخربهم  
،  جدال  . وذلك ألهنم لو كانوا عمياان حُياسبون عليها عند هللاكتسب خطاَي وآاثما،  ست،  مع رؤيته عليه السالمأبن أعينهم  

من أحد الوجوه؛ وإن حوسبوا من    فإهنم سيكونون أفضل حاال، مبا أهنم لن يرتكبوا معاصي أبعينهم، وابلتايل فلن حُياسبوا
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  د ال يفطن إليه الفريسيون قما    من جهة الظاهر،. ويف كالم عيسى  غريه، ما دام العميان مكلفني ابإلميان بعيسى كاملبصرين 
عدم اعتبارهم للمعجزات احلسّية الَت أتى    ؛ وهو أهنم من كوهنم مبصرين من جهة احلس، فإهنم سُيحاسبون على من معىن 

السالم   هبا هو  عليه  عيسى،  إىل  النظر  اعتبار  من  مقصودان  وإن  خمالفته .  جسمانيته؛  ل   بسبب  جهة  من  الناس  من  غريه 
أيضا،  على هللا بصورته. وهذا الذي نذكره، يعلمه من كان ينظر إليه ابهلل، ال بنفسه. وهذا يعين    كونه نورا حمضا، وداالل

مشاهدة عيسى عليه السالم  من  يبلغوا هذه املرتبة  به على  أن التالميذ االثين عشر، مل  ؛ وسيأِت ضمن الكتاب ما ندلل 
يه وآله وسلم أعظم املظاهر الرابنية، فإن هذه اخلاصية كانت  وملا كان حممد صلى هللا عل  يف أوانه إن شاء هللا.  هذا الكالم 

يف الرسل السابقني عليهم السالم. ومن هنا، كان الناظر إليه، ذو االستعداد، يعرف هللاَ  منه    جلية فيه، أبكثر مما كانت 
س كغريه؛ وقد ينسب  ، يعلم من وجهه صلى هللا عليه وآله وسلم أنه ليهمألول وهلة. وقد كان بعض املشركني، على كفر 

  - ن وراء ظلمتهممِ -كان شائعا قدميا وحديثا. وإن كان الكافرون يعرفون منه  ، كما  أو ما شاهبه من احملامد  ذلك إىل صدقه
}َوتَ رَاُهْم يَ ْنظُُروَن    ما هو عليه من صفات الكمال، فما الظن بكبار أهل النور!... وإىل هذا املعىن يشري قول هللا تعاىل:

     ؛ أي ال يُبصرونين، ألنين لست إال أنت.[198َوُهْم اَل يُ ْبِصُروَن{ ]األعراف: ِإلَْيَك  
ِمَن اْلَباِب  : "، حاكيا عن عيسىُث يقول يوحنا يف األصحاح العاشر        َيْدُخُل  ِإنَّ الَِّذي الَ  َلُكْم:  أَقُوُل  »َاحْلَقَّ احلَْقَّ 

.ِإىَل َحِظريَِة اخْلِرَاِف، َبْل  هِلَذا    َوأَمَّا الَِّذي َيْدُخُل ِمَن اْلَباِب فَ ُهَو رَاِعي اخلِْرَاِف.  َيْطَلُع ِمْن َمْوِضٍع آَخَر، َفَذاَك َسارٌِق َوِلصٌّ
َوخُيْرُِجَها. أبَِمْسَاٍء  اخْلَاصََّة  ِخرَاَفُه  فَ َيْدُعو  َصْوتَُه،  َتْسَمُع  َواخْلِرَاُف  اْلبَ وَّاُب،  َأْخرَجَ   يَ ْفَتُح  أََماَمَها،  َوَمىَت  يَْذَهُب  اخْلَاصََّة  ِخرَاَفُه   

َا تَ ْعِرُف َصْوتَُه.  بَ ُعُه، أَلهنَّ َا الَ تَ ْعِرُف َصْوَت اْلُغَراَبِء«.  َواخلِْرَاُف تَ ت ْ بَ ُعُه َبْل هَتُْرُب ِمْنُه، أَلهنَّ هَذا اْلَمَثُل قَاَلهُ    َوأَمَّا اْلَغرِيُب َفاَل تَ ت ْ
هذا املثل يضربه عيسى من حضرة الواحدية، ألنه يُثبت    :1" فَ َلْم يَ ْفَهُموا َما ُهَو الَِّذي َكاَن يَُكلُِّمُهْم بِِه. هَلُْم َيُسوُع، َوأَمَّا ُهْم  

ويف كل   حياهتم  يف  راعيهم  أنه  على  اخلراف. ويدهلم  من  املقصودون  به، وهم  ويُثبت املؤمنني  صورته،  هو  الذي  احلق  فيه 
من يسعى إىل صالحهم؛ ألنه يدخل عليهم من الباب. ومعىن الدخول من الباب    ما يتعلق هبم من شؤوهنم؛ وأنه وحده

  الدعوة إىل هللا إبذنه؛ كما خُيرب هللا تعاىل عن حممد صلى هللا عليه وآله وسلم، الذي هو الراعي األكرب، فيقول: هو  هنا:  
رًا َوَنذِ  ِر اْلُمْؤِمِننَي أبَِنَّ هَلُْم ِمَن اَّللَِّ َفْضاًل    . َوَداِعًيا ِإىَل اَّللَِّ إبِِْذنِِه َوِسرَاًجا ُمِنريًا    . يرًا  }ََيأَي َُّها النَّيبُّ ِإانَّ أَْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبشِّ َوَبشِّ

من شهادهتا؛ فه[ 47  -   45َكِبريًا{ ]األحزاب:   من غيبها ال  د اجنذااب  جت  ي. وأما معرفة اخلراف بصاحبها، فإنه يكون 
. وأما من يدخل إىل احلظرية من موضع غري الباب، فإنه يكون لصا. ويقصد عيسى ابللصوص  تفسريه  تستطيعإليه، ال  

حقيقة، ولكن يسعون إما إىل بيعها وقبض مثنها  هنا، األنبياء الكذبة والدعاة الكذبة؛ الذين ال يسعون إىل صالح اخلراف  
إن   من بني املسلمني اليوم(، وإما ألكلها )معنوَي(  يفعل الدعاة  أ)كما  يُدخلوهنا يف  كان اللصوص من  هل القهر الذين 

من أنفسهم، عندما يسمعون نداء الغريب عن حضرة  صنوف الشرك  أن جيدها املؤمنون  . ويذكر عيسى خصيصة ال بد 
اخلطاب. وكل من ال جيد نفورا من خطاب الغرابء، فإنه ال يكون من خرفان الراعي؛ أي ال   ذلكاحلق، وهي النفور من 

جند انقباضا شديدا من خطاب    -حبمد هللا-ولقد كنا    .؛ وإمنا يكون من أتباع الشيطان اع الرسول املخصوص يكون من أتب
العلم؛   جهة  من  الكالم  لفحوى  السلوك؛ ومن دون فهم  اُنراطنا يف  العقائد، قبل  يتكلمون يف  الذين  من  الضالل،  أهل 

 فكان ذلك حفظا من هللا لنا. فله احلمد سبحانه وله الشكر... 
يُع الَِّذيَن أَتَ ْوا قَ ْبِلي ُهْم    فَ َقاَل هَلُْم َيُسوُع أَْيًضا: »احلَْقَّ احلَْقَّ أَقُوُل َلُكْم: ِإيّنِ َأاَن اَبُب اخلِْرَاِف.ُث ُيضيف يوحنا: "          مجَِ

ُد َمْرًعى.  َأاَن ُهَو اْلَباُب. ِإْن َدَخلَ   ُسرَّاٌق َوُلُصوٌص، َولِكنَّ اخلِْرَاَف مَلْ َتْسَمْع هَلُْم. ارُِق    ِب َأَحٌد فَ َيْخُلُص َوَيْدُخُل َوخَيْرُُج َوجيَِ اَلسَّ
 

 . 6- 1:  10. يوحنا:  1



177 
 

ي  َأاَن ُهَو الرَّاِعي الصَّاِلُح، َوالرَّاعِ   ْم أَْفَضُل.اَل ََيِْت ِإالَّ لَِيْسرَِق َوَيْذَبَح َويُ ْهِلَك، َوأَمَّا َأاَن فَ َقْد أَتَ ْيُت لَِتُكوَن هَلُْم َحَياٌة َولَِيُكوَن هلَُ 
نَ ْفَسُه َعِن اخلِْرَاِف.  َلُه، َفرَيَى الذِّْئَب ُمْقِباًل َوَيرْتُُك    الصَّاِلُح يَ ْبِذُل  َوأَمَّا الَِّذي ُهَو َأِجرٌي، َولَْيَس رَاِعًيا، الَِّذي لَْيَسِت اخلِْرَاُف 

ُدَها. َويُ َبدِّ اخلِْرَاَف  الذِّْئُب  فَ َيْخَطُف  َويَ ْهُرُب،  ي َ   اخلِْرَاَف  اِبخلِْرَاِف.َواأَلِجرُي  يُ َبايل  َواَل  َأِجرٌي،  ألَنَُّه  الرَّاِعي    ْهُرُب  فَِإيّنِ  َأاَن  أَمَّا 
تَ ْعرُِفيِن، َِت  َوَخاصَّ َِت  َخاصَّ َوَأْعِرُف  اخلِْرَاِف.  الصَّاِلُح،  َعِن  نَ ْفِسي  َأَضُع  َوَأاَن  اآلَب.  َأْعِرُف  َوَأاَن  يَ ْعرُِفيِن  اآلَب  َأنَّ  َويل    َكَما 

َبِغي َأْن آِتَ بِِتْلَك أَْيًضا فَ َتْسَمُع َصْوِت، َوَتُكوُن َرِعيٌَّة َواِحَدٌة  ِخرَاٌف أُخَ  بُّيِن    َورَاٍع َواِحٌد.ُر لَْيَسْت ِمْن هِذِه احلَِْظريَِة، يَ ن ْ هِلَذا حيُِ
أَْيًضا.  آلُخَذَها  نَ ْفِسي  َأَضُع  أَليّنِ  َبْل    اآلُب،   ، ِمينِّ ََيُْخُذَها  َأَحٌد  َويل  لَْيَس  َأَضَعَها  َأْن  ُسْلطَاٌن  يل  َذاِت.  ِمْن  َأاَن  َأَضُعَها 

َأِب«.  ِمْن  َأْن آُخَذَها أَْيًضا. هِذِه اْلَوِصيَُّة قَِبْلتُ َها  للعقائد املسيحية؛ وحنن سنبنّي  1" ُسْلطَاٌن  : هذا الكالم، سيكون أساسا 
 هنا غثّه من مسينه إبذن هللا. 

م 1 أن  األهواء،  أهل  يفهم  قد  عليهم  .  السابقني  الرسل  على  ينطبق  ولصوص"،  سراق  هم  قبلي،  أتوا  الذين  "مجيع  عىن 
 ؛ وهم من هذا الوجه نظراء لعيسى عليه السالم. السالم؛ وهذا حمال، ألهنم مكلفون ابلتبليغ من ِقبل هللا رهبم 

ابقني؛ وهو أنه عليه السالم  يُشري إىل معىن يف اجلمع خيصه دون األنبياء الس -عليه السالم-. ومع ذلك، فإن عيسى  2
األجري.   معاملة  يُعاملهم  وال  خاصة،  عناية  هبم  يعتين  هو  لذلك  عنه.  صادرون  هم  الذين  احلق،  مرتبة  من  أتباعه  يدعو 
واملقصود هنا من األجري، هو الرسول الذي يدعو أتباعه من مرتبة الرسالة وحدها؛ فإنه يف النهاية ال يهتم ملصائرهم، وإمنا  

وهذا ال يعين أن هؤالء الرسل، ال    عصيان.من  م األحكام والتعاليم، ويرتكهم خيتارون ما يشاءون من طاعة أو  هو يبلغه
جهة   من  فيهم  تصرفهم  يكون  الذي  الوقت  يف  ظاهرهم،  من  لقومهم  يكون  خطاهبم  أن  يعين  وإمنا  احلق؛  يف  هلم  مكانة 

حىت كا ظاهره،  على  احلق  ظهر  الذي  عيسى  خبالف  وهذا  عليه. ابطنهم.  يطغى  السالم،    د  عليهم  الرسل  أن  شك  وال 
املعاملة هذه  يف  أيضا  خيتلفون  بينهم  الواليةفيما  ويف  الرسالة  يف  مقامهم  يُعطيه  ما  حبسب  هذا    .معا   ،  تعاىل يف  يقول هللا 

{ ]هود:  }َوََيقَ ْوِم اَل َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه َمااًل ِإْن َأْجرَِي ِإالَّ   املعىن، على لسان نوح عليه السالم: . فهذا هو معىن  [ 29 َعَلى اَّللَِّ
وإن   منه.  مجيعا  ألهنم  مجيعا،  اخللق  يرحم  فإنه  احلق،  مرتبة  من  ينطق كعيسى  من كان  وأما  عيسى.  ذكره  الذي  اإلجارة 
كانت رمحة عيسى كبرية، فإن رمحة حممد صلى هللا عليه وآله وسلم أكرب؛ وهو الذي من حقيقته خلق هللا مجيع اخللق،  

َ ُيِضلُّ َمْن َيَشاءُ َويَ ْهِدي َمْن َيَشاُء َفاَل َتْذهَ   ل فيه ربه: وقا ْب نَ ْفُسَك َعَلْيِهْم  }أََفَمْن زُيَِّن َلُه ُسوءُ َعَمِلِه فَ َرآُه َحَسًنا فَِإنَّ اَّللَّ
َ َعِليٌم مبَا َيْصنَ ُعوَن{ ]فاطر:    وآله وسلم على من ال يستجيب ؛ وذلك عندما كان حيزن صلى هللا عليه  [ 8َحَسرَاٍت ِإنَّ اَّللَّ

يعلم  لدعوة احلق  ؛ وهذا هو الفرق بني عيسى وحممد صلى هللا عليه وآله وسلم، من جهة السعة. ونعين أن عيسى كان 
نفسه يف خماطبة اليهود؛ وأما حممد صلى هللا عليه وآله وسلم، فإن   يتعب  خرافه، ويعلم من ليسوا خرافه؛ لذلك كان ال 

خرافه؛   الناس  عليهممجيع  حيزن  يف  ولذلك كان  حظ  من  )الشيطان(  للذئب  بد  ال  أنه  عنه، إبعالمه  خفف  هللا  ولكن   .
ولوال أن هللا عّزى نبيه عند م ُصابه يف املعرضني، لتأذت نفسه الشريفة أذى    اخلراف؛ حىت يُسّلم لربه يف مشيئته وحكمته.

ال  املقام،  وهذا  الكربى.  الرمحة  بعني  إليهم  نظره  بسبب  وسلم.    ابلغا،  وآله  عليه  هللا  صلى  معه  اخللق  من  فيه  ألحد  قدم 
   وهو سبب إَيل كل صنوف اخللق يف اآلخرة، إىل رمحة تناسبهم، بعد انقضاء أحقاب العذاب.  

  "، الَت معناها: أان أفديهم؛ أساسا لعقيدة الفداء الَتَوَأاَن َأَضُع نَ ْفِسي َعِن اخلِْرَافِ . سيتخذ املسيحيون مقولة عيسى "3
سنعرض هلا يف حينها إن شاء هللا. واحلقيقة، هي أن الفداء من الكبار، ال يتعدى معىن الشفاعة املعلوم. وشفاعة عيسى  

كما هي اثبتة شفاعة كل رسول. والشفاعة تقتضي سؤال الرسول املخصوص ربَّه ألمته، ليعفو عن خطاَيهم    ألمته اثبتة،
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ذل من  يلحق  أن  دون  من  ذنوهبم؛  عنهم  الشفيعوليكفر  ابلرسول  أذى  اآلخرة ك  يف  أو  الدنيا  يف  حلق  ،  لو  ألنه  وذلك   .
األذى ابلرسول يف مقابل ذلك، فإن األمر يكون مقايضة ال شفاعة ابملعىن التام؛ وأذى الرسول يف نفسه أبلغ يف السوء  

الذي يقصدونه، ونقبل منه جزءا    من أتذي أتباعه، ملن كان يعترب املراتب. هلذا، فإننا لن نوافق املسيحيني على معىن الفداء 
يف العبادة    على النفس  ، أو من قبيل التشديداختيارا  قد يصيب الرسول يف حياته الدنيا، مما هو من قبيل التكفري عن القوم

ليعم أجرها األمة. ومن هذا الباب، كان النيب صلى هللا عليه وآله وسلم، يقوم الليل حىت تتورم قدماه الشريفتان، ويصوم  
َر َويُِتمَّ    .}ِإانَّ فَ َتْحَنا َلَك فَ ْتًحا ُمِبيًنا   ، وهو من قال هللا له:ىت يُقال ال يُفطرح َم ِمْن َذنِْبَك َوَما أَتَخَّ ُ َما تَ َقدَّ لِيَ ْغِفَر َلَك اَّللَّ

ُمْسَتِقيًما   ِصرَاطًا  َويَ ْهِدَيَك  َعَلْيَك  ]  . نِْعَمَتُه  َعزِيزًا{  َنْصرًا   ُ اَّللَّ عليه    . [3  -   1الفتح:  َويَ ْنُصَرَك  هللا  صلى  مبالغته  أن  ونعين 
ألمته.  رجاء  وتكون  شكرا  تكون  العبادة  يف  وسلم  وسلم،  أما  و   وآله  وآله  عليه  هللا  صلى  واحدة  فهي  شفاعته  شفاعتان: 

يه أن  الَت هي البشرية مجعاء. ولقد أعطاه هللا هذه الشفاعة، من دون أن يشرتط عل عامة،اصة، وواحدة ألمته الاخلألمته 
 يُقتل أو ُيصلب، كما يفهم من ذلك املسيحّيون. 

       " يوحنا:  يقول  اْلَكاَلِم. ُث  هَذا  ِبَسَبِب  اْليَ ُهوِد  َبنْيَ  اْنِشَقاٌق  أَْيًضا  َوُهَو    َفَحَدَث  َشْيطَاٌن  »ِبِه  ُهْم:  ِمن ْ فَ َقاَل َكِثريُوَن 
  قَالُوا: »لَْيَس هَذا َكاَلَم َمْن بِِه َشْيطَاٌن. أََلَعلَّ َشْيطَااًن يَ ْقِدُر َأْن يَ ْفَتَح أَْعنُيَ اْلُعْمَياِن؟«. آَخُروَن    يَ ْهِذي. ِلَماَذا َتْسَتِمُعوَن َلُه؟« 

أُوُرَشِليَم، وََكاَن ِشَتاٌء.  يف  يف اهْلَْيَكِل يف رَِواِق ُسَلْيَماَن،  وََكاَن ِعيُد التَّْجِديِد  ى  يَ َتَمشَّ َيُسوُع  بِِه اْليَ ُهوُد َوقَالُوا  فَاْحتَ   وََكاَن  اَط 
َجْهرًا«.  لََنا  فَ ُقْل  اْلَمِسيَح  أَْنَت  ِإْن ُكْنَت  أَنْ ُفَسَنا؟  تُ َعلُِّق  َمىَت  »ِإىَل  تُ ْؤِمُنوَن.    َلُه:  َوَلْسُتْم  َلُكْم  قُ ْلُت  »ِإيّنِ  َيُسوُع:  َأَجاهَبُْم 

ِخرَايف    َولِكنَُّكْم َلْسُتْم تُ ْؤِمُنوَن ألَنَُّكْم َلْسُتْم ِمْن ِخرَايف، َكَما قُ ْلُت َلُكْم.  ُد يل. َاأَلْعَماُل الََِّت َأاَن َأْعَمُلَها اِبْسِم َأِب ِهَي َتْشهَ 
بَ ُعيِن.  َأِب الَِّذي     ِمْن َيِدي. َوَأاَن أُْعِطيَها َحَياًة أََبِديًَّة، َوَلْن هَتِْلَك ِإىَل األََبِد، َوالَ خَيَْطُفَها َأَحدٌ   َتْسَمُع َصْوِت، َوَأاَن َأْعرِفُ َها فَ تَ ت ْ

َأِب. َيِد  ِمْن  خَيَْطَف  َأْن  َأَحٌد  يَ ْقِدُر  َواَل   ، اْلُكلِّ ِمَن  َأْعَظُم  ُهَو  َها  ِإَيَّ َواِحٌد«.  َأْعطَاين  اليهود،    :1" َأاَن َواآلُب  بني  االنشقاق 
. ولقد أخربهم عيسى أهنم ليسوا  سبق أن قلنا هو كالرتدد من النفس الواحدة؛ ولكن الغالب عليهم كان اجلحود والكفر

من خرافه، حىت يعلموا أهنم ليسوا هم من مل يقبلوا دعوته، وإمنا هو من مل خيرتهم خرافا يف األزل. وهذا مما يزيد يف حنقهم  
 لذلك سينتهون إىل إرادة رمجه ابحلجارة عليه السالم.   تبكيتهم؛ و 

َأَجاهَبُْم َيُسوُع: »َأْعَمااًل َكِثريًَة َحَسَنًة أَرَيْ ُتُكْم ِمْن ِعْنِد َأِب. ِبَسَبِب    ا ِحَجارًَة ِلرَيْمُجُوُه. فَ تَ َناَوَل اْليَ ُهوُد أَْيضً يقول يوحنا: "       
َها تَ ْرمُجُوَنيِن؟« فَِإنََّك َوأَْنَت ِإْنَساٌن  َأَجابَُه اْليَ ُهوُد قَائِِلنَي: »َلْسَنا نَ ْرمُجَُك أَلْجِل َعَمل َحَسٍن، َبْل أَلْجِل جَتِْديٍف،    َأيِّ َعَمل ِمن ْ

نَ ْفَسَك ِإهلًا«  إِنَُّكْم آهِلٌَة؟   جَتَْعُل  اَنُموِسُكْم: َأاَن قُ ْلُت  َمْكُتواًب يف  َيُسوُع: »أَلَْيَس  َصاَرْت    َأَجاهَبُْم  ِإْن قَاَل آهِلٌَة ألُولِئَك الَِّذيَن 
اْلَمكْ  َقَض  يُ ن ْ َأْن  مُيِْكُن  َواَل  هللِا،  أَليّنِ    ُتوُب، ِإلَْيِهْم َكِلَمُة  جُتَدُِّف،  ِإنََّك  َلُه:  أَتَ ُقولُوَن   ، اْلَعاملَِ ِإىَل  َوأَْرَسَلُه  اآلُب  َسُه  َقدَّ فَالَِّذي 

هللِا؟  اْبُن  ِإيّنِ  ِب.   قُ ْلُت:  تُ ْؤِمُنوا  َفالَ  َأِب  َأْعَماَل  َأْعَمُل  َلْسُت  تُ ْؤِمُنو   ِإْن ُكْنُت  مَلْ  فَِإْن  َأْعَمُل،  ِإْن ُكْنُت  َفآِمُنوا  َولِكْن  ِب  ا 
َوَمَضى أَْيًضا ِإىَل َعرْبِ    َفطََلُبوا أَْيًضا َأْن مُيِْسُكوُه َفَخرََج ِمْن أَْيِديِهْم،  اِبأَلْعَماِل، ِلَكْي تَ ْعرُِفوا َوتُ ْؤِمُنوا َأنَّ اآلَب يفَّ َوَأاَن ِفيِه«. 

ُد ِفيهِ  َفأََتى إِلَْيِه َكِثريُوَن َوقَالُوا: »ِإنَّ يُوَحنَّا مَلْ يَ ْفَعْل آيًَة َواِحَدًة،    َأوَّاًل َوَمَكَث ُهَناَك.  األُْرُدنِّ ِإىَل اْلَمَكاِن الَِّذي َكاَن يُوَحنَّا يُ َعمِّ
 : ولنالحظ ما يلي: 2" َفآَمَن َكِثريُوَن بِِه ُهَناَك.  َولِكْن ُكلُّ َما قَاَلُه يُوَحنَّا َعْن هَذا َكاَن َحقًّا«. 

ت هللا ونقمته، مبعاملة عيسى هذه املعاملة الشنيعة. وسيجدون آاثر هذه املعاملة يف دنياهم  . إن اليهود قد استجلبوا مق1
 ؛ فيهم ويف ذرَيهتم، إىل قيام الساعة. آخرهتميف و 
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!"،  نَ ْفَسَك ِإهلًا فَِإنََّك َوأَْنَت ِإْنَساٌن جَتَْعُل  ع اليهود يف كفرهم، كان بزعم حرصهم على التوحيد؛ ألهنم قالوا له: ". إن تذرُّ 2
هم  إن  و يف كتاهبم.  السابقني وكأهنم يعلمون شيئا من ذلك، وهم من ينكرون األلوهية الَت نسبها هللا إىل مظاهر أنبيائهم  

أهنم يف النهاية  يف  كذبوا أبنبيائهم، فال شك   أراد تنبيههم إليه. ونعين،  ما  أهنم سيكونون أشد تكذيبا لعيسى؛ وهذا هو 
 . لرسل مجيعا ن الرسل، عند تكذيبهم جبميعهم؛ ولكنهم مع الشيطان الذي هو عدو ل ليسوا مع أحد م 

من عمله هو سبحانه. ولقد كان  هي  . إن عيسى قد دهلم على كفرهم ابهلل رهبم، بعد كفرهم ابلرسل؛ ألن املعجزات  3
ي  الذي  املظهر  عن  النظر  بغض  )املعجزات(،  أبعماله  اإلميان  منهم  يقتضي  برهبم،  جلعلهم  إمياهنم  ابهلل،  آمنوا  ولو  عملها. 

وبسبب    إمياهنم يؤمنون مبن ظهرت على يديه أعماله؛ لعدم انفكاك هذا املعىن عن ذاك. ولكنهم مع كل تنبيهات عيسى،
 ُيصرون على ما هم عليه من الظلم والظلمة...   سبق شقائهم،

َيا ِمْن قَ ْريَِة َمْرمَيَ َوَمْراَث أُْخِتَها.  ِإْنَساٌن َمرِيًضا َوُهَو لَِعاَزُر، : "وَكانَ ُث يقول يوحنا        وََكاَنْت َمْرمَيُ، الََِّت َكاَن    ِمْن بَ ْيِت َعن ْ
ِبَشْعرَِها.  َوَمَسَحْت رِْجَلْيِه  ِبِطيٍب،  الرَّبَّ  َدَهَنِت  الََِّت  ِهَي  َمرِيًضا،  َأُخوَها  »َيَ   ِلَعاَزُر   : قَائَِلَتنْيِ إِلَْيِه  اأُلْخَتاِن  َسيُِّد،    َفَأْرَسَلِت 

بُُّه َمرِيٌض«. َد اْبُن هللِا بِِه«   ُهَوَذا الَِّذي حتُِ َع َيُسوُع، قَاَل: »هَذا اْلَمَرُض لَْيَس لِْلَمْوِت، َبْل أَلْجِل جَمِْد هللِا، لِيَ َتَمجَّ ا مسَِ   . فَ َلمَّ
بُّ َمْراَث َوأُْختَ َها َوِلَعاَزَر.  حبب هللا؛ و"لعازر" ال شك هو حمبوب عند هللا، حىت  : الرابين ال حيب أحدا إال 1" وََكاَن َيُسوُع حيُِ

   وحنن سنورد هنا القصة كاملة، حىت ال يضيع شيء من معانيها.   يعتين به وأبختْيه عيسى.
. ُث يضيف يوحنا: "         َع أَنَُّه َمرِيٌض َمَكَث ِحيَنِئٍذ يف اْلَمْوِضِع الَِّذي َكاَن ِفيِه يَ ْوَمنْيِ ا مسَِ بَ ْعَد ذِلَك قَاَل لَِتاَلِميِذِه:    ُُثَّ   فَ َلمَّ

  َك«. قَاَل َلُه التَّاَلِميُذ: »ََي ُمَعلُِّم، اآلَن َكاَن اْليَ ُهوُد َيطْلُُبوَن َأْن يَ ْرمُجُوَك، َوَتْذَهُب أَْيًضا ِإىَل ُهَنا  »لَِنْذَهْب ِإىَل اْليَ ُهوِديَِّة أَْيًضا«. 
الن ََّها َساَعاُت  »أَلَْيَسْت  َيُسوُع:  ، َأَجاَب  اْلَعاملَِ هَذا  نُوَر  يَ ْنظُُر  ألَنَُّه  يَ ْعثُ ُر  الَ  الن ََّهاِر  يف  مَيِْشي  َأَحٌد  ِإْن َكاَن  َعْشَرَة؟  اثْ َنََتْ    ِر 

فهو  : يعين عيسى بكالمه، أن الرابين الذي يكون نورا، 2" َولِكْن ِإْن َكاَن َأَحٌد مَيِْشي يف اللَّْيِل يَ ْعثُ ُر، أَلنَّ النُّوَر لَْيَس ِفيِه«.
والسري هنا حسي ومعنوي. وهذا    ؛ ميشي يف أموره على نور؛ وابلتايل فإنه ال يعثر؛ أي ال يصيبه أذى أو مكروه يف سريه 

القرآن:  يف  عنه  تعاىل  هللا  يقول  ما  هو  َمث َ   املعىن  النَّاِس َكَمْن  يف  بِِه  مَيِْشي  نُورًا  َلُه  َوَجَعْلَنا  َناُه  فََأْحيَ ي ْ ًتا  َمي ْ يف  }أََوَمْن َكاَن  ُلُه 
َها{ ]األنعام:   أولياء هللا وميّيزهم عن األعداء؛ ويعرف مكائد    على نور، يعرفْ   نْ . فمن يكُ [ 122الظُُّلَماِت لَْيَس خِبَارٍِج ِمن ْ

يشعروا أن  غري  من  قلوهبم،  مكنون  عن  الرابين  خيربون  الناس  إن  بل  فيتجنبها...  إبرادة  الشياطني  عنهم  يصدر  ما  بكل   ،
املعاطب!...وبغريها  جيتنبوا  حىت  ألوليائه،  هللا  مكر  من  وهذا  أنفسهم.  على  له  جواسيس  وكأهنم  ال   ؛  من  ابب  علم  وهذا 

    . يف نفسه   غريب، ال وجود للكذب فيه؛ وإن نطق الناطق أو تظاهر املتظاهر مبا هو كذب وخداع
فَ َقاَل َتاَلِميُذُه: »ََي َسيُِّد،    قَاَل هَذا َوبَ ْعَد ذِلَك قَاَل هَلُْم: »ِلَعاَزُر َحِبيبُ َنا َقْد اَنَم. لِكينِّ أَْذَهُب ألُوِقظَُه«. ُث يضيف يوحنا: "

يُْشَفى«.ِإْن   فَ ُهَو  اَنَم  َقْد  الن َّْوِم.   َكاَن  رُقَاِد  َعْن  يَ ُقوُل  أَنَُّه  ظَنُّوا  َوُهْم  َمْوتِِه،  َعْن  يَ ُقوُل  َيُسوُع  ِحيَنِئٍذ    وََكاَن  َيُسوُع  هَلُْم  فَ َقاَل 
فَ َقاَل تُوَما الَِّذي يُ َقاُل َلُه الت َّْوأَُم    ُنوا. َولِكْن لَِنْذَهْب ِإلَْيِه!«. َوَأاَن أَفْ رَُح أَلْجِلُكْم ِإيّنِ مَلْ َأُكْن ُهَناَك، لِتُ ْؤمِ   َعالَنَِيًة: »لَِعاَزُر َماَت. 

.   لِلتَّاَلِميِذ رُفَ َقائِِه: »لَِنْذَهْب حَنُْن أَْيًضا ِلَكْي مَنُوَت َمَعُه!«.  ٍم يف اْلَقرْبِ ا أََتى َيُسوُع َوَجَد أَنَُّه َقْد َصاَر َلُه أَْربَ َعُة َأَيَّ َكاَنْت  وَ   فَ َلمَّ
َيا َقرِيَبًة ِمْن أُوُرَشِليَم حَنَْو مَخَْس َعْشَرَة َغْلَوًة.    وََكاَن َكِثريُوَن ِمَن اْليَ ُهوِد َقْد َجاُءوا ِإىَل َمْراَث َوَمْرمَيَ لِيُ َعزُّومُهَا َعْن َأِخيِهَما.   بَ ْيُت َعن ْ

مَ  َوأَمَّا  الَقَ ْتُه،  آٍت  َيُسوَع  َأنَّ  َمْراَث  َعْت  مسَِ ا  اْلبَ ْيِت.فَ َلمَّ يف  َجاِلَسًة  فَاْسَتَمرَّْت  َلْو ُكْنَت    ْرمَيُ  َسيُِّد،  »ََي  لَِيُسوَع:  َمْراَث  فَ َقاَلْت 
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ُه«.   هُهَنا مَلْ مَيُْت َأِخي!  :  1ُخوِك«. قَاَل هَلَا َيُسوُع: »َسيَ ُقوُم أَ   لِكينِّ اآلَن أَْيًضا َأْعَلُم َأنَّ ُكلَّ َما َتْطُلُب ِمَن هللِا يُ ْعِطيَك هللاُ ِإَيَّ
واضح أن مراث كانت مؤمنة بعيسى إمياان خالصا، ألهنا رغم مصاهبا تعلم أن عيسى جماب عند هللا، وأنه ال حيدث معه إال  
اخلري. فبشرها عيسى أبن أخاها سيقوم؛ ولكنها ظنت أنه يكلمها عن قيامة اآلخرة، فأظهرت له أهنا تؤمن هبا، ومل خيطر  

 ميان. يف ابهلا غري ما يعطيه اإل 
قَاَل هَلَا َيُسوُع: »َأاَن ُهَو اْلِقَياَمُة    قَاَلْت َلُه َمْراَث: »َأاَن َأْعَلُم أَنَُّه َسيَ ُقوُم يف اْلِقَياَمِة، يف اْليَ ْوِم اأَلِخرِي«. ويضيف يوحنا: "        

قَاَلْت َلُه: »نَ َعْم    آَمَن ِب فَ َلْن مَيُوَت ِإىَل األََبِد. أَتُ ْؤِمِننَي هِبَذا؟« وَُكلُّ َمْن َكاَن َحيًّا وَ  َواحْلََياُة. َمْن آَمَن ِب َوَلْو َماَت َفَسَيْحَيا،
 .» اْلَعاملَِ ِإىَل  اآلِت  هللِا،  اْبُن  اْلَمِسيُح  أَْنَت  أَنََّك  آَمْنُت  َقْد  َأاَن  َسيُِّد.  بعد  2" ََي  من  املوتى  إبحيائه  مثال  يضرب  عيسى  إن   :

"، فإنه ال يعين أن  َوَلْو َماَت َفَسَيْحَيا حياة أبدية؛ لذلك يربط احلياة ابإلميان. وأما قوله "   املوت الطبيعي، إبحيائه القلوب
"لعازر"؛ ولكن يعين أن املؤمن حييا حياة قلبية، يكون    سيعود كل من آمن به سيعود إىل احلياة الطبيعية بعد املوت، كما  

اة القلب ُيصطلح عليها يف الطريق ابل  "ذكر"، يف مقابل املوت  حاله فيها بني األموات، كحال األحياء مع األموات. وحي
يقول هللا تعاىل عن الذاكرين:  ُيصطلح عليه ابل  "غفلة".  َماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتاَلِف اللَّْيِل    القليب الذي  }ِإنَّ يف َخْلِق السَّ

َماَواِت َواأْلَْرِض رَب ََّنا  الَِّذيَن َيْذُكرُ  . َوالن ََّهاِر آَلََيٍت أِلُويل اأْلَْلَباِب  ُروَن يف َخْلِق السَّ وَن اَّللََّ ِقَياًما َوقُ ُعوًدا َوَعَلى ُجُنوهِبِْم َويَ تَ َفكَّ
َرب ََّنا    .رَب ََّنا إِنََّك َمْن تُْدِخِل النَّاَر فَ َقْد َأْخزَيْ َتُه َوَما لِلظَّاِلِمنَي ِمْن أَْنَصاٍر  .َما َخَلْقَت َهَذا اَبِطاًل ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّاِر  

ميَاِن َأْن آِمُنوا ِبرَبُِّكْم َفآَمنَّا َرب ََّنا فَاْغِفْر لََنا ُذنُوبَ َنا وَ  ْعَنا ُمَناِدًَي يُ َناِدي ِلإْلِ ْر َعنَّا َسيَِّئاِإن ََّنا مسَِ َرب ََّنا َوآتَِنا    . تَِنا َوتَ َوف ََّنا َمَع اأْلَبْ رَاِر َكفِّ
؛ ويقول سبحانه عن  [194  -  190َما َوَعْدتَ َنا َعَلى ُرُسِلَك َواَل خُتْزاَِن يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِإنََّك اَل خُتِْلُف اْلِميَعاَد{ ]آل عمران:  

اجلِْ   الغافلني:  ِمَن  جِلََهنََّم َكِثريًا  َذرَْأاَن  اَل  }َوَلَقْد  آَذاٌن  َوهَلُْم  هِبَا  يُ ْبِصُروَن  اَل  َأْعنُيٌ  َوهَلُْم  هِبَا  يَ ْفَقُهوَن  اَل  قُ ُلوٌب  هَلُْم  ْنِس  َواإْلِ نِّ 
]األعراف:   اْلَغاِفُلوَن{  ُهُم  أُولَِئَك  َأَضلُّ  ُهْم  َبْل  أُولَِئَك َكاأْلَنْ َعاِم  هِبَا  الذاكرين  [ 179َيْسَمُعوَن  أن  هذا،  من  . ونستخلص 

م حواسهم من جهة أرواحها، معاين احملسوسات؛ وأن الغافلني عند عدم جُماوزهتم للمحسوس، ينحدرون إىل مرتبة  تُعطيه
البهائم بل أسفل منها. وإن نزول الغافلني إىل أسفل من األنعام، ليس مبالغة )تعاىل هللا(، وإمنا هو حقيقة؛ ألن احليواانت  

هي على ذكر خاص هبا يف مرتبتها؛ وليست غافلة، كما قد يُظّن. ولو أن    يف إدراكها للمحسوسات دون املعاين العليا، 
الناس ُرزقوا بعض ما للبهائم من خشية هلل، النقطعوا عن معتاد معيشتهم. وإن هذا اجملال يطول الكالم فيه، وحنن نريد  

 االختصار... 
ا قَاَلْت هَذا َمَضْت َودَ ُث يواصل يوحنا عرضه، فيقول: "         َعْت َمْرمَيَ أُْختَ َها ِسرًّا، قَائَِلًة: »اْلُمَعلُِّم َقْد َحَضَر، َوُهَو  َوَلمَّ

َعْت قَاَمْت َسرِيًعا َوَجاَءْت ِإلَْيِه.   َيْدُعوِك«. ا مسَِ َومَلْ َيُكْن َيُسوُع َقْد َجاَء ِإىَل اْلَقْريَِة، َبْل َكاَن يف اْلَمَكاِن الَِّذي    أَمَّا تِْلَك فَ َلمَّ
ا رََأْوا َمْرمَيَ قَاَمْت َعاِجاًل َوَخرَ   يِه َمْراَث. الَقَ ْتُه فِ  َا  ُُثَّ ِإنَّ اْليَ ُهوَد الَِّذيَن َكانُوا َمَعَها يف اْلبَ ْيِت يُ َعزُّوهَنَا، َلمَّ َجْت، تَِبُعوَها قَائِِلنَي: »ِإهنَّ

ُهَناَك«.  لِتَ ْبِكَي  اْلَقرْبِ  ِإىَل  حَ   َتْذَهُب  ِإىَل  أََتْت  ا  َلمَّ َلْو  َفَمْرمَيُ  َسيُِّد،  »ََي  َلُه:  قَائَِلًة  رِْجَلْيِه  ِعْنَد  َخرَّْت  َوَرأَْتُه،  َيُسوُع  ْيُث َكاَن 
ا رَآَها َيُسوُع تَ ْبِكي، َواْليَ ُهوُد الَِّذيَن َجاُءوا َمَعَها يَ ْبُكوَن، انْ َزَعَج اِبلرُّوِح َواْضَطَرَب،  ُكْنَت هُهَنا مَلْ مَيُْت َأِخي!«. َوقَاَل:   فَ َلمَّ

بُُّه!«.   َبَكى َيُسوُع.   ْيَن َوَضْعُتُموُه؟« قَالُوا َلُه: »ََي َسيُِّد، تَ َعاَل َواْنظُْر«. »أَ  َوقَاَل بَ ْعٌض    فَ َقاَل اْليَ ُهوُد: »اْنظُُروا َكْيَف َكاَن حيُِ
ُهْم: »أمََلْ يَ ْقِدْر هَذا الَِّذي فَ َتَح َعْييَنِ اأَلْعَمى َأْن جَيَْعَل هَذا أَْيًضا الَ ميَُ  : بكاء الرابين رمحة، وليس انفعاال طبيعيا،  3" وُت؟«.ِمن ْ
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ومن علم هذا، فإنه سيعلم من انفعاالت الرابنيني حكم هللا يف عباده: فإن بكى الرابين ملوت أحد،    هو شأن العامة. كما  
ن ال َيبه له الرابين عند  . وأما م، إن مل حُيكم له هبا بدايةفلُيعلم أنه مرحوم؛ وقد يكون بكاء الرابين سبب الرمحة له أيضا 

أشياخهم؛ ولكنه قليل   بداهة من  يعلمه املريدون الصادقون  من األشقياء. وهذا علم  يُظهر انشراحا، فلُيعلم أنه  موته، أو 
يف املتأخرين. ولقد حّرك عيسى بواطن احلاضرين، حىت نطقوا مبا نطقوا، من رجاء إحياء "لعازر" قياسا على إبراء األكمه؛  

من من  ليكون  تصرفات احلق. ونعين  مراَي  من كوهنم  من شؤون الرابنيني،  أيضا مما هو  له، فيستجيب. وهذا  هم كالتوسل 
هذا، أن الرابين قد ينقبض، إن حضر معه املنكرون والكافرون، حىت قد يصري نقمة خالصة؛ وقد يرق وينشرح إن حضر  

دنيا واآلخرة. وعيسى ملا مسع ما مسع من احلاضرين، فإنه  معه املؤمنون، حىت قد يستجيب لرغباهتم وجيعلها تتحقق يف ال
 سيأخذه احلال الذي َيخذ الرابنيني فينجمع ليقول للشيء كن فيكون. 

" يوحنا:  َحَجٌر.يقول  َعَلْيِه  ُوِضَع  َوَقْد  َمَغارًَة  وََكاَن   ، اْلَقرْبِ ِإىَل  َوَجاَء  نَ ْفِسِه  يف  أَْيًضا  َيُسوُع  َيُسوعُ   فَانْ َزَعَج  »اْرفَ ُعوا  قَاَل   :
ٍم«. : ما وصفه يوحنا أبنه انزعاج، هو احلال  1" احلََْجَر!«. قَاَلْت َلُه َمْراَث، أُْخُت اْلَمْيِت: »ََي َسيُِّد، َقْد أَْننَتَ أَلنَّ َلُه أَْربَ َعَة َأَيَّ

"، فهو موافق للعادة،  الذي َيخذ الرابنيني. وأمر عيسى برفع احلجر عن القرب، هو ابهلل من ابب "كن"؛ وأما قول "ماراث
التعظيم الذي سينفعها من   آاثر وليس من ابب اإلنكار؛ وكأهنا خشيت على عيسى من التأذي برائحة العفن. وهذا من

 غري شك. 
ْيُث َكاَن اْلَمْيُت َمْوُضوًعا،  فَ َرفَ ُعوا احلََْجَر حَ   قَاَل هَلَا َيُسوُع: »أمََلْ أَُقْل َلِك: ِإْن آَمْنِت تَ َرْيَن جَمَْد هللِا؟«.ويقول يوحنا: "       

ْعَت يل، نَ ْيِه ِإىَل فَ ْوُق، َوقَاَل: »أَي َُّها اآلُب، َأْشُكُرَك ألَنََّك مسَِ َوَأاَن َعِلْمُت أَنََّك يف ُكلِّ ِحنٍي َتْسَمُع يل. َولِكْن    َوَرَفَع َيُسوُع َعي ْ
نه ابهلل، وليس  أب: إن عيسى هبذا الدعاء، يريد أن يُعلم احلاضرين  2" نََّك أَْرَسْلَتيِن«. أَلْجِل هَذا اجْلَْمِع اْلَواِقِف قُ ْلُت، لِيُ ْؤِمُنوا أَ 

يدلون   أهنم  ونعين  مجيعا.  الرابنيني  دأب  هو  وهذا  وحده؛  هللا  إال  عليه  يقدر  ال  معجزة،  من  سيشهدونه  ما  ألن  هللا؛  هو 
عندهم من الداللة على أنفسهم، عليهم السالم. ومع هذا،  على هللا ال على أنفسهم؛ بل إن القفز يف هليب جهنم أفضل  

فإن كثريا من الغافلني، ال يفهمون منهم إال عكس ما يريدون، بسبب سبق الشقاء هلم. وهذا هو سبب ضالل من يُعاصر  
 األنبياء واملرسلني، ويُعاين منهم اآلَيت البيّنات. 

ا قَاَل هَذا َصرََخ بِ "ويقول يوحنا:          َفَخرََج اْلَمْيُت َوَيَداُه َورِْجاَلُه َمْربُوطَاٌت    َصْوٍت َعِظيٍم: »لَِعاَزُر، َهُلمَّ َخارًِجا!«َوَلمَّ
ر عيسى ل  "لعازر" ابخلروج من القرب، هو  : أمْ 3أِبَْقِمَطٍة، َوَوْجُهُه َمْلُفوٌف مبِْنِديل. فَ َقاَل هَلُْم َيُسوُع: »ُحلُّوُه َوَدُعوُه َيْذَهْب«. 

معصية  ابهلل،   مقدوره  يف  أحد  ال  ألنه  جُييب،  أن  إال  املّيت  من  سابقا. فما كان  أخربان  "كن"، كما  تعاىل  قوله  ابب  من 
  أمره سبحانه، كائنا ما كان. وهنا ينبغي أن نذكر لطيفة نبهنا إليها شيخنا األكرب رضي هللا عنه، عندما فرق بني أمر هللا 

وقد جعل رضي هللا عنه السبب يف ذلك، هو أن األمر    الذي مُتكن للعبد خمالفته؛واألمر  ،  الذي ال يُقابل إال ابلطاعة قهرا 
األول مباشر، كما هو الشأن هنا مع عيسى عليه السالم؛ وأن األمر الثاين مع الواسطة )الرسول وامللك(. وهذا يعين أن  

}َوَلْو َشاَء َربَُّك جَلََعَل    ا أخرب يف قوله:األمر الشرعي لو كان مباشرا، آلمن كل الناس؛ ولكن هللا مل يشأ ذلك سبحانه، كم
  ِإالَّ َمْن َرِحَم َربَُّك َوِلَذِلَك َخَلَقُهْم َومَتَّْت َكِلَمُة َربَِّك أَلَْمأَلَنَّ َجَهنََّم ِمَن اجْلِنَِّة َوالنَّاسِ   . النَّاَس أُمًَّة َواِحَدًة َواَل يَ زَالُوَن خُمَْتِلِفنَي  
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]هود:   أي[119،  118َأمْجَِعنَي{  ليكون إ   ؛  املعصية،  اخللق  بعض  من  شاء  هللا  حظا   وان  اآلخرين  كما    ،جلهنم  من  شاء 
 ؛ على ما يف املسألة من تفصيل. ا للجنة حظ  الطاعة ليكونوا

ُهْم َفَمَضْوا    ُنوا بِِه.َفَكِثريُوَن ِمَن اْليَ ُهوِد الَِّذيَن َجاُءوا ِإىَل َمْرمَيَ، َوَنَظُروا َما فَ َعَل َيُسوُع، آمَ ويواصل يوحنا: "        َوأَمَّا قَ ْوٌم ِمن ْ
ا فَ َعَل َيُسوُع. هذا املقطع، يوضح لنا مواقف خمتلف الناس جتاه الرابنيني وآَيهتم )معجزات  :  1" ِإىَل اْلَفرِّيِسيِّنَي َوقَالُوا هَلُْم َعمَّ

ن هم على دين رمسي تقليدي، يعودون  فطائفة منهم، وهي األقل دائما، تذعن للرابين وتؤمن به؛ وطائفة، مم  :وكرامات( 
إىل فقهائهم يستفتوهنم، وكأهنم ال قدرة هلم على تقييم ما يُشاهدون؛ أو كأهنم قد تنازلوا عن زمام عقوهلم للفقهاء. وهذه  
على   احلكم  صالحية  هنا  للفريسيني  وهل  للحق.  طالب  إليها كل  يتنبه  أن  ينبغي  العصور،  مر  على  ابلبشر  حتل  طامة 

 !... ؟ .. جبميع املعايريعيسى؟!.
  ََيٍت َكِثريًَة. َفَجَمَع ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َواْلَفرِّيِسيُّوَن جَمَْمًعا َوقَالُوا: »َماَذا َنْصَنُع؟ فَِإنَّ هَذا اإِلْنَساَن يَ ْعَمُل آُث يقول يوحنا: "       

الرُّومَ  فَ َيْأِت  بِِه،  اجْلَِميُع  يُ ْؤِمُن  هَكَذا  تَ رَْكَناُه  تَ َنا«.ِإْن  َوأُمَّ َمْوِضَعَنا  َوََيُْخُذوَن  قَ َيافَا، َكاَن    انِيُّوَن  َوُهَو  ُهْم،  ِمن ْ َواِحٌد  هَلُْم  فَ َقاَل 
ًئا، َنِة: »أَنْ ُتْم َلْسُتْم تَ ْعرُِفوَن َشي ْ ْعِب َوالَ  َوالَ تُ َفكُِّروَن أَنَُّه َخرْيٌ لََنا َأْن مَيُوَت ِإْنَساٌن وَ   َرئِيًسا لِْلَكَهَنِة يف تِْلَك السَّ اِحٌد َعِن الشَّ

ُة ُكلَُّها!«. َنِة، تَ نَ بََّأ َأنَّ َيُسوَع ُمْزِمعٌ  هَتِْلَك األُمَّ  َأْن مَيُوَت َعِن  َومَلْ يَ ُقْل هَذا ِمْن نَ ْفِسِه، َبْل ِإْذ َكاَن رَئِيًسا لِْلَكَهَنِة يف تِْلَك السَّ
ِة، لَِيجْ   األُمَّ لِيَ ْقتُ ُلوُه.  َمَع أَبْ َناَء هللِا اْلُمتَ َفرِِّقنَي ِإىَل َواِحٍد.َولَْيَس َعِن األُمَِّة فَ َقْط، َبْل  َتَشاَوُروا  ذِلَك اْليَ ْوِم  : يتضح من  2" َفِمْن 

قواهلم وأفعاهلم إىل حتري مرضاة رهبم؛ ولكن هلم "أجندات"  أبهذه الفقرة، أن الفقهاء ال حيسبون حسااب للدين، وال يسعون  
،  ذلك على الشعب ومن ورائه على الدولة واحلكام؛ ويفعلون    التسلط حساابت الربح واخلسارة، و ؛ حيسبون فيها  خاصة هبم

. وإن تفكريهم بقتل عيسى عليه  ، إال من جهة الظاهر، حىت ال ينفضحوامن دون تفريق بني ما هو طاعة وما هو معصية 
سيجعلونه رغبة لعيسى نفسه، فداء لألمة    ،السالم، وإن كان مطلبهم وغايتهم، خلشيتهم منه على مكانتهم؛ من ُخبثهم

املسيحيني على  انطلى  وكما  يزعمون؛  الدين    أنفسهم  والشعب، كما  فقهاء  إىل  النظر  ينبغي  هنا كان  ومن  بعد.  فيما 
 . املغفلني، ال خدم هلما كما يريدون أن يُنظر إليهم من ِقبل  يف غالبيتهم  املرتمسني من كل أمة، على أهنم أعداء للدين واألمة 

       " قائال:  األصحاح  يوحنا  خيتم  اْلُكورَِة  ُث  ِإىَل  ُهَناَك  ِمْن  َمَضى  َبْل  َعالَنَِيًة،  اْليَ ُهوِد  َبنْيَ  مَيِْشي  أَْيًضا  َيُسوُع  َيُكْن  فَ َلْم 
وََكاَن ِفْصُح اْليَ ُهوِد َقرِيًبا. َفَصِعَد َكِثريُوَن ِمَن اْلُكَوِر    ِه. اْلَقرِيَبِة ِمَن اْلرَبِّيَِّة، ِإىَل َمِديَنٍة يُ َقاُل هَلَا أَفْ رَامِيُ، َوَمَكَث ُهَناَك َمَع َتاَلِميذِ 

أَنْ ُفَسُهْم. ُروا  لُِيَطهِّ اْلِفْصِح  قَ ْبَل  أُوُرَشِليَم  »َماَذا    ِإىَل  اهْلَْيَكِل:  يف  َواِقُفوَن  َوُهْم  نَ ُهْم،  بَ ي ْ ِفيَما  َويَ ُقولُوَن  َيُسوَع  َيْطلُُبوَن  َفَكانُوا 
اْلِعيِد؟«َتظُنُّوَن؟   ِإىَل  ََيِْت  اَل  ُهَو  ُهَو    َهْل  أَْيَن  َأَحٌد  َعَرَف  ِإْن  أَنَُّه  أَْمرًا  َأْصَدُروا  َقْد  َواْلَفرِّيِسيُّوَن  اْلَكَهَنِة  ُرَؤَساُء  أَْيًضا  وََكاَن 

مُيِْسُكوُه. ِلَكْي  َعَلْيِه،  ا3" فَ ْلَيُدلَّ  ارتكابه  على  أزمع  الذي  الشّر  الكالم،  هذا  من  ويظهر  من  :  يوافقهم  ومن  لفريسيون 
بني مناصرين "سلبيني"،    عند تواجدهمجواسيسهم. وينبغي هنا أن نذّكر أن هذا حال الرابنيني يف جُمملهم على مر الزمان؛  

ن  دون إمامهم أبنفسهم. ومِ ؛ وقلما يوجد مناصرون أقوَيء اإلميان، يفْ هبمة وجد  إنفاذ مراداهتموأعداء نشطني يسعون إىل 
الوجه، نبينا    هذا  حلماية  واحدا  صفا  وقفوا  عندما  أنصار،  ومن  مهاجرين  من  املرضيني  الصحابة  قدر  معرفة  علينا  وجب 

فإنه   رايته؛  حتت  أعدائه  وقتال  وسلم،  وآله  عليه  هللا  نظقد  صلى  و راؤ قل  األمم كافة،  يف  على  قد  هم  أحد  يوجد  أن  ندر 
ج من  األقل  على  احملمدية؛  األمة  من  بعدهم  أتى  فيمن  أثىن  قدمهم  ولنتأمل كيف  واملرتبة.  الصنف  متييز  عند  العدد  هة 
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هُ  عليهم رهبم يف قوله تعاىل: ُ َعن ْ لُوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواأْلَْنَصاِر َوالَِّذيَن ات َّبَ ُعوُهْم إبِِْحَساٍن َرِضَي اَّللَّ ابُِقوَن اأْلَوَّ ْم َوَرُضوا  }َوالسَّ
؛ لنتأكد أهنم ما انلوا هذه  [100حَتْتَ َها اأْلَهْنَاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم{ ]التوبة:    َعْنُه َوَأَعدَّ هَلُْم َجنَّاٍت جَتْرِي

ف املقابل،  ويف  وخدمته.  وسلم  وآله  عليه  هللا  صلى  للنيب  مناصرهتم  بسبب  إال  الرفيعة،  هللا  ل املرتبة  قول  ذلك  عقب  نتأمل 
ْعَلُمُهْم  ْن َحْوَلُكْم ِمَن اأْلَْعرَاِب ُمَناِفُقوَن َوِمْن َأْهِل اْلَمِديَنِة َمَرُدوا َعَلى النَِّفاِق اَل تَ ْعَلُمُهْم حَنُْن ن َ }َوممَّ   تعاىل عن قوم آخرين:

هُبُْم َمرََّتنْيِ ُُثَّ يُ َردُّوَن ِإىَل َعَذاٍب َعِظيٍم  ُ َأْن يَ ُتوَب  َوآَخُروَن اْعرَتَفُوا ِبُذنُوهِبِْم َخَلطُوا َعمَ  . َسنُ َعذِّ اًل َصاحِلًا َوآَخَر َسيًِّئا َعَسى اَّللَّ
. وهذا جيعل أغلبية الناس فيمن أتوا بعد الصحابة من هذين الصنفنْي:  [102،  101َعَلْيِهْم ِإنَّ اَّللََّ َغُفوٌر َرِحيٌم{ ]التوبة:  

من وراء   ما حيصلونه من متاع الدنيا ربون إالاملنافقون واخلالطون. فأما املنافقون فإهنم من ينحازون إىل شياطينهم، وال يعت
اترة مينة واترة يسرة؛ وأما اخلالطون، فهم السواد األعظم، الذين  الدين  تُنتجه    ؛يسريون  يُعطي حاهلم وما  ما  فهم حبسب 

أعماهلم عند هللا. وهذا يعين أن جمرد ادعاء اإلميان، وأن اإلتيان ابحلد األدىن من األعمال، ال يكفيان يف إجناء العباد من  
ُ تَ َباَرَك  »عذاب هللا وحدمها. ولقد جاء يف هذا املعىن قول النيب صلى هللا عليه وآله وسلم:   َنيبٍّ ِمَن  أَْوَحى اَّللَّ َوتَ َعاىَل ِإىَل 

نْ َيا   :األَنِْبَياِء: "ُقْل لُِفالٍن اْلَعاِبدِ  ْلَت رَاَحَة نَ ْفِسكَ  ،أَمَّا زُْهُدَك يف الدُّ َفَماَذا َعِمْلَت    .فَ تَ َعزَّْزَت ِب  ، َوأَمَّا اْنِقطَاُعَك ِإيَلَّ   ؛فَ تَ َعجَّ
َذاَك   َوَما  َربِّ  ََي  قَاَل:  َعَلْيَك؟".  يل  َعُدوًّا؟ِفيَما  يل  َعاَدْيَت  َأْو  َولِيًّا  يل  َوالَْيَت  "َهْل  قَاَل:  ؟  وإن  1« َعَليَّ احلديث،  وهذا   .

ضعفه احملدثون؛ إال أن معناه صحيح جدا. وذلك ألن الناس يعلمون العبادة املشروعة املعلومة، فيتقربون هبا إىل هللا على  
؛ والَت هي لبها وروحها، غيبا  مبعاملة املظاهر الرابنية من أنبياء وورثة يعلم العبادة املخصوصة    ا قدر ُوسعهم؛ ولكن قليال م

. وحىت نُقّرب هذا املعىن، فإننا نضرب مثال: ولنفرتض أن سلطاان من السالطني، يف بلد من البلدان، أعطى أمره  وشهادة
قدر ما أتى فيه من إجناز؛ وهذا  أبن يعمل كلٌّ حبسب صنعته وحرفته يف خدمة الدولة؛ وأن العامل سينال أجر عمله على  

وصار يتقصى   ؛ إىل وسط البلد متنكرا بنفسه بعد ذلك،  كله معلوم، وم ُدرك للعقول ومقبول. ولنفرتض أن السلطان نزل 
من األحوال واألقوال، ما يعرف به منزلته عند رعيته؛ فوجدهم ينتقصونه، وال يقيمون له وزان، خبالف ما يواجهونه به وهو  

الرعيةحاشيت بني   من  الصنف  هذا  عن  راضيا  السلطان  هذا  سيكون  فهل  وجنوده.  إال    ؟ ه  أمره  إطاعة  يف  يسعون  ال  وهم 
تعظيمه  غرضهملنيل   ابب  من  لينظر  ال  إليهم،  متنكرا  رهبم  نزول  مبثابة  هو  الزمان،  يف  الناس  بني  الرابنيني  فوجود  ؟!... 

ة، إن من يكون على إميان، ال يزال يرى هللا رقيبا عليه يف كل  كيف يعاملونه إن هم تيقنوا فقد الرقيب. هذا، ويف احلقيق 
أعماله وأحواله. فلينظر الناس اآلن إىل أحوال أنفسهم، وليزنوها مبا ذكرانه هلم من معىن احلديث؛ وليُنزلوا أنفسهم منزلتهم  

قّروا بينهم وبني أنفسهم بنفاقهم؛  . فإن كانوا منافقني، فلي، وليسارعوا إىل التوبة قبل حلول املوت وطّي الصحف ة ياحلقيق 
وأما إن كانوا من القلة املوالية    ولكن مع التوبة كما ذكران.   أنفسهم ذلك؛   عرفوا من وإن كانوا من املتخاذلني الضعاف، فلي

. فوهللا  له؛ وليشكروا رهبم على فضلألولياء، واملعادية لألعداء، فليستبشروا بفعلهم، وليتهيأوا لكرامة رهبم يف الدنيا واآلخرة
يقول    إهنم على قدم الصحابة سائرون، وعلى منازهلم وغرفهم وافدون؛ ليس بينهم وبني ذلك إال أن ميوتوا موتتهم الطبيعية.

ُ ُُثَّ اْستَ َقاُموا تَ تَ نَ زَُّل َعَلْيِهُم اْلَماَلِئَكُة َأالَّ خَتَاُفوا َواَل   هللا تعاىل:  ُتْم تُوَعُدوَن    }ِإنَّ الَِّذيَن قَالُوا رَب َُّنا اَّللَّ حَتَْزنُوا َوأَْبِشُروا اِبجْلَنَِّة الََِّت ُكن ْ
نْ َيا َويف اآْلِخَرِة َوَلُكْم ِفيَها َما َتْشَتِهي أَنْ ُفُسُكْم َوَلُكْم ِفيَها    . ُعوَن  حَنُْن َأْولَِياؤُُكْم يف احْلََياِة الدُّ نُ ُزاًل ِمْن َغُفوٍر َرِحيٍم{    . َما َتدَّ

من ضعّ   . [32  -   30]فصلت:   به  يتقوى  ذكرانه يف احلديث، ولعله  ف  وقد يبحث الباحث يف اآلية، عن املعىن الذي 
 ابجلنة والرضى، والَت هي:    زشروط الفو ب  عند جهلهيف التقرب إىل هللا؛    األعمال كافٍ صور  إلتيان ب أن ا  ظنهاحلديث، عن  

 
 احللية، عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه. . أخرجه أبو القاسم احلليب يف حديثه، وابن عبد الرب يف التمهيد، وأبو نعيم يف   1
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من ظاهر اللفظ؛ ألنه لو كان كذلك،    يُفهم. أن يقولوا ربنا هللا: واملقصود من القول هنا، ليس القول اللساين، كما قد  1
يكون مراعيا ألحكام الربوبية    " ربنا هللا " لكان متاحا للمنافقني قبل املؤمنني. وهذا ال يقول به أحد. فلم يبق إال أن القائل  

 داب فيها. فهذا هو املقصود من الكالم. يف كل معامالته، ومراعيا لآل
  د أمرا، حىت يعلم حكم هللا فيه ويعمل عليه، وإن كانت املخالفة له من املباحات ب. وأما االستقامة: فتعين أن ال َيِت الع2

   السائر يف اجتاه الوصول إىل هللا، وحدها. ريقط. وعلى العموم فاالستقامة، هي ال عند اعتبار الرخص 
سيكون مركز كل املعامالت، وإال فإن العبد    ، يف زمانه  يعلم يقينا، أن الرابينسأتى ابلشروط على وجهها، فإنه    ومن       

يكون جاهال مبعىن الرابنية، ومبعىن النسبة الَت بينها وبني الرب سبحانه. وعلى كل حال، فإن من رزقه هللا الفهم، سيفهم  
 نه غري خماطب مبا نقول. وهللا أعلم وأحكم. ما دللنا عليه؛ وأما من مل يفهم، فليعلم أ 

ُث ال بد هنا من اإلجابة عن سؤال قد خيطر للقارئني، وهو: ملَ ملْ يقم حممد صلى هللا عليه وآله وسلم إبحياء املوتى،         
ت حكم العادة والطبيعة، كما كان اليهود  حتكما فعل عيسى؟... وحنن جنيب: إن إحياء املوتى ال يستعظمه إال من كان  

يف عني أحد األشخاص، هو على الدرجة    - مثال-فإنه يرى خلق هللا حلركة العني  والفريسيون. وأما من خرج عن ذلك، 
العباد   من  الناظرين  أعني  يف  إال  ختتلف  وال  االعتبار،  يف  واحدة  هللا  أفعال  أن  هذا،  من  ونعين  املوتى.  إحياء  من  ذاهتا 

أفعال هللا واحدة، كانت الكلمة املنتجة هلا واحدة، وهي "كن". و  من هذا أن هللا عند إحيائه  فحسب. ومن كون  نعين 
للميت يقول سبحانه "كن"، وعند خلقه للشبع يف بطن عبد جائع، يقول أيضا "كن". فاالختالف هو من القوابل ال  
إحياء   إىل  حاجة  يف  وسلم  وآله  عليه  هللا  صلى  حممد  يكن  مل  بعده:  له  نقول  فإننا  هذا،  علم  ومن  سبحانه.  الفاعل  من 

يكفيه النظر إىل النيب صلى    - رضي هللا عنهم-انوا على أفضل االستعدادات. ولقد كان أحدهم  املوتى، ألن أصحابه ك
جعل بني الغافلني  قد هللا عليه وآله وسلم، ومساع كالمه، ويُغنيه حىت عن طعامه وشرابه. وأما يف القرون املتأخرة، فإن هللا 

. وإننا نعلم من أحدهم  ؛ لكن ال ابلعالنية ذاهتا عليه السالم   من املسلمني من األولياء من حُييي املوتى كما أحياهم عيسى
مكاهنم أو خياطبهم بصوته. ولقد كان اإلحياء يتم بعد   إىلأنه بلغ به األمر أن حُييي املوتى عن بعد، ومن دون أن حيضر 

قضاء إبذن هللا؛ فينسخ  . ويوجد صنف من اإلحياء، يكون بتغيري احلكم يف ال للدفن   التجهيزالشروع يف  حتقق املوت، وقبل  
الويل احلكم مبوت فالن يف الوقت الفالين، ليجعله يف وقت آخر حبسب مشيئته. وعلى كل حال، فإن مرتبة حممد صلى  
فلعله   اخلََدم،  قدر  علم  ومن  امل ُدركني.  إدراك  فوق  ومعجزاته  أفعاله  فإن  وابلتايل  املراتب،  فوق كل  وسلم،  وآله  عليه  هللا 

 فة املخدوم صلى هللا عليه وآله وسلم، إبذنه... معر قليال يُقارب 
َوِإْن َمَضْيُت َوَأْعَدْدُت َلُكْم َمَكااًن آِت أَْيًضا َوآُخذُُكْم ِإيَلَّ، َحىتَّ َحْيُث َأُكوُن َأاَن  ول يوحنا على لسان عيسى: "قُث ي       

قَاَل َلُه تُوَما: »ََي َسيُِّد، َلْسَنا نَ ْعَلُم أَْيَن َتْذَهُب، َفَكْيَف   تَ ْعَلُموَن الطَّرِيَق«. َوتَ ْعَلُموَن َحْيُث َأاَن أَْذَهُب وَ  َتُكونُوَن أَنْ ُتْم أَْيًضا، 
الطَّرِيَق؟«  نَ ْعِرَف  َأْن  ِب.   نَ ْقِدُر  ِإالَّ  اآلِب  ِإىَل  ََيِْت  َأَحٌد  لَْيَس  َواحْلََياُة.  َواحْلَقُّ  الطَّرِيُق  ُهَو  »َأاَن  َيُسوُع:  َلُه  َقْد  َلْو    قَاَل  ُتْم  ُكن ْ

قَاَل َلُه َيُسوُع:    قَاَل َلُه ِفيلُبُُّس: »ََي َسيُِّد، أَراَِن اآلَب وََكَفااَن«.   َعَرفْ ُتُموين َلَعَرفْ ُتْم َأِب أَْيًضا. َوِمَن اآلَن تَ ْعرُِفونَُه َوَقْد َرأَيْ ُتُموُه«. 
تُُه َومَلْ تَ ْعرِْفيِن ََي فِ  أََلْسَت تُ ْؤِمُن    يلُبُُّس! اَلَِّذي َرآين فَ َقْد َرَأى اآلَب، َفَكْيَف تَ ُقوُل أَْنَت: أَراَِن اآلَب؟ »َأاَن َمَعُكْم َزَمااًن هِذِه ُمدَّ

  يَ ْعَمُل اأَلْعَماَل.  احْلَالَّ يفَّ ُهَو  َأيّنِ َأاَن يف اآلِب َواآلَب يفَّ؟ اْلَكاَلُم الَِّذي أَُكلُِّمُكْم بِِه َلْسُت أََتَكلَُّم ِبِه ِمْن نَ ْفِسي، لِكنَّ اآلبَ 
نَ ْفِسَها. اأَلْعَماِل  ِلَسَبِب  َفَصدِّقُوين  َوِإالَّ  يفَّ،  َواآلَب  اآلِب  يف  َأيّنِ  قبل  1" َصدُِّقوين  لتالميذه،  عيسى  يقوله  الكالم  هذا   :

إليهم  منه  مودِّع  وصية  وهو  عليه؛  واضح القبض  هو  ح، كما  يف  النبوية  اخلطبة  الوجه،  هذا  من  يُشبه  وهو  الوداع؛  .  جة 
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أركان الدين، حىت يعيها عنه عموم الناس. وعندما بدأ عيسى يتكلم عن ذهابه،   أمجل صلى هللا عليه وآله وسلم  حيث 
نه سيعود ليأخذ أتباعه، بعد تعريفهم ابلطريق؛ اتضح أن التالميذ ال يفهمون من الكالم إال ظاهره، وهو ما دعا "توما"  أبو

وهذا الكالم ال يعلمه عوام املسلمني أيضا،    ابلطريق؛ وهنا سيجيب عيسى أبنه هو الطريق.   إىل اإلقرار أبهنم ال علم هلم 
ونقصد من كالمنا، أن املسلمني ال يعلمون أن النيب   كما ال يعلمه عوام املريدين الذين يكونون يف صحبة الشيخ الرابين. 

علمون أن الشيخ هو الطريق؛ لتومههم أن اإلمام امل ُرشد،  صلى هللا عليه وآله وسلم هو الطريق، ونقصد أيضا أن املريدين ال ي 
يف   منضي  أن  وقبل  يقينا.  ذلك  غري  على  واألمر  احلقيقة؛  جهة  من  غريه  فهو  للطريق،  االسم  جهة  من  مغاير  هو  كما 

زمان املخصوص؛  الكالم، ال بد من أن نقرر أن الشيخ الرابين هو النيب صلى هللا عليه وآله وسلم نفسه يف صورته املتعلقة ابل
ألن الشيخ ينبغي أن يكون قد فين عن نفسه وختلص من كل ظلمته. وإذا حتقق مبا نقول، فإن النيب صلى هللا عليه وآله  
من   ومعىن  احملمدية،  األمة  يف  اخلاصة  "الوالية"  معىن  هو  وهذا  مبظهره.  الظاهر  هو  فيصري  نفسه؛  عن  بدال  يتواله  وسلم 

ن مراتب الوالية. وقبل أن نواصل الكالم مرة أخرى، علينا أن حنل إشكاال قد يعرض لألذهان،  لية" املعروفة م معاين "البدَ 
وهو عند تعدد الرابنيني من الشيوخ يف الزمان الواحد؛ فهل يكون النيب ظاهرا يف صورهم مجيعا؟ أم يكون ظهوره خمتصا  

ظ يكون  وسلم  وآله  عليه  هللا  صلى  النيب  أن  هو  واجلواب،  منهم؟  ألن  بواحد  جبمعيته؛  ال  لكن  مجيعا،  مظاهرهم  يف  اهرا 
إىل القول  بنا وهذا يفضي  . ن دوهنم فإن الظهور النبوي يكون فيهم على قدرهموأما مَ   ؛ اجلمعية خُيتّص هبا الغوث واألفراد 

يسى بقوله:  ابلتفاوت بني األولياء، يف التحقق ابلنيب صلى هللا عليه وآله وسلم. ومعىن التحقق هذا، هو ما أشار إليه ع
عة، ال  رفي !"؛ من كونه ال يظهر إال ابحلقيقة احملمدية. ولكن هذا حيدث لعيسى من مكانة  َأاَن ُهَو الطَّرِيُق َواحلَْقُّ َواحْلََياةُ "

يف   مع وحدة حقيقته،  إال ختم واليتنا الشيخ ابن العرِب ُقّدس سرّه. وظهور النيب صلى هللا عليه وآله وسلم،  يقابله فيها 
عاكسا  صور   سيكون  )مكانة(،  حجما  أكربها  أن  خيفى  وال  الكواكب.  يف  الشمس  نور  هو كظهور  األولياء،  وحقائق 

قه عينه، فإنه يكون  ي طر هو  ه  خ ألكرب قدر من النور عند متام املواجهة. وبعد كل هذا، فإن املريد الذي ال يعلم ذوقا أن شي
. وأما من  ؛ وإن أمضى يف الصحبة حبسب الظاهر عمره كله هللا من القاعدين الذين مل خيطوا خطوة واحدة يف الطريق إىل

ما مل يكن يعرفه؛ وكأنه شاشة عارضة لصور    -وحبسب تقدمه يف السري-عرف هذا، فإنه سيجد من شيخه يف كل مرة  
يه وآله وسلم  صلى هللا عل  اختالف الشهود يف شاشة شيخه، إىل أن يراه النيبَّ خمتلفة. ويستمر معه هذا التقّدم يف السري و 

أرى ذاته الشريفة ذات النيب   من شدة حتققي هبذا املقام يف صحبة شيخي رضي هللا عنه وزاده رضى،  يقينا. ولقد كنت 
صلى هللا عليه وآله وسلم، وأرى لباسه لباسه. وبعد مشاهدة النيب صلى هللا عليه وآله وسلم يف الشيخ يواصل املريد تقدمه  

ا فيه  يرى  أن  إىل  السري  العقل.  يف  إدراك  وراء  من  ألنه  للعبد،  حيصل  ما  أعجب  من  وهذا  تكييف.  غري  من  تعاىل،  حلق 
يعلِّ  وهو كان  السابق.  بقوله  السالم  عليه  عيسى  قصده  ما  هو  طريق  وهذا  يف  أَيمهم  مستقبل  يف  ينفعهم  ما  تالميذه،  م 

نصيحة األنبياء واملربني ألتباعهم، يف زمن   بعد رفعه عليه السالم. وهذه هي م فيه، الذي عليهم أن يُكملوا سريه  ، اإلميان
بعد انتقاهلم. لكن الصحبة بعد االنتقال، ختتلف بني الرسل والورثة من أمتنا؛ ما دام الورثة  ليعملوا هبا  صحبتهم ابجلسد، 

ال خيلو منهم زمان. ونعين من هذا، أنه ال تصح صحبة ويل ميت، مع وجود وارث حي؛ وإن كل من يزعم ذلك، يكون  
الضالل أهل  عيسى،    )األصغر(  من  ومعىن كالم  األمة.  هذه  يكون  هو  يف  ال  فإنه  فيه،  احلق  شهود  إىل  يصل  مل  من  أن 

شهود    واصال  على  ليسوا  الذين  التالميذ،  من  للمؤمنني  يؤكد  طريقه. وحىت  هناية  املعىن هلإىل  ل ذا  اجتاهه  ،  سائرين يف  يبقوا 
وهنا ال بد من أن نعرّج على متأخري املتكلمني املسلمني،    اآلب فيه.أبن  اآلب ونه يف  أبهم  خرب أ  ؛ ، ما يدهلم عليهبعده

( قوال ابحللول واضحا. وأول ما  هعندما تناولوا مسألة احللول؛ ألننا نعلم أهنم سريون يف عبارات عيسى )أو فيما نُقل عن 
قول املسموع، ال بد أن يكون صادرا من مرتبة  سنبدأ به، هو التنبيه إىل مرتبة القول ومرتبة السامع. ونعين من هذا أن ال
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هنا   وهو  عيسى- خمصوصة؛  مرتبة    - مع  إىل  النظر  من  بد  ال  ذلك،  بعد  ُث  والرسالة.  الوالية  مراتب  أعلى  من  صادر 
يعقلوا كالم   مل  داموا  ما  اإلميان؛  مرتبة  يتجاوزون  ال  فإهنم  التالميذ،  فأما  بعدهم.  جاء  ومن  التالميذ  هنا  وهم  السامعني؛ 
عيسى مرارا متتالية. وأما َمن بعدهم، فإننا ُنص منهم هنا متأخري متكلمي املسلمني؛ وهؤالء ال جُياوزون مرتبة اإلسالم  
العامة. وحىت يفهم السامع معىن الكالم، فإنه ال بد أن يكون من مرتبة الرسل )ابملعىن الشرعي(، أو أن يكون من مرتبة  

والباط الظاهر  جهَت  من  هلم  إهنم  الوارثني  بل  من كالمه؛  عيسى  مراد  يُدركوا  لن  هؤالء،  وغري  املتكلمني-ن.    - كحال 
ينبغي استخالصه من عبارة عيسى الَت    سيجدونه منكرا من األقوال الشركية والكفرية الَت ال ريب فيها.  ولنذكر أهم ما 

 حنن بصددها اآلن: 
من جتليات الذات. والذات مبا هي ذات فإهنا حميطة    إنه يف اآلب، فيعين أنه جتلٍّ   -عليه السالم -. فهو عندما يقول  1

بكل جتلياهتا، سواء أكانت صفات أم أفعاال. وهذا العلم ال يعلمه إال الذاتيون من أهل هللا، والذين هم أعلى طبقة فيهم.  
املرتبة؛ فإن    وال مُيكن أن ينصرف الذهن إىل ما يعقله املتكلمون، من معىن حلول شيء يف آخر، مع استواء الشيئنْي يف

الصبيان. أسوَيء  عقول  متجه  مما  املعىن  أهليته    هذا  عدم  عن  إال  يُبني  ال  املنكر،  ابملعىن  احللول  عن  يتكلم  من  وإن كل 
 العلم يف واد آخر. كون للخوض يف مثل هذه املسائل، وعن كونه يف واد و 

وجود  2 ال  وأنه  حقيقته،  هو  احلق  أن  يعين  فهو  فيه:  اآلب  أن  معىن  وأما  وهذا  .  العيسوية.  الصورة  يف  احلق  مع  لعيسى 
معىن   وهو  يُناسبهم،  آخر  معىن  يعقلوا  أن  )املريدين(  لألتباع  ميكن  املعىن،  هذا  بعد  ُث  األولياء.  إال كبار  يعلمه  ال  أيضا، 

احل وكأن  زمانه؛  يف  عيسى  من  إال  احلق،  إىل  يوصل  ال  ألنه  وذلك  الفقرة.  هذه  أول  يف  عيسى  ذكره  الذي  ق  "الطريق"، 
وكل هذا الذي نذكره عن عيسى، يصدق على الشيخ   .، لكونه نتيجة علمية فيهموجود يف عيسى ابملعىن اللغوي اجملازي

   الرابين الكامل مع تالميذه، فلُيعترب. 
ه مرتبته  "، فهو سؤال كل مريد جاهل ينطلق من شركه الذي تعطيََي َسيُِّد، أَراَِن اآلَب وََكَفاانَ وأما سؤال "فيلبس": "        

)األوىل(. وكل من جييب هذا السؤال من الشيوخ، بغري ما أجاب عيسى عليه السالم، فإنه يكون كاذاب يف دعواه العلم  
تُُه َومَلْ تَ ْعرِْفيِن ََي ِفيلُبُُّس! اَلَِّذي َرآين فَ َقْد َرَأى اآلَب، َفَكيْ ابهلل. وأما جواب عيسى: "  َف تَ ُقوُل أَْنَت:  َأاَن َمَعُكْم َزَمااًن هِذِه ُمدَّ

من مستوى املشاهدة، ال من مستوى العلم    سألة يدل على أن املف"، أََلْسَت تُ ْؤِمُن َأيّنِ َأاَن يف اآلِب َواآلَب يفَّ؟   أَراَِن اآلَب؟
كر هذا  واملشاهدة من املرتبة الثالثة يف أعالها، وواضح أن التالميذ مل يكونوا من أهلها. لكن لعيسى حكمة يف ذ   . اإلمياين

احلق إْن وجدوه،    طمئنوا إىل الكالم لغري أهله، وهو أن يصل كل مؤمن به من الذين َيتون يف القرون الستة بعد التالميذ، لي
يف تصوره الذهين، فليعلم أنه    أو يعلموا الطريق إليه فيسلكوه. وإن كل من يرى أن احلق غري عيسى وأن عيسى غري احلق،

ما يتكلم عنه عي من أهل  " ليس  بقوله:  يُنهي كالمه  ما سيجعل عيسى  بِِه َلْسُت    سى. وهذا هو  أَُكلُِّمُكْم  اْلَكاَلُم الَِّذي 
يفَّ ُهَو يَ ْعَمُل اأَلْعَماَل.  نَ ْفِسي، لِكنَّ اآلَب احْلَالَّ  ِمْن  ِلَسَبِب    أََتَكلَُّم ِبِه  يف اآلِب َواآلَب يفَّ، َوِإالَّ َفَصدُِّقوين  َصدِّقُوين َأيّنِ 

مع الكالم    -عليه السالم-"؛ وذلك ليجعل ألهل اإلميان ممسكا مُيسكون به يف طريق احلق. ولو أبقاهم  أَلْعَماِل نَ ْفِسَها. ا
. ونقصد بقولنا ال يعنيهم: ال جُييب عن تساؤالهتم  بسبب بعد معانيه عنهم   األول، لنبذوا الدين مجلة، حني يرونه ال يعنيهم

؛ ولينزل إىل مرتبة العوام، ليؤمن  من ابب اإلميان  ، فلُيسّلماخلاص   كن من أهل التوحيدمل يحبسب مراتبهم. وهكذا، فإن من  
أبن اآلَيت الَت تظهر عليه هي من ربه. وهذه فسحة، جعلها هللا لعباده، حىت يَرحم أكرب عدد منهم. مرة كنت مع أحد  

ارمحنا؛ وكأهنا مجلة اعرتاضية ال دعاء. فأجبته: إن  اإلسالميني، الذين يُكثرون من التظاهر ابلدين عن جهل، فقال: اللهم  
ومل   بردها. فسكت  ونقوم حنن  علينا،  تنزل  ما  الرمحة كثريا  ألن  أردان؛  إن  نعم،  له:  فأكملت  متعجبا،  إيل  فنظر  أردان!... 

 يُعّقب!... 
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ي َفذِلَك  : "على لسان عيسى ُث يقول يوحنا        َد اآلُب اِبالْبِن.َوَمْهَما َسأَْلُتْم اِبمسِْ ي   أَفْ َعُلُه لِيَ َتَمجَّ ًئا اِبمسِْ ِإْن َسأَْلُتْم َشي ْ
أَفْ َعُلُه.  لتالميذان هذا كثريا. فكانوا عندما حيزهبم أمر،  1" فَِإيّنِ  من األنبياء ومن الورثة؛ ولقد وقع  : وهذه خاصية كل رابين 

رض أو غريها، يتوجهون إلينا فيما أمههم، فال يلبث  يف ظروف احلرب أو امل  ،أو تضيق عليهم السُبل لسبب من األسباب 
ونعين من هذا أن عيسى من شدة حتققه ابهلل، أصبح امسه امسا    أن يُرفع إبذن هللا تعاىل؛ وهذا كله من حتقق الرابين بربه. 

وال يكل دعاءه إىل  يسمعه هللا مباشرة،    ،وكل من يتوجه إليها   . به فُيجيب؛ وأصبحت صورته قبلة يُتوجه إليها   ىلربه، يُدع
غري   من  دعاءه  جُييب  فإنه  اعتبارية(،  هنا  )املسألة  مباشرة  هللا  مسعه  ومن  سبحانه.  إليه  لريفعوه  ابألدعية  املوكلني  املالئكة 
أدىن شك؛ جلوده سبحانه الواسع، الذي يتنزه عن التقّيد ابألسباب والعلل. ولو مل يكن للرابنيني غري هذه املزية، فإنه كان  

 ولكن هلل حكما يف إخفاء مثل هذا عن العوام.  ؛ للناس أن يعرفوها هلمينبغي  
بُّوَنيِن فَاْحَفظُوا َوَصاََيَي، ُث ُيضيف عيسى: "        ُتْم حتُِ : وهذا هو ما أشران إليه آنفا، من أن عيسى اغتنم وقت  2" ِإْن ُكن ْ

يف   ينفعهم  مبا  تالميذه  ليوصي  العشاء،  بعد  اإلسخريوطي  "يهوذا"  من  خروج  بعدهم  َيتون  من  إىل  يُبّلغونه  ومبا  حياهتم، 
 املسيحيني، الذين قد يفضلوهنم يف املرتبة أو يف اإلميان. 

ُروُح احلَْقِّ الَِّذي الَ    َوَأاَن َأْطُلُب ِمَن اآلِب فَ يُ ْعِطيُكْم ُمَعّزًَِي آَخَر لَِيْمُكَث َمَعُكْم ِإىَل األََبِد، بعد ذلك: "  قول عيسىوي        
اَل أَتْ رُُكُكْم يَ َتاَمى. ِإيّنِ    َعُكْم َوَيُكوُن ِفيُكْم. ِطيُع اْلَعامَلُ َأْن يَ ْقبَ َلُه، ألَنَُّه الَ يَ رَاُه َوالَ يَ ْعرِفُُه، َوأَمَّا أَنْ ُتْم فَ تَ ْعرِفُونَُه ألَنَُّه َماِكٌث مَ َيْستَ 

يف ذِلَك اْليَ ْوِم تَ ْعَلُموَن َأيّنِ َأاَن يف    ا أَنْ ُتْم َفرَتَْوَنيِن. ِإيّنِ َأاَن َحيٌّ َفأَنْ ُتْم َسَتْحيَ ْوَن.بَ ْعَد قَِليل الَ يَ رَاين اْلَعامَلُ أَْيًضا، َوأَمَّ   آِت إِلَْيُكْم. 
ِفيُكْم. َوَأاَن  يفَّ،  بُّيِن حيُِ   َأِب، َوأَنْ ُتْم  َوالَِّذي حيُِ بُّيِن،  الَِّذي حيُِ فَ ُهَو  َوحَيَْفظَُها  َوَصاََيَي  ِعْنَدُه  َلُه  اَلَِّذي  أُِحبُُّه، َوأُْظِهُر  َوَأاَن  َأِب،  بُُّه 

ال  3َذاِت«.  الذي  احلق  روح  القدس،  الروح  عن  للتالميذ،  يُعطيه  أن  ربه  سيسأل  الذي  املعزي  ذكر  عند  عيسى  يتكلم   :
والسر ال يُرى    . وهذا يعين أن الروح القدس هو ما يُسميه الصوفية "السر"، يستطيع العامل أن يقبله، ألنه ال يراه وال يعرفه 

أن الروح القدس يُعرف   أبهنم سيعرفونه، ألنه يكون فيهم. وهذا يعين  يُعرف. ولكن يستثين عيسى تالميذه، وخُيربهم  وال 
ابلذوق، ال ابخلرب. وعندما خُيرب عيسى أنه بعد قليل )بعد الرفع( ال يراه العامل هو أيضا، ولكن التالميذ يرونه؛ فإنه جيعل  

عيسى معرفة التالميذ للحقيقة، ب  "ذلك    فَ وقَ لقد  قدس، الذي سيحيا به التالميذ كما هو حي به. و ذلك من الروح ال 
َوأَنْ ُتْم يفَّ، َوَأاَن  . ومعىن قوله هلم: " ، ال قبله؛ ألن عيسى ال مُيكن أن يُعرف إال ابحلق الذي حيل فيهم الروح القدس ،اليوم" 

ابالعتبار فقط. وهذا املستوى من املعرفة،    ،يسى والتالميذ التالميذ ع   ىفيها عيس"، هو كوهنم حقيقة واحدة، يكون  ِفيُكمْ 
وجند عيسى يؤكد يف ختام هذه الفقرة على حفظ    ال يتحقق هلم إال يف احلقيقة احملمدية الَت يرجع إليها عيسى يف ارتفاعه.

 وصاَيه، للمعاين الَت عّددانها آنفا. 
        " يضيف يوحنا:  ُتْظِهَر َذاَتَك لََنا  قَاَل َلهُ   ُث  َأْن  ُمْزِمٌع  : »ََي َسيُِّد، َماَذا َحَدَث َحىتَّ ِإنََّك   يَ ُهوَذا لَْيَس اإِلْسَخْريُوِطيَّ

؟« بُُّه َأِب، َوِإلَْيِه أَنِْت، َوعِ   َولَْيَس لِْلَعاملَِ اَلَِّذي الَ    ْنَدُه َنْصَنُع َمْنزاًِل. َأَجاَب َيُسوُع َوقَاَل َلُه: »ِإْن َأَحبَّيِن َأَحٌد حَيَْفْظ َكاَلِمي، َوحيُِ
بُّيِن اَل حَيَْفُظ َكاَلِمي. َواْلَكاَلُم الَِّذي َتْسَمُعونَُه لَْيَس يل َبْل ِلآلِب الَِّذي أَْرَسَليِن. َوأَمَّا اْلُمَعّزِي،    هِبَذا َكلَّْمُتُكْم َوَأاَن ِعْندَُكْم.  حيُِ

َسرُيِْسُلهُ  الَِّذي  اْلُقُدُس،  َلُكْم. الرُّوُح  قُ ْلُتُه  َما  ِبُكلِّ  َويُذَكِّرُُكْم  َشْيٍء،  يُ َعلُِّمُكْم ُكلَّ  فَ ُهَو  ي،  اِبمسِْ اآلُب  َلُكْم.      أَتْ ُرُك  »َساَلًما 
ْعُتْم َأيّنِ   َساَلِمي أُْعِطيُكْم. لَْيَس َكَما يُ ْعِطي اْلَعامَلُ أُْعِطيُكْم َأاَن. اَل َتْضَطِرْب قُ ُلوبُُكْم َواَل تَ ْرَهْب.  قُ ْلُت َلُكْم: َأاَن أَْذَهُب ُُثَّ  مسَِ
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َأْعَظمُ  َأِب  أَلنَّ  اآلِب،  ِإىَل  أَْمِضي  قُ ْلُت  أَليّنِ  تَ ْفَرُحوَن  ُتْم  َلُكن ْ بُّوَنيِن  حتُِ ُتْم  َلْو ُكن ْ ِإلَْيُكْم.  .  آِت  َأْن    ِمينِّ قَ ْبَل  اآلَن  َلُكُم  َوقُ ْلُت 
تُ ْؤِمُنوَن. َمىَت َكاَن  َحىتَّ  أَتَ   َيُكوَن،  َشْيٌء.اَل  يفَّ  َلُه  َولَْيَس  ََيِْت  اْلَعاملَِ  هَذا  َرئِيَس  أَلنَّ  َمَعُكْم َكِثريًا،  أَْيًضا  لِيَ ْفَهَم    َكلَُّم  َولِكْن 

ذا" ألنه  : مل جيب عيسى عن سؤال "يهو 1" اْلَعامَلُ َأيّنِ أُِحبُّ اآلَب، وََكَما َأْوَصاين اآلُب هَكَذا أَفْ َعُل. قُوُموا نَ ْنطَِلْق ِمْن هُهَنا. 
سؤال غيب؛ وبدل ذلك مضى يؤكد على حفظ الوصاَي، ويُبّشر ابلروح القدس، ويودع أصحابه بكالم ال خيفى عن ذي  

. ويف أثناء إخبار عيسى مبا يكون لكي  ذلك يف الوقت   عقل ما يتضمنه من حمبة ومن رمحة، وإن كان التالميذ ال يعلمون
خرب أبنه ال يتكلم معهم كثريا. وهو يعين أنه لن خُيربهم بكل شيء مما سيحدث  ؛ أيعرفه التالميذ عندما َيِت وقت كينونته

له فيه شيء )حظ(.   أن رئيس هذا العامل سيأِت، وليس  إىل شيء ابرز سيقع يف املستقبل، وهو  يف الزمان؛ ولكنه أشار 
؛ ويعين برئيسه "الشيطان" من كونه  بقوله "هذا العامل" العامل السفلي، وال يعين الكون املخلوق  -عليه السالم-وهو يعين  

. ويعين إبتيان الشيطان، جميء املسيح الدّجال إىل العامل يف آخر الزمان، ليظهر آبَيته الشيطانية ويدعو  م رئيس حزب الظال
األشقياء إىل اتّباعه. والقول أبنه ليس للشيطان حظ يف عيسى، يشري من طرف خفي إىل االشرتاك يف االسم بني املسيح  

ق واملسيح الدجال، وينفي أي صلة للمسيح الدجال بعيسى؛ حىت يكون السامعون للنصيحة من املؤمنني على حذر  احل
وإن إخبار عيسى عن الدجال، هو من إخبار األنبياء ألممهم؛ كما جاء يف قول النيب صلى هللا    من هذا االلتباس اللفظي. 

ابَ َما ِمْن َنيبٍّ ِإالَّ َوَقْد » عليه وآله وسلم:  َتُه اأْلَْعَوَر اْلَكذَّ  . 2« ...أَْنَذَر أُمَّ
        " وصيته:  عيسى  اْلَكرَّاُم.ويواصل  َوَأِب  احْلَِقيِقيَُّة  اْلَكْرَمُة  بَِثَمٍر    »َأاَن  ََيِْت  َما  وَُكلُّ  يَ ْنزُِعُه،  بَِثَمٍر  ََيِْت  الَ  يفَّ  ُغْصٍن  ُكلُّ 

يِه لَِيْأِتَ بَِثَمٍر   اُثْ بُ ُتوا يفَّ َوَأاَن ِفيُكْم. َكَما َأنَّ اْلُغْصَن اَل يَ ْقِدُر َأْن    أَنْ ُتُم اآلَن أَْنِقَياءُ ِلَسَبِب اْلَكاَلِم الَِّذي َكلَّْمُتُكْم بِِه.   َأْكثَ َر. يُ نَ قِّ
َأاَن اْلَكْرَمُة َوأَنْ ُتُم اأَلْغَصاُن. الَِّذي يَ ثْ ُبُت يفَّ    مَلْ تَ ثْ بُ ُتوا يفَّ.ََيِْتَ بَِثَمٍر ِمْن َذاتِِه ِإْن مَلْ يَ ثْ ُبْت يف اْلَكْرَمِة، َكذِلَك أَنْ ُتْم أَْيًضا ِإْن  

ًئا.  ْصِن،  ِإْن َكاَن َأَحٌد اَل يَ ثْ ُبُت يفَّ يُْطرَُح َخارًِجا َكاْلغُ   َوَأاَن ِفيِه هَذا ََيِْت بَِثَمٍر َكِثرٍي، ألَنَُّكْم ِبُدوين اَل تَ ْقِدُروَن َأْن تَ ْفَعُلوا َشي ْ
فَ َيْحرَتُِق. النَّاِر،  يف  َوَيْطَرُحونَُه  َوجَيَْمُعونَُه  َلُكْم.   فَ َيِجفُّ  فَ َيُكوُن  تُرِيُدوَن  َما  َتطْلُُبوَن  ِفيُكْم  َوثَ َبَت َكاَلِمي  يفَّ  ثَ بَ تُّْم  هِبَذا    ِإْن 

َتاَلِميِذي. فَ َتُكونُوَن  بَِثَمٍر َكِثرٍي  أَتْتُوا  َأْن  َأِب:  ُد  حَمَبََِّت.  َكَما  يَ َتَمجَّ يف  اُثْ بُ ُتوا  َأاَن.  ُتُكْم  َأْحبَ ب ْ اآلُب َكذِلَك  َحِفْظُتْم    َأَحبَّيِن  ِإْن 
حَمَبَِّتِه. يف  َوأَثْ ُبُت  َأِب  َوَصاََي  َحِفْظُت  َقْد  َأاَن  َأيّنِ  حَمَبََِّت، َكَما  يف  تَ ثْ بُ ُتوَن  ِفيكُ   َوَصاََيَي  فَ َرِحي  يَ ثْ ُبَت  ِلَكْي  هِبَذا  ْم  َكلَّْمُتُكْم 

فَ َرُحُكْم. ُتُكْم.  َويُْكَمَل  َأْحبَ ب ْ بَ ْعًضا َكَما  بَ ْعُضُكْم  بُّوا  حتُِ َأْن  َوِصيََِّت  ِهَي  َيَضَع    »هِذِه  َأْن  هَذا:  ِمْن  َأْعَظُم  ُحبٌّ  أَلَحٍد  لَْيَس 
َأِحبَّائِِه.  أَلْجِل  نَ ْفَسُه  ِبِه.   َأَحٌد  أُوِصيُكْم  َما  فَ َعْلُتْم  ِإْن  َأِحبَّاِئي  يَ ْعَمُل  الَ   أَنْ ُتْم  َما  يَ ْعَلُم  الَ  اْلَعْبَد  أَلنَّ  َعِبيًدا،  يُكْم  أمسَِّ َأُعوُد   

ْعُتُه ِمْن َأِب.  ُتُكْم َأِحبَّاَء أَليّنِ َأْعَلْمُتُكْم ِبُكلِّ َما مسَِ لَِتْذَهُبوا  لَْيَس أَنْ ُتُم اْخرَتمُْتُوين َبْل َأاَن اْخرَتُْتُكْم، َوأََقْمُتُكْم    َسيُِّدُه، لِكينِّ َقْد مَسَّي ْ
ي. اِبمسِْ ُتْم  طََلب ْ َما  اآلُب ُكلَّ  يُ ْعِطَيُكُم  ِلَكْي  مَثَرُُكْم،  َوَيُدوَم  بَِثَمٍر،  بَ ْعًضا.   َوأَتْتُوا  بَ ْعُضُكْم  بُّوا  حتُِ َحىتَّ  أُوِصيُكْم  يوصي  3هِبَذا   :

ابلثبات يف احلق، الذي ال يكون هلم تالميذه  له،  ته يق حىت يكونوا فروعا حلق   )الثبات(  عيسى هنا  إن كانوا فروعا  . فإهنم 
اإلميان  ومثرات  فيهم.  اإلميان  إبمثار  سيحظون  أيضا    ، فإهنم  وهي  الباب،  هذا  بداية  يف  ذكرانها  الَت  وأحواله  مقاماته  هي 

ورفْ  أعماهلم.  من  هللا  عند  سُيكتبون  لكوهنم  التالميذ،  بواسطة  اإلميان  سيدخلها  الَت  مرتبة  القلوب  من  للتالميذ  عيسى  ع 
اد قراب من ربه،  دبيد إىل مرتبة احملبوبني، هو أوال من فضل هللا عليهم، ُث هو من مثرة عبودية عيسى؛ ألن العبد كلما از الع

ازداد عبودية بعكس ما يظن اجلاهلون. وعالمة حمبة عيسى ألتباعه، هي إخباره هلم مبا سيأِت مستقبال، حىت يستعدوا له؛  
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وهذا يعين، أن من ضل منهم، فإمنا سيضل من ِقبل نفسه، ال مما    من الضالل.   وهي إمدادهم ابلروح القدس، ليعصمهم
 حيدث، عندما تقصر االستعدادات عن قبول املدد.  - بعكس ما يظن اجلاهلون-وهذا  جاءه من عيسى. 

        " يُ ْبِغُضُكْم فَاْعَلُموا أَنَُّه َقْد  ُث ُيضيف عيسى:  َلُكْم.»ِإْن َكاَن اْلَعامَلُ  بُّ    أَبْ َغَضيِن قَ ب ْ ِمَن اْلَعاملَِ َلَكاَن اْلَعامَلُ حيُِ ُتْم  َلْو ُكن ْ
، ِلذِلَك يُ ْبِغُضُكُم اْلعَ  ، َبْل َأاَن اْخرَتُْتُكْم ِمَن اْلَعاملَِ َتُه. َولِكْن ألَنَُّكْم َلْسُتْم ِمَن اْلَعاملَِ ْم:  اُذُْكُروا اْلَكاَلَم الَِّذي قُ ْلُتُه َلكُ   امَلُ. َخاصَّ

  اَلِمي َفَسَيْحَفظُوَن َكاَلَمُكْم. لَْيَس َعْبٌد َأْعَظَم ِمْن َسيِِّدِه. ِإْن َكانُوا َقِد اْضَطَهُدوين َفَسَيْضَطِهُدوَنُكْم، َوِإْن َكانُوا َقْد َحِفظُوا كَ 
يَ عْ  الَ  ُْم  أَلهنَّ ي،  امسِْ َأْجِل  ِمْن  هَذا ُكلَُّه  ِبُكْم  يَ ْفَعُلوَن  َا  ِإمنَّ أَْرَسَليِن. لِكن َُّهْم  الَِّذي  تنبيه  1" رُِفوَن  هذا،  من كالمه  عيسى  ويريد   :

أن ذلك من غضب    االتالميذ إىل املشاق الَت سُيالقوهنا؛ وهذا أيضا من التثبيت هلم، حىت ال يُفاجأوا مبا ال يسرهم، ويظنو 
عما كانوا عليه، بسبب ختويف الشيطان    هللا عليهم. واحلقيقة هي أن كثريا من األتباع، يقعون يف هذا االلتباس؛ وقد يرتدون

هلم وإيهامهم أهنم لو كانوا على احلق، ملا سّلط هللا عليهم أحدا من عباده؛ واحلقيقة على غري ذلك وابلعكس. وذلك ألن  
تسليط هللا لألشرار على األتباع، هو من أجل ختليصهم من ظلمتهم من جهة، ومن أجل حتقيق انتساهبم إىل إمامهم من  

ُهُم اْلَبْأسَ   أخرى. ويقول هللا يف هذا املعىن:جهة   ت ْ ا ََيِْتُكْم َمَثُل الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن قَ ْبِلُكْم َمسَّ ُتْم َأْن َتْدُخُلوا اجْلَنََّة َوَلمَّ اءُ  }أَْم َحِسب ْ
. ومبا أن الشيطان  [214َّللَِّ َأاَل ِإنَّ َنْصَر اَّللَِّ َقرِيٌب{ ]البقرة:  َوالضَّرَّاُء َوزُْلزِلُوا َحىتَّ يَ ُقوَل الرَُّسوُل َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه َمىَت َنْصُر ا

يُسلَّ  يريدون يف ذلك، من دون  وحزبه، هم من  ما  يصلحوا للجنة، فإهنم عاملون بعكس  طون ابألذى على املؤمنني حىت 
يتنبهون. ولو أن املؤمنني كانوا يفقهون، لعلموا أنه لو  أن يعلموا. وهذا، من أكرب دالئل التوحيد يف العامل، لو كان الناس  

كان ألحد أن ينجو من األذى، لكان األئمة من الرسل ومن الورثة؛ ألن مرتبتهم أعلى من مرتبة أتباعهم. وهذا هو ما  
" اأر  السالم:  عليه  بقوله  يُفهمهم  أن  عيسى  َسيِِّدهِ د  ِمْن  َأْعَظَم  َعْبٌد  أن لَْيَس  من  هنا  بد  وال  جهلة    ".  يقوله  نذكر كالما 

مبجرد   الدرجات  أعلى  وببلوغ  األخروية،  قبل  الدنيوية  احلظوظ  وبنيل  التام،  ابحلفظ  يعدوهم  ألتباعهم؛ كأن  املتصوفة 
اجلارية يف   هللا  لسنة  خمالفته  النبوية، وعلى  للسنة  وعلى خمالفته  بطالنه،  على  لنؤكد  جهاد وجماهدة؛  دون  ومن  االنتساب 

. وهذا يعين أن ما  [ 38}ُسنََّة اَّللَِّ يف الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن قَ ْبُل وََكاَن أَْمُر اَّللَِّ َقَدرًا َمْقُدورًا{ ]األحزاب:    تعاىل: خلقه. يقول هللا  
به،   مقضيا  ملا كان  الرابنيني  تغيري  عن  قبل  من  ذكرانه  هذا، مبا  يقارن  من  وأما  راد.  يرده  فإنه ال  العبد،  على  مقدرا  كان 

ُنربه سبيل  أب  فإننا  على  هو  ذكران،  مما  هللا  أهل  َيتيه  ما  وألن  التغيري؛  يقبل  ال  ما  هو  امل ربم،  القضاء  ألن  تعارض؛  ال  ن 
 الكرامة واالستثناء، وليس قاعدة. نعوذ ابهلل من الزيغ والضالل!... 

اَلَِّذي    َخِطيٌَّة، َوأَمَّا اآلَن فَ َلْيَس هَلُْم ُعْذٌر يف َخِطيَِّتِهْم.َلْو مَلْ َأُكْن َقْد ِجْئُت وََكلَّْمتُ ُهْم، مَلْ َتُكْن هَلُْم  ُث يضيف عيسى: "        
أَْيًضا. َتُكْن هَلُْم َخِطيٌَّة، َوأَمَّا    يُ ْبِغُضيِن يُ ْبِغُض َأِب  َأَحٌد َغرْيِي، مَلْ  يَ ْعَمْلَها  َأْعَمااًل مَلْ  نَ ُهْم  بَ ي ْ َأُكْن َقْد َعِمْلُت  اآلَن فَ َقْد  َلْو مَلْ 

ُْم أَبْ َغُضوين ِبالَ َسَبٍب.  ا َوأَبْ َغُضوين َأاَن َوَأِب.َرَأوْ  »َوَمىَت َجاَء اْلُمَعّزِي الَِّذي    لِكْن ِلَكْي تَِتمَّ اْلَكِلَمُة اْلَمْكُتوبَُة يف اَنُموِسِهْم: ِإهنَّ
ي َ  ، الَِّذي ِمْن ِعْنِد اآلِب  ِمَن اآلِب، ُروُح احلَْقِّ إِلَْيُكْم  َأاَن  يل.َسأُْرِسُلُه  َيْشَهُد  َبِثُق، فَ ُهَو  َمِعي    ن ْ أَْيًضا ألَنَُّكْم  َوَتْشَهُدوَن أَنْ ُتْم 

يعادونه، ويذكر أهنم ما حقت عليهم املؤاخذة،  2" ِمَن االبِْتَداِء.  يتعلق مبن  يفسر عيسى عليه السالم سبب بعثته، فيما   :
وحده. هللا  إال  عليها  يقدر  ال  الَت  آَيته  وشاهدوا  رأوه  تعاىل:وهذا    حىت  قوله  معىن  َعَث    هو  نَ ب ْ َحىتَّ  ِبنَي  ُمَعذِّ }َوَما ُكنَّا 

. ولو مل يُبعث الرُّسل الذين من بينهم عيسى، ما كان الذنب يتعلق أبحد من الناس. ولكن عندما  [15َرُسواًل{ ]اإلسراء:  
دخلهم النار. وإن األعمال بشقيها  بُ ّلغوا أحكام هللا، وخالفوها، وكفروا مبن جاءهم هبا، هناك تعلقت هبم الذنوب الَت ستُ 
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جلزاءاهتا، ك الغيب  جهة  من  طلب  هلا  والشر،  هذه  ماخلري  إىل  تفطن  ومن  احلكمة.  عامل  يف  نتائجها  األسباب  تطلب  ا 
. وأما اجلاهل فإنه يعمل السيئات،  بقبوهلا   احلقيقة، فإنه جيهد يف أن تكون حسناته كثرية، ُث بعد ذلك يرجو ربه أن يرمحه

نبه هللا إىل هذا األصلويتوهم   يف قوله    أهنا ال أثر هلا من نفسها يف إهالكه؛ واحلقيقة كما ذكران، على غري ذلك. ولقد 
؛ أي فليضحكوا قليال  [ 82}فَ ْلَيْضَحُكوا قَِلياًل َوْليَ ْبُكوا َكِثريًا َجزَاًء مبَا َكانُوا َيْكِسُبوَن{ ]التوبة:    تعاىل عن بعض األشقياء: 

  كثريا؛ عندما حنّكم فيهم أعماهلم. فاألعمال تطلب جزاءاهتا من ذواهتا، ال كما يفهم الغافلون.   كوا يف آخرهتميف دنياهم، ليب
عذابه.  صاحبها وإما    مة صور يف الربزخ ويف اآلخرة، ليحصل هبا إما تنعئومن هذا الباب ظهور األعمال واألقوال على هي 

نبوي طويل عن العبد املؤمن:   َوََيْتِيِه َرُجٌل َحَسُن اْلَوْجِه، َحَسُن الثَِّياِب، طَيُِّب الرِّيِح، فَ يَ ُقوُل:  ...» وقد جاء يف حديث 
يءُ  ، فَ يَ ُقوُل: َأاَن َعَمُلَك  أَْبِشْر اِبلَِّذي َيُسرَُّك، َهَذا يَ ْوُمَك الَِّذي ُكْنَت تُوَعُد، فَ يَ ُقوُل َلُه: َمْن أَْنَت؟ فَ َوْجُهَك اْلَوْجُه جيَِ  اِبخلَْرْيِ

َوَمايل ال َأْهِلي  ِإىَل  أَْرِجَع  َحىتَّ  اَعَة  السَّ أَِقْم  َربِّ  فَ يَ ُقوُل:  الكافر:  «!... صَّاِلُح،  العبد  وعن  اْلَوْجِه،  ... »؛  قَِبيُح  َرُجٌل  َوََيْتِيِه 
َت تُوَعُد، فَ يَ ُقوُل: َمْن أَْنَت؟ فَ َوْجُهَك اْلَوْجُه  قَِبيُح الثَِّياِب، ُمْننِتُ الرِّيِح، فَ يَ ُقوُل: أَْبِشْر اِبلَِّذي َيُسوؤَك، َهَذا يَ ْوُمَك الَِّذي ُكنْ 

اَعةَ  ، فَ يَ ُقوُل: َأاَن َعَمُلَك اخْلَِبيُث، فَ يَ ُقوُل: َربِّ اَل تُِقْم السَّ رِّ يُء اِبلشَّ وأما طائفة من يزعمون العقالنية من املتأخرين   . 1«! جيَِ
قلو  أقفرت  عبادا  إال  فليسوا  األخبار،  هذه  ملثل  تكن  املنكرين  فلم  العقالنية،  وأما  الشيطان.  منهم  اإلميان، ومتكن  من  هبم 

اخلبثاء   عليها  يراهن  الَت  املغالطات  من  املسألة  وهذه  حال.  على كل  الكافر  من  أعقل  املؤمن  ألن  لإلميان؛  مناقضة  قط 
   عند خماطبة ضعاف العقول.  

ن َ يواصل يوحنا: "و         َدَك  َتَكلََّم َيُسوُع هِبَذا َوَرَفَع َعي ْ ِد ابْ َنَك لُِيَمجِّ اَعُة. جمَِّ َماِء َوقَاَل: »أَي َُّها اآلُب، َقْد أََتِت السَّ ْيِه حَنَْو السَّ
َتُه.   ابْ ُنَك أَْيًضا،  َتُه ُسْلطَااًن َعَلى ُكلِّ َجَسٍد لِيُ ْعِطَي َحَياًة أََبِديًَّة ِلُكلِّ َمْن َأْعطَي ْ ز على  : يالحظ القارئ أننا بدأان نقف2ِإْذ َأْعطَي ْ

ع األول(،  اجلزء  )يف  سابقا  ذكرانه  الذي  الكالم  نكرر  أن  نريد  ال  ألننا  يوحنا،  إجنيل  من  إجنيل  فقرات كثرية  تناولنا  ندما 
رفع  ساعة  أن  على  يدل  هنا،  عيسى  وكالم  "  . اقرتبت قد    همىّت.  لعبارة  توضيح  من  لنا  بد  ابْ ُنَك  وال  َدَك  لُِيَمجِّ ابْ َنَك  ِد  جمَِّ

من جهة،  حية يف ظاهرها ابلندية. وال حضرة تعطي هذا يف احلقائق إال احلضرة الذاتية، ابعتبار الوجود فيها  " ألهنا مو أَْيًضا 
أخرى   وابعتبار العدم بنفسه، ولكن ابلصور العدمية.  .من جهة  له  وهذا    والندية هنا، جاءت من كون الوجود ال ظهور 

لناه أساسا للشرك املذموم الظاهر يف عامل السفل؛ ألن الشرك  وجع   ، هو ما مسيناه حنن يف بعض كتاابتنا: "شرك احلقائق"
إليه  يستند  أن  بد  احلقائق، ال  من  أصل  له  عنه،  ذكران   املنهي  ما  إال  ظهوره؛ وليس  الدينيف  علماء  ، فال  املرتمسني  . وأما 

؛  دال بني عيسى وربهمدخل هلم يف هذا العلم؛ لذلك سوف لن يُدركوا ما نقول هنا. ومن هذا الباب، كان التمجيد متبا
   ولو كانت العقول تتسع، لذكران ما وقع لنا يف هذه احلضرة. 

أَ ويضيف عيسى: "        يَ ْعرُِفوَك أَْنَت اإِللَه احْلَِقيِقيَّ َوْحَدَك َوَيُسوَع اْلَمِسيَح الَِّذي    ْرَسْلَتُه.َوهِذِه ِهَي احْلََياُة األََبِديَُّة: َأْن 
َتيِن أَلْعَمَل َقْد َأْكَمْلُتُه.َأاَن جَمَّْدُتَك َعَلى   ْدين أَْنَت أَي َُّها اآلُب ِعْنَد َذاِتَك اِبْلَمْجِد الَِّذي    اأَلْرِض. اْلَعَمَل الَِّذي َأْعطَي ْ َواآلَن جمَِّ

. كما كان قبل خلق  : ها هو عيسى، يصرح ابملستوى الذاِت الذي يريد أن يتمجد فيه،  3" َكاَن يل ِعْنَدَك قَ ْبَل َكْوِن اْلَعاملَِ
ومن    .؛ كما أخربان عدة مراتالعامل. وهذا املستوى، ال يُدركه عيسى، إال من ابطن احلقيقة احملمدية، من وجهها األحدي 

يتكلم عن الذات كبار أولياء األمة احملمدية، دون عوام العارفني والعلماء. ونعين من هذا أن املنع النبوي  هذا املستوى أيضا  
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ُروا يف َخْلِق  »هنم يتكلمون ابهلل ال أبنفسهم. وقد ورد املنع النبوي يف قوله صلى هللا عليه وآله وسلم:  ال يشملهم، أل  تَ َفكَّ
ُروا يف اَّللَِّ   ،اَّللَِّ  لها؛   ، . واملقصود من "هللا" هنا الذات1« ! َوال تَ َفكَّ ال املرتبة؛ ألن املرتبة يقوم عليها التوحيد، فال بد من تعقُّ

د؛ بل إن الذات ال يتعلق هبا العلم من األصل. وهذا منتهى  التوحي  ى العلم هبا وال يقوم عل  فإهنا ال تُتعقَّل  خبالف الذات 
 ما تبلغه العبارة يف هذه املسألة. 

"ُث            عيسى:  َوَأْعطَ يقول  َلَك  . َكانُوا  اْلَعاملَِ ِمَن  َتيِن  َأْعطَي ْ الَِّذيَن  لِلنَّاِس  امْسََك  َأْظَهْرُت  َحِفظُوا  »َأاَن  َوَقْد  يل،  تَ ُهْم  ي ْ
َتيِن ُهَو ِمْن ِعْنِدَك،  َكاَلَمَك.  تُ ُهْم، َوُهْم قَِبُلوا َوَعِلُموا يَِقيًنا    َواآلَن َعِلُموا َأنَّ ُكلَّ َما َأْعطَي ْ َتيِن َقْد َأْعطَي ْ أَلنَّ اْلَكاَلَم الَِّذي َأْعطَي ْ

، َبْل ِمْن َأْجِل الَِّذيَن   ْنَت أَْرَسْلَتيِن.َأيّنِ َخَرْجُت ِمْن ِعْنِدَك، َوآَمُنوا أَنََّك أَ  ِمْن َأْجِلِهْم َأاَن َأْسَأُل. َلْسُت َأْسَأُل ِمْن َأْجِل اْلَعاملَِ
َلَك.  ُْم  أَلهنَّ َتيِن  ِفيِهْم.  َأْعطَي ْ ٌد  ممَُجَّ َوَأاَن  يل،  فَ ُهَو  َلَك  ُهَو  َوَما  َلَك،  فَ ُهَو  يل  ُهَو  َما  هللا2" وَُكلُّ  عيسى  يسأل  جيعل  :  أن   ،

وهذا من جود عيسى وكرمه، لكونه متصفا    لتالميذه مجعية به، كما له هو مجعية ابحلق؛ حىت يكونوا نوااب عنه يف العامل.
 بصفات ربه. 

، َوَأاَن آِت إِ ُث يضيف عليه السالم: "        ، َوأَمَّا هُؤاَلِء فَ ُهْم يف اْلَعاملَِ وُس،  َوَلْسُت َأاَن بَ ْعُد يف اْلَعاملَِ لَْيَك. أَي َُّها اآلُب اْلُقدُّ
حَنُْن. َواِحًدا َكَما  لَِيُكونُوا  َتيِن،  َأْعطَي ْ الَِّذيَن  َك  امسِْ يف  الَِّذيَن    اْحَفْظُهْم  َك.  امسِْ يف  َأْحَفظُُهْم  اْلَعاملَِ ُكْنُت  يف  َمَعُهْم  ِحنَي ُكْنُت 

ُهْم َأحَ  َتيِن َحِفْظتُ ُهْم، َومَلْ يَ ْهِلْك ِمن ْ أَمَّا اآلَن فَِإيّنِ آِت إِلَْيَك. َوأََتَكلَُّم هِبَذا يف اْلَعاملَِ لَِيُكوَن    ٌد ِإالَّ اْبُن اهْلاََلِك لَِيِتمَّ اْلِكَتاُب.َأْعطَي ْ
ُْم لَْيُسوا ِمَن الْ   هَلُْم فَ َرِحي َكاِماًل ِفيِهْم.  تُ ُهْم َكاَلَمَك، َواْلَعامَلُ أَبْ َغَضُهْم أَلهنَّ ،َأاَن َقْد َأْعطَي ْ ، َكَما َأيّنِ َأاَن َلْسُت ِمَن اْلَعاملَِ َلْسُت    َعاملَِ

رِّيِر.  .   َأْسَأُل َأْن أَتُْخَذُهْم ِمَن اْلَعاملَِ َبْل َأْن حَتَْفَظُهْم ِمَن الشِّ َقدِّْسُهْم يف َحقَِّك.    لَْيُسوا ِمَن اْلَعاملَِ َكَما َأيّنِ َأاَن َلْسُت ِمَن اْلَعاملَِ
،  .َكاَلُمَك ُهَو َحقٌ  ِإىَل اْلَعاملَِ َأاَن  أَْرَسْلتُ ُهْم  ِإىَل اْلَعاملَِ  أَْرَسْلَتيِن  ِسنَي يف    َكَما  ُمَقدَّ أَْيًضا  َذاِت، لَِيُكونُوا ُهْم  ُس َأاَن  أَُقدِّ َوأَلْجِلِهْم 

 . َأْجِل    احلَْقِّ ِمْن  أَْيًضا  َبْل  فَ َقْط،  هُؤاَلِء  َأْجِل  ِمْن  َأْسَأُل  ِبَكاَلِمِهْم، »َوَلْسُت  ِب  يُ ْؤِمُنوَن  اجْلَِميُع َواِحًدا، َكَما   الَِّذيَن  لَِيُكوَن 
تُ ُهُم اْلَمْجَد الَّ   ْرَسْلَتيِن.أَنََّك أَْنَت أَي َُّها اآلُب يفَّ َوَأاَن ِفيَك، لَِيُكونُوا ُهْم أَْيًضا َواِحًدا ِفيَنا، لِيُ ْؤِمَن اْلَعامَلُ أَنََّك أَ  ِذي  َوَأاَن َقْد َأْعطَي ْ

َواِحٌد.  أَن ََّنا حَنُْن  لَِيُكونُوا َواِحًدا َكَما  َتيِن،  أَْرَسْلَتيِن،    َأْعطَي ْ أَنََّك  اْلَعامَلُ  َولِيَ ْعَلَم  َواِحٍد،  ِإىَل  ِلنَي  ُمَكمَّ لَِيُكونُوا  يفَّ  َوأَْنَت  ِفيِهْم  َأاَن 
َتيِن.  َأْحبَ ب ْ تَ ُهْم َكَما  َأنَّ    َوَأْحبَ ب ْ أُرِيُد  اآلُب  الَِّذي  أَي َُّها  جَمِْدي  لِيَ ْنظُُروا  َأاَن،  َأُكوُن  َحْيُث  َمِعي  َيُكونُوَن  َتيِن  َأْعطَي ْ الَِّذيَن  هُؤاَلِء 

 . َتيِن قَ ْبَل ِإْنَشاِء اْلَعاملَِ َتيِن، ألَنََّك َأْحبَ ب ْ ، ِإنَّ اْلَعامَلَ مَلْ يَ ْعرِْفَك، أَمَّا َأاَن فَ َعرَفْ ُتَك، وَ   َأْعطَي ْ هُؤاَلِء َعَرُفوا أَنََّك أَْنَت  أَي َُّها اآلُب اْلَبارُّ
َتيِن بِِه، َوَأُكوَن َأاَن ِفيِهْم«.  أَْرَسْلَتيِن.   : ولنستخلص ما يلي: 3َوَعرَّفْ تُ ُهُم امْسََك َوَسأَُعرِّفُ ُهْم، لَِيُكوَن ِفيِهُم احْلُبُّ الَِّذي َأْحبَ ب ْ

ينت1 أهنم  هو  العامل"،  من  ليسوا  "التالميذ  عبارة  معىن  ابلرو سب.  السماويون  العامل  إىل  الطبيعي؛  ح  األرضي  العامل  إىل  ال   ،
فيه حيثما  وإن كانوا  مبتبوعهم  يلحقون  واألتباع  السفلي؛  العامل  إىل  ينتمي  ال  أيضا  عيسى  ألن  الصفة،  هذه  على  وهم   .

 وهذا كله من ابب اإلحلاق العلمي املبين على العلم ابملقامات واملراتب.  كان. 
ألتباعه  2 عيسى  يسأل  ال  السفلي،.  العامل  من  هللا  َيخذهم  احلال؛  أن  يف  موهتم  سيعين  ذلك  أن    ألن  هلم  يسأل  ولكن 
 غوا دعوة عيسى بعده. وهذا، حىت يبلّ  ؛ الشيطانتسلُّط وا من فظحيُ 
من الرتتيب العقلي؛ حىت يفهموا عنه، ويفهم من    ي ، ه"أن يكون التالميذ يف عيسى كما هو عيسى يف احلق عبارة ".  3

 وإال فإن احلق واحد، وهذه كلها اعتبارات فيه.  َيِت بعدهم؛ 
 

 . أخرجه أبو عبد الرمحن السلمني يف كتاب "أحاديث يف ذم الكالم وأهله"، عن أِب هريرة رضي هللا عنه.  1
 . 10- 6:  17. يوحنا:  2
 . 26-11:  17. يوحنا:  3
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ف تالميذه مبرتبته، هو لينالوا عند حتقق فنائهم فيه،  . معرفة عيسى بربه، ال يُشاركه فيها غريه؛ وسؤال عيسى لربه أن يُعرَّ 4
 الوارثون للنبوة. معرفة على قدرهم. وحتصيل التابع لعلم املتبوع، من هذا الوجه، سر من األسرار، ال يعلمه إال 

فقد          إجنيله،  يوحّنا  هبا  خيتم  الَت  والقتل  الصلب  قصة  مىت؛    تكلمناوأما  إجنيل  تناولنا  عندما  األول،  اجلزء  يف  عنها 
لذلك لن نعيد الكالم هنا. ومبا أن عقائد التالميذ االثين عشر متقاربة فيما بينها، فإننا سنكتفي مبا بيّ ّناه منها، لنعود إىل  

اجلذور  العق إبراز  أجل  من  األول؛  القرن  يف  انتشرت  الَت  املوازية  األخرى  للائد  هي األوىل  )النصرانية( كما  يف    مسيحية 
الالهوت    .أصلها  علماء  زال  ال  والَت  املسيحية،  من  األوىل  الثالثة  للقرون  ابلتفصيل  تؤرخ  الَت  الواثئق  غياب  رغم  هذا 

 الواجب.  املسيحيون إىل اآلن، يقفون حياهلا ابلتحفظ 
مراتبه.          جهل  بسبب  احلق،  معرفة  يف  خلط كبري  يف  وقعوا  قد  )التالميذ(،  الرسل  أن  به،  مرران  ما  من كل  ويتضح 

عكسية بصورة  للمسلمني  وقع  ُث  بسيطة،  بصورة  قبلهم  لليهود  وقع  هللا  بعدهم  وهذا  صلى  نبيهم  حقيقة  جهلوا  عندما   ،
جعلهم   ما  وهو  تُنسخ؛  مل  الَت  املوسوية  الشريعة  جهة  من  أيضا  املسيحيني،  على  اخللط  دخل  ولقد  وسلم.  وآله  عليه 

وحنن  متأرجحني بني ظاهر النص الذي يزعم اليهود أهنم ابقون عليه، ومعىن النص وروحه، الذي كان يدعو عيسى إليه.  
أن املدة  أخرى    نعلم  من جهة  منه الدين على أصله؛ ونعلم  يتشربوا  الَت قضاها التالميذ مع عيسى، مل تكن كافية، حىت 

دخلت على تعليم الروح القدس هلم، مبا جعل قيادهتم لألمة املسيحية تفلت منهم، رغم حصرها  قد  أن تشويشات كثرية  
صراحة أهنم كانوا يوقنون من قبل عيسى فيهم  منذ  . وإن هذا التع، لو  دد يف العقيدة، الذي أصاب اجلماعات املسيحية 

رفع املسيح عليه السالم، سيجعل املسيحية يف عمومها قابلة للضالل، كما أخربان عنها سابقا. ويف الفصل القادم، سنعمل  
 على إبراز ذلك، مبا ال يدع شكا للقارئ فيما نقول إبذن هللا. 
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 الفصل الرابع 
 وأثره بولس 

 
 

؛ جيدر بنا أن نلقي  صلينيما حدا به إىل القيام مبهمة التالميذ األ لى قبل أن نتعرف على "بولس" الطرسوسي، وع       
على عقيدة الرسل )التالميذ(،  فيما قبل،  نظرة شاملة على اخلريطة العقدية املسيحية يف القرن األول. وبعد أن تعرفنا قليال  

 جمموعتنْي رئيستنْي يف مقابل من ذكران؛ مها:  فإنه من الالزم الكالم عن 
أبن  1 الغنوصيون  ويعتقد  واملسيحية.  واليهودية  الفارسية،  والثنوية  اهليلينية،  الدينية  الفلسفة  بني  خليط  وهي  الغنوصية:   .

ن مباشرة  الروح مساوية علوية، سقطت يف هذا العامل السفلي، وُسجنت يف هذا اجلسد احلساس. ويعتقدون أن هللا منزه ع 
حبقيقتهم   "العارفني"  املخلص  أعلم  وقد  السجن.  هذا  من  ليخلصها  إنسانية،  صورة  يف  "املخلص"  أرسل  لذلك  املادة، 

، وعند انتهاء مهمته عاد إىل السماء ابلقرب من اآلب. وهبذا يكون قد فتح الباب أمام األرواح األخرى، عندما  السماوية 
اجلسدي  السجن  من  ويُظن لتتبعه  تتخلص  القرن    .  وتوسعت يف  انتشرت  لكنها  األول،  القرن  بدأت يف  قد  الغنوصية  أن 

أن   فيظن  "بونيفاس"  وأما  مصر.  هي  فيها  ازدهرت  الَت  أرضها  وأن  الساحر،  "سيمون"  هو  مؤسسها  أن  ويُذكر  الثاين، 
لون عقائد الشعب الباب  لي وتقمصوا عاداته؛ وخاصة  الغنوصية قد بدأت مع السيب البابلي، عندما اعتنق اإلسرائيليون املرحَّ

وقد اشرتك يف هذه العقائد الوثنيون واليهود واملسيحيون. ومن أشهر    ؛ ما يتعلق أبصل العامل وتكوينه بني إهلْي اخلري والشر
اليهودي، الذي يُظن أنه عاش يف آسيا الصغرى يف هناية القرن األول وبداية القرن    (Cerintheالغنوصيني: "سرنت" )

م. ويُذكر أبن "سرنت" كان يقطن املدينة نفسها الَت كان يقيم هبا  140( حوايل  Ireneeلقديس إيريناوس" ) الثاين؛ و"ا
الناحية   من  ويعتقد  وصف.  يفوق كل  وأبن كماله  مطلق،  وحده  هللا  أبن  يعتقد  "سرنت"  ولقد كان  يوحنا".  "القديس 

هللا  وبني  اخلراب؛  تشبه  والَت  املنظمة،  غري  املادة  بوجود  من  األخرى  ولقد كان  هللا(.  )تعاىل  عظيمة  هوة  تفصل  واملادة،   
املستحيل أن يتصل هللا هبذه املادة، دون أن خيفض نفسه قليال )سبحان هللا عما يصفون(؛ ولقد أخرج من ذاته )سبحانه(  

نات  ، وهو آخر هذه الكائ( نصف إله Demiurgeكانت أقل منه كماال، هي املالئكة. ولقد كان إله اليهود )ذوات  
وهو الذي قام بتنظيم العامل، وخبلق اإلنسان. ولقد أعطى اإلله اليهودي )دائما حبسب    ؛ غري الكاملة وهو األبعد عن هللا

سرنت( انموسه غري الكامل لإلنسان. ومبا أن هذا الناموس غري كامل، فقد وعد ب  "مسيح"، وإن كان هذا املسيح نفسه  
ولق األُول،  املالئكة  من  واحدا  العامل  إىل  هللا  أرسل  فقد  ولذلك  العمادة.  غري كامل.  حلظة  يف  بيسوع  املالك  هذا  احتد  د 

يُعلنها   حىت  احلقيقية،  واملعرفة  الكامل  الناموس  أيضا  أعطاه  منه، كما  خرج  الذي  اآلب  بسر  ليسوع  املالك  أوحى  ولقد 
 للناس لكي خيُلصوا هبا. 

ا        املعاين  بني  وعالقة  مضطربة،  سنجدها  فإننا  "سرنت"،  عقيدة  نقّيم  أن  أردان  لو  نفسها،  وحنن  يف  حق  هي  لَت 
تعين إال أنهوالتصورات الذهنية للرجل، و  تلفيقا    الَت ال  أهلها. ويف النهاية جند "سرنت" قد أنتج  ال ينطلي إال  ليس من 

احلق  من  أصلها  إىل  مقوالته  نُرجع كل  أن  أردان  ولو  نورا.  منه  وأقل  عقال  منه  أضعف  هو  من  الباطل  على  من  ،  وأصلها 
من لفعلنا؛ حىت يعرف ال  نبغي استعراض عقائد   ؛ احلقيقة  قارئ مدى قرهبا أو بعدها  القرن األول املسيحي،    ولكننا وحنن 

رغم  ابلتدريج، عند متابعتنا يف الكتاب كله. و   كنا سنذكرهال نريد أن نُشّعب احلديث كثريا؛ وسنرتك القارئ يصل إىل ما  
 . صلها، ونعرف بعد ذلك مدى التوفيق الذي حالف أصحاهباذلك، فإننا سنرّكز هنا على ازدواجية النور والظلمة، لنعرف أ
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وحنن عندما نعود إىل الغنوصيني، فإننا جندهم جيعلون امل ُلك يف عامل النور لإلله السامي )العلّي(، الذي ال يُعرف،         
ا إلبليس، الذي  . وأما مملكة الظالم، فيجعلون سلطاهن، حبسب زعمهموالذي كان آخر ما خرج )ظهر( منه، إله اليهود

الدين  أهل  فيه  يقع  أن  ينبغي  ال  جلي،  شرك  وهذا  حكمه.  حتت  يكونون  غريه،  شياطني  شك   يُعينه  غري  ولنوضح  من   .
 خبصوص هذا، أمورا منها: 

. النور الذي يقصده الغنوصيون، هو الوجود؛ والوجود هلل وحده، ال يُشاركه فيه أحد. وهذا املعىن جمهول للعوام من أهل  ا
يف   متكلمي املسلمني، الذين ُنص منهم مرة أخرى متأخريهم، لكوهنم أنزل -من ابب املقابلة-وُنص منهم هنا  الدين،

 العقل من سابقيهم. 
. وأما الظلمة، فهي العدم. والعدم قد اختلط على هؤالء، فيحصرونه يف عامل املادة )الطبيعة(. واحلقيقة هي أن الطبيعة  ب

من العدم فيها إال ص صنف العدم القابل للظهور، والذي هو  ال يكون  من  من العدم، هي  ورها. وهذه الصور الَت هي 
 . حقيقة اإلمكان. ويبقى العدم احملض، خارج اإلدراك على التمام، لكونه ال مسمى له 

ن هذه  . ال ميكن أن يكون الشيطان يف مقابلة هللا، إال من جهة األمر الشرعي، لكونه َيمر خبالف ما َيمر به هللا. لكج
}قَاَل    يقول هللا تعاىل:.  ، كما يفهم اجلاهلون املخالفة الشرعية، هي عن إذن إهلي؛ وليست متردا على هللا )سبحانه وتعاىل(

اِجِديَن   قَاَل فَاْخرُْج    .ْسُنوٍن  قَاَل مَلْ َأُكْن أِلَْسُجَد لَِبَشٍر َخَلْقَتُه ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن مَحٍَإ مَ   .ََيِإبِْليُس َما َلَك َأالَّ َتُكوَن َمَع السَّ
َها فَِإنََّك َرِجيٌم   يِن    .ِمن ْ َعثُوَن    .َوِإنَّ َعَلْيَك اللَّْعَنَة ِإىَل يَ ْوِم الدِّ ِإىَل    .قَاَل فَِإنََّك ِمَن اْلُمْنَظرِيَن    .قَاَل َربِّ فَأَْنِظْرين ِإىَل يَ ْوِم يُ ب ْ

ُهُم اْلُمْخَلِصنَي    .ْغَويْ َتيِن أَلَُزيَِّننَّ هَلُْم يف اأْلَْرِض َوأَلُْغوِيَ ن َُّهْم َأمْجَِعنَي  قَاَل َربِّ مبَا أَ   . يَ ْوِم اْلَوْقِت اْلَمْعُلوِم   قَاَل    . ِإالَّ ِعَباَدَك ِمن ْ
َوِإنَّ َجَهنََّم َلَمْوِعُدُهْم َأمْجَِعنَي   .ِإنَّ ِعَباِدي لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطَاٌن ِإالَّ َمِن ات َّبَ َعَك ِمَن اْلَغاِويَن   . َهَذا ِصرَاٌط َعَليَّ ُمْسَتِقيٌم 

ُهْم ُجْزٌء َمْقُسوٌم{ ]احلجر:  . َعُة أَبْ َواٍب ِلُكلِّ اَبٍب ِمن ْ . وهذا يعين أن الشيطان مل يزل عبدا عامال وفق  [44 - 32هَلَا َسب ْ
وإنّ  عنها.  خيرج  أن  خملوق  يستطيع كل  ال  عنها، كما  خيرج  أن  يستطيع  ال  فيه،  هللا  "إهلا    مشيئة  الشيطان  الثنوية  جعل 

خلصوص من جهلهم ابلتقابل الذي يكون بني األمساء  اب؛ و للظلمة"، هو من غلبة ظلمة نفوسهم، ومن جهلهم ابحلقائق
 اإلهلية. 

. ورغم أن الشيطان على ظلمة، إال أنه مل يظهر إال ابلنور اإلهلي، كسائر املخلوقات؛ ولوال النور ملا درى أحد به، وال  د
 هو بنفسه. وهذا هو ما يعود ابلناس إىل التوحيد )القول إبله واحد(. درى 

عن  ه هللا  هنى  ولقد  فحسب.  النور  انعدام  هي  وإمنا  نفسها؛  يف  للظلمة  وجود  ال  أنه  إال  الظلمة،  ضد  النور  أن  ورغم   .
ا َيِصُفوَن{  }َلْو َكاَن ِفيِهَما آهِلٌَة ِإالَّ اَّللَُّ   القول إبهلنْي وبنّي علة ذلك يف قوله سبحانه:   َلَفَسَداَت َفُسْبَحاَن اَّللَِّ َربِّ اْلَعْرِش َعمَّ

رادات متعددة  إكوهنما بني  افرتاض  ؛ والضمري يف "فسدات" يعود على السماوات واألرض. وهذا واضح، ألن  [22]األنبياء:  
من أدل الدالالت على التوحيد.  يعين انفراط نظامهما وعودهتما إىل العدم. وهكذا يكون نظام العامل، واستمرار وجوده، 

َي فَاْرَهُبوِن  ُث يقول هللا تعاىل:  َا ُهَو إَِلٌه َواِحٌد فَِإَيَّ ُ اَل تَ تَِّخُذوا ِإهَلنَْيِ اثْ َننْيِ ِإمنَّ َماَواِت َواأْلَْرِض َوَلُه   . }َوقَاَل اَّللَّ َوَلُه َما يف السَّ
ُقوَن   يُن َواِصًبا أَفَ َغرْيَ اَّللَِّ تَ ت َّ رُّ فَِإلَْيِه جَتَْأُروَن  .الدِّ ُكُم الضُّ رَّ َعْنُكْم   .َوَما ِبُكْم ِمْن نِْعَمٍة َفِمَن اَّللَِّ ُُثَّ ِإَذا َمسَّ ُُثَّ ِإَذا َكَشَف الضُّ

]النحل:   يُْشرُِكوَن{  بَِرهبِِّْم  ِمْنُكْم  َفرِيٌق  أصلكم،  [ 54  -  51ِإَذا  هو  الذي  عدمكم  آاثر  أصابتكم  إذا  أنكم  هو  واملعىن   .
. ولكن  مما يغنيكم )الغىن عام كعموم الفقر(  إنكم ال تلجأون وقتها إال إىل هللا، لعلمكم أبنه وحده من لدْيه ما تطلبون ف

تتومهون أن  تنسون، و إذا كشف الضر عنكم، إبمدادكم من الوجود مبا يُغين حاجتكم، فإنكم    - بسبب جهل فريق منكم-
 وهذا كله خمالف للواقع!...    خلوقني من طبقتكم )املمكنات(.وُتشركون به أنفسكم أو أحدا من امل  ، ذلك لكم
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ال عن اإلذن اإلهلي؛ ومبا أن هللا قد أمده مبا يناسب وظيفته يف العامل؛ فإنه يستغل  . ومبا أن الشيطان قد لُعن، وصار م ُضِ و
يف ليوقعهم  منها،  عليهم  ويدخل  للخلق،  تكون  الَت  )النورية(  واإلميانية  العلمية  عنه:   الثغرات  هللا  يقول  ولذلك    الشرك. 

ُ وَ  ُ يَِعدُُكْم َمْغِفَرًة ِمْنُه َوَفْضاًل َواَّللَّ ْيطَاُن يَِعدُُكُم اْلَفْقَر َوََيُْمرُُكْم اِبْلَفْحَشاِء َواَّللَّ . ومعىن ِعَدة  [268اِسٌع َعِليٌم{ ]البقرة:  }الشَّ
.  وف ما خيافون العودة إىل العدم، الذي هو الفقر التام علمه أبصلهم، وأبهنم أخالشيطان الفقر، هو ختويفه الناس منه؛ ل

هي سّد خلة الفقر مبا يُناسبها من الغىن. ومعىن مغفرة   األوىل،  تكون املغفرة، ألن حقيقة املغفرةالَت هلل، ومن صفة الغىن 
معىن فرعي، عن هذا الذي نذكره. وأما الفحشاء الَت َيمر هبا الشيطان، فهي ادعاء اال ستغناء عن هللا؛ رغم  السيئات، 

أنه ال يصح ملخلوق البتة. ومُسي فحشاء ألنه جماوزة للحد، وقد كان ينبغي للممكن، أن يعرف حدود إمكانه، وال يتعداها  
الوجود. ومن نظر إىل معاصي اخللق، وجدها تعود كلها إىل هذا األصل، ووجد أصلها اجلهل فحسب؛  ادعاء  يف ومهه إىل  

تعاىل:واجلهل عدم العلم، لذل يقول هللا  أنفسهم.  من  ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن اَّللَِّ َوَما َأَصاَبَك    ك ما ُأِت العباد إال  َأَصاَبَك  }َما 
 ا. ت. وهذا، ألن احلسنة وجود، وألن السيئة عدم؛ حيث كان[79ِمْن َسيَِّئٍة َفِمْن نَ ْفِسَك{ ]النساء:  

أن        فإهنم وجدوا  املسيحية،  إىل  الغنوصيون  دخل  وجسده  وملا  املسيح،  ألوهية  بني  التوفيق  وهي  معضلة،  أمام  فسهم 
ما دامت املادة شر  ما    ا "املادي"؛  )   أدىيف أصلها عندهم ومقارفتها خطيئة. وهذا هو  إىل  Valentinب  "فلنتينوس"   )

األجساد  لسائر  املسيح  جسد  مبخالفة  من  القول  األقوال،  بني  التوفيق  لعقائد  .  ابب  مهامجا  "يوحنا"  إجنيل  ولقد كان 
كلها، انطالقا من مدينة "أفسس"،    ىالغنوصيني، إما مباشرة فيما يتعلق ب  "سرنت" وكتاابته، وإما عموما يف آسيا الصغر 

عرب   ولقد  يقيم.  صراحة  حيث كان  قال  "يوحنا  للداللةعندما  مستعمال  جسدا"،  صار  "الكلمة  يف    أبن  الكلمة  على 
األخرية هي الَت يستعملها الغنوصيون للداللة على    علما أبن هذه  ؛"Sarx"، وللداللة على اجلسد "Logosاليواننية "

املادة. هلذا السبب، مل يقبل الغنوصيون الذين دخلوا املسيحية عقيدة "الكلمة صار جسدا". ورغم االختالف الظاهر بني  
إىل جهل اجلميع حبقيقة ما يتكلمون فيه. وحنن ُنص هنا أمرْين    نحن نُرجعهما ذكران، ف الغنوصيني و"يوحنا"، خبصوص  

 أساسنْي:  
. وهو أن ما يراه الناس مادة كثيفة، خمالفة للروح اللطيف؛ ال يدل على اختالفهما إال من جهة املرتبة. وذلك ألن العامل  ا

حقيقته  تعطيه  فيه مبا  الظاهر  على  الباب    ؛حيكم  هذا  رجل ومن  صورة  على  جربيل  ظهور  عيسى  كان  فإن  هذا،  وعلى   .
وهو روح هللا، عندما نزل إىل عامل السفل، مل يكن له بد من أن يظهر يف صورة جسد. ونعين من هذا، أن اخلالف بني  

وجوهها،  من كل  نظرهم  يف  الوجود  اثبتة  املادة  يرون  من  ننبه  وحىت  حقيقي.  غري  صوري  ويوحنا،  ومنفصلة    الغنوصيني 
ون يف أنه خيال؟...  فهل عندما يرون شيئا مادَي هناك، يشكُّ   :فإننا ندهلم على ما يرونه يف عامل الرؤَي   حبقيقتها عن الروح،

حال   يف  أهنم  أدراهم  فما  واآلن:  وصالبة.  ثقال  هلا  جيدون  فإهنم  مثال،  صخرة  إن كان  حىت  مادَي؛  يرونه  ولكن  كال! 
كم عليهم عامل الرؤَي، فريون حبواسهم املادة أصيلة يف وجودها، مع كوهنا ال تعدو  يقظتهم، حيكم عليهم عامل اليقظة كما ح

 أن تكون صنفا من اخليال؟!... 
. وهو أن ما هو مادي يف العادة، إذا صعد إىل العامل العلوي، فإنه ال يظهر إال بصورة روحانية؛ بسبب خصوصية هذا  ب

الباب كان تعبري الرؤى، لدى العاملني ابلتعبري. ونعين من هذا، أن املعربِّ للرؤَي،   فيه؛ ومن هذا العامل احلاكمة على احلالنْي 
ال بد أن يكون عاملا ابلصور املادية، وما تؤول إليه إن هي صعدت إىل مرتبة األرواح. فإذا علم ذلك، فإنه يتجاوز الصورة  

الرتدد بني الصورة واملعىن يف الرؤَي، هو عينه الرتدد الذي    . وهذااملادية املرئية للرائي، ويستخرج املعاين الَت فيها )روحها( 
للحقائق بني عاملْي الغيب والشهادة: الروح واملادة. وإن كل من يتوهم االنفصال يف هذه املسألة، ال يكون من أهل العلم،  
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"يوحنا"  من أهل اإلميان، كما كان  إما  مسألة    ؛وإمنا يكون  من أهل األيديولوجيا، كما هم الغنوصيون. وسنعود إىل  وإما 
         األيديولوجيا يف العقائد فيما بعد إن شاء هللا. 

السالم.  2 عليه  عيسى  أقارب  رأسهم  على  الذين كان  أورشليم،  مسيحيو  وهم  موسى:  بشريعة  املتمسكون  ،  املسيحيون 
أخوه  يعقوب  اخلصوص  جاراهموعلى  من  هم  جماراهتم    . وهؤالء  على  وآخذه  انفصل  بطرس  الوقت،  هذا  "بولس"؛ ومن 

بولس يف رسالته إىل أهل غالطية: "  املسيحيون عن اليهود وعن الشريعة.  ِمْن ِعْنِد يَ ْعُقوَب َكاَن  يقول  أََتى قَ ْوٌم  َلَما  أَنَُّه قَ ب ْ
ُر َويُ ْفرِزُ  ا أَتَ ْوا َكاَن يُ َؤخِّ َورَاَءى َمَعُه اَبِقي اْليَ ُهوِد أَْيًضا،    نَ ْفَسُه، َخائًِفا ِمَن الَِّذيَن ُهْم ِمَن اخْلَِتاِن.  ََيُْكُل َمَع األَُمِم، َولِكْن َلمَّ

يِل، قُ ْلُت    َحىتَّ ِإنَّ بَ ْراَناَب أَْيًضا انْ َقاَد ِإىَل رََِيِئِهْم! ُْم الَ َيْسُلُكوَن اِبْسِتَقاَمٍة َحَسَب َحقِّ اإِلجنِْ ا رَأَْيُت َأهنَّ اَم  لِكْن َلمَّ لُِبْطُرَس ُقدَّ
يَ تَ َهوَّدُ  َأْن  األَُمَم  تُ ْلزُِم  فَِلَماَذا   ، يَ ُهوِدَيًّ اَل  أمَُمِيًّا  تَِعيُش  يَ ُهوِديٌّ  »ِإْن ُكْنَت َوأَْنَت  ِمَن    وا؟«اجْلَِميِع:  َوَلْسَنا  يَ ُهوٌد  اِبلطَِّبيَعِة  حَنُْن 

يَ َترَبَّ   األَُمِم ُخطَاًة،  َأنَّ اإِلْنَساَن اَل  أَْيًضا بَِيُسوَع اْلَمِسيِح،  ِإْذ نَ ْعَلُم  إبِِميَاِن َيُسوَع اْلَمِسيِح، آَمنَّا حَنُْن  َبْل  أِبَْعَماِل النَّاُموِس،  ُر 
َما. َجَسٌد  يَ َترَبَُّر  الَ  النَّاُموِس  أِبَْعَماِل  ألَنَُّه  النَّاُموِس.  أِبَْعَماِل  الَ  َيُسوَع  إبِِميَاِن  َوحَنْنُ   لِنَ َترَبََّر  يف  فَِإْن ُكنَّا  نَ َترَبََّر  َأْن  طَالُِبوَن   

أَفَاْلَمِسيُح َخاِدٌم لِْلَخِطيَِّة؟ َحاَشا! نُوَجُد حَنُْن أَنْ ُفُسَنا أَْيًضا ُخطَاًة،  من  .  1" اْلَمِسيِح،  به  وهذا املنطق الذي متكن "بولس" 
أب  خربهتما  لعدم  عليهما  انطلى  وتلفيقا،  سفسطة  إال  يكن  مل  بعده؛  يعقوب  ُث  بطرس،  العقلي.  إقناع  العمل  ومع  صول 

أثر التالميذ )الرسل(، مبا جيعل الريبة تدب إىل الناظر يف أمر  ظهور "بولس" الذي سيطر على الرَيدة املسيحية، سينحسر  
 األوىل.  ها املسيحية منذ عقود

  ، نيالنيقوالويطائفة  وأما مجهور الناس فكانوا على خليط من عقائد الوثنيني واليهود واملسيحيني. ولقد جتلى ذلك يف         
"الذين   األعمال:  سفر  يف  جاء  السبعة.  الشمامسة  أحد  األنطاكي،  "نيقوالوس"  أتباع  َتَكاثَ َر  هم  ِإْذ  ِم  اأَلَيَّ تِْلَك  َويف 

ٌر ِمَن اْلُيواَننِيِّنَي َعَلى اْلِعرْبَانِيِّنَي َأنَّ أَرَاِمَلُهْم ُكنَّ يُ ْغَفُل َعن ْ  َفَدَعا االثْ َنا َعَشَر مُجُْهوَر    ُهنَّ يف اخلِْْدَمِة اْليَ ْوِميَِّة.التَّاَلِميُذ، َحَدَث َتَذمُّ
َمَواِئَد. َوَُنِْدَم  هللِا  حَنُْن َكِلَمَة  َنرْتَُك  َأْن  يُ ْرِضي  »الَ  َوقَالُوا:  هَلُْم    التَّاَلِميِذ  َمْشُهوًدا  ِمْنُكْم،  رَِجال  َعَة  َسب ْ اإِلْخَوُة  أَي َُّها  فَانْ َتِخُبوا 

َفَحُسَن    َوأَمَّا حَنُْن فَ ُنواِظُب َعَلى الصَّاَلِة َوِخْدَمِة اْلَكِلَمِة«.  يَن ِمَن الرُّوِح اْلُقُدِس َوِحْكَمٍة، فَ ُنِقيَمُهْم َعَلى هِذِه احْلَاَجِة.َومَمُْلوِّ 
ميَاِن َوالرُّوِح اْلُقُدِس، َوِفيلُبَُّس، َوبُ ُروُخوُرَس، َونِيَكانُوَر،  هَذا اْلَقْوُل أََماَم ُكلِّ اجْلُْمُهوِر، فَاْخَتاُروا اْسِتَفانُوَس، َرُجاًل مَمُْلوًّا ِمَن اإلِ 

أَْنطَاِكيًّا. َدِخياًل  َونِيُقواَلُوَس  َوبَ ْرِميَناَس،  أهنم كانوا  2" َوتِيُموَن،  يف  بعضها  يتلخص  ضئيلة،  النيقوالويني  عن  واملعلومات   .
يُبيحون االختالط بني الرجال والنساء خارج رابط الزوجية، وأهنم كانوا يُنكرون  يُبيحون أكل ما ُذبح لألواثن، وأهنم كانوا  

َولِكْن ِعْنِدي َعَلْيَك قَِليٌل:  . ولقد حذر منهم يوحنا يف رسائله إىل الكنائس السبع يف سفر الرؤَي يف قوله: " خلق هللا للعامل
ِكنَي بِتَ ْعِليِم  بَ ْلَعاَم، الَِّذي َكاَن يُ َعلُِّم اَباَلَق َأْن يُ ْلِقَي َمْعثَ َرًة أََماَم َبيِن ِإْسرَائِيَل: َأْن ََيُْكُلوا َما ُذِبَح  َأنَّ ِعْنَدَك ُهَناَك قَ ْوًما ُمَتَمسِّ

َويَ ْزنُوا. أُْبِغُضُه.  ِلأَلْواَثِن،  الَِّذي  ُقواَلِويِّنَي  الن ُّ بِتَ ْعِليِم  ُكوَن  ُمَتَمسِّ قَ ْوٌم  أَْيًضا  أَْنَت  ِعْنَدَك  َسرِيًعا  ف َ   هَكَذا  آتِيَك  فَِإيّنِ  َوِإالَّ  ُتْب 
َفِمي.  ِبَسْيِف  شك    .3" َوأَُحارهُِبُْم  ومن  يف  وال  املوسوية،  الشريعة  من  املتحللني  بني  من  فئة  إال  يكونوا  مل  النيقوالويني،  أن 

طريقه  يسلكوا  أن  دون  من  السالم،  عليه  املسيح  إىل  إال املنتسبني كذاب  هلم  خمالفا  بولس  نرى  ولسنا  من    ؛  اعتمده  فيما 
 تفسريات خمتلقة. 

 
 .  17- 12. رسالة "بولس" إىل أهل غالطية:  1
 . 5- 1:  6. أعمال الرسل:   2
 . 16- 14: 2. الرؤَي:  3
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عدم تقبل السلطة الرومانية هلا إىل  بيتعلق    ، ويف هذا املناخ من عدم وضوح العقيدة املسيحية، ألسباب بعضها أمين       
أق بني  الداخلي  التنازع  أثر  عن  انتج  وبعضها  اليهودية؛  العقيدة  أخرى؛  اجانب  جهة  من  وتالميذه  جهة،  من  يسوع  رب 

دين للمسيحيني يف أورشليم، ومن العاملني على إلقاء القبض عليهم  "بولس" )شاول( الذي كان من املطارِ   سيظهر شخص
. والغريب يف هذا الشخص، أنه كان من الفريسيني، وكان من أعيان البلد واملواطنني  )حماكم التفتيش(   وإيداعهم السجن 

ويف أثناء تتبعه للمسيحيني الفارين من أورشليم،    ، لفنا. ولكنهالرومانيني؛ مما جعله يف البداية مناهضا للمسيحية كما أس
  (1) ل الرسلا؛ وقع له ما غري مسار حياته كله. وسننقل هنا ما جاء يف سفر أعميف مهمة مالَحقة   إىل دمشق   وأثناء توجهه 

ُفُث هَتَدُّ عن هذه احلادثة، قبل أن نواصل الكالم: " َم ِإىَل َرئِيِس  أَمَّا َشاُوُل َفَكاَن مَلْ يَ َزْل يَ ن ْ ، فَ تَ َقدَّ ًدا َوقَ ْتاًل َعَلى َتاَلِميِذ الرَّبِّ
َساًء، َيُسوقُ ُهْم ُموثَِقنَي  َوطََلَب ِمْنُه َرَساِئَل ِإىَل ِدَمْشَق، ِإىَل اجْلََماَعاِت، َحىتَّ ِإَذا َوَجَد أاَُنًسا ِمَن الطَّرِيِق، رَِجااًل َأْو نِ   اْلَكَهَنةِ 

َماِء،   ِإىَل أُوُرَشِليَم.  َع َصْواًت    َويف َذَهابِِه َحَدَث أَنَُّه اْقرَتََب ِإىَل ِدَمْشَق فَ بَ ْغَتًة أَبْ َرَق َحْوَلُه نُوٌر ِمَن السَّ َفَسَقَط َعَلى اأَلْرِض َومسَِ
: »َأاَن َيُسوُع الَِّذي أَْنَت َتْضَطِهُدُه.  فَ َقاَل: »َمْن أَْنَت ََي َسيُِّد؟« فَ َقاَل الرَّ   قَاِئاًل َلُه: »َشاُوُل، َشاُوُل! ِلَماَذا َتْضَطِهُدين؟«  بُّ

: »قُْم َواْدُخِل    َصْعٌب َعَلْيَك َأْن تَ ْرُفَس َمَناِخَس«.  ، َماَذا تُرِيُد َأْن أَفْ َعَل؟« فَ َقاَل َلُه الرَّبُّ ٌ: »ََي َربُّ فَ َقَاَل َوُهَو ُمْرَتِعٌد َوُمَتَحريِّ
بَ  يَ ن ْ َماَذا  َلَك  فَ يُ َقاَل  تَ ْفَعَل«. اْلَمِديَنَة  َأْن  يَ ْنظُُروَن    ِغي  َوالَ  الصَّْوَت  َيْسَمُعوَن  َصاِمِتنَي،  فَ َوقَ ُفوا  َمَعُه  اْلُمَساِفُروَن  الّرَِجاُل  َوأَمَّا 

َننْيِ اَل يُ ْبِصُر َأَحًدا. فَاقْ َتاُدوُه    َأَحًدا. وََكاَن َثالَثََة    بَِيِدِه َوأَْدَخُلوُه ِإىَل ِدَمْشَق.فَ نَ َهَض َشاُوُل َعِن اأَلْرِض، وََكاَن َوُهَو َمْفُتوُح اْلَعي ْ
َيْشَرْب. َومَلْ  ََيُْكْل  فَ َلْم  يُ ْبِصُر،  اَل  ٍم  فَ َقاَل:    َأَيَّ »ََي َحَنانِيَّا!«.  ُرْؤََي:  يف  الرَّبُّ  َلُه  فَ َقاَل  َحَنانِيَّا،  امْسُُه  تِْلِميٌذ  ِدَمْشَق  يف  وََكاَن 

.» : »قُْم َواْذَهْب ِإىَل الزُّقَاِق الَِّذي يُ َقاُل َلُه اْلُمْسَتِقيُم، َواْطُلْب يف بَ ْيِت يَ ُهوَذا َرُجاًل فَ َقا  »هأََنَذا ََي َربُّ طَْرُسوِسيًّا    َل َلُه الرَّبُّ
َفَأَجاَب َحَنانِيَّا:    ا َيَدُه َعَلْيِه ِلَكْي يُ ْبِصَر«. َوَقْد َرَأى يف ُرْؤََي َرُجاًل امْسُُه َحَنانِيَّا َداِخاًل َوَواِضعً   امْسُُه َشاُوُل . ألَنَُّه ُهَوَذا ُيَصلِّي، 

أُوُرَشِليَم.  يف  يِسيَك  بِِقدِّ فَ َعَل  ُروِر  الشُّ ِمَن  الرَُّجِل، َكْم  هَذا  َعْن  ِمْن َكِثريِيَن  ْعُت  مسَِ َقْد   ، َربُّ ِقَبِل    »ََي  ِمْن  ُسْلطَاٌن  َلُه  َوهُهَنا 
َك«. ُرَؤَساِء اْلَكَهَنِة َأْن يُوِثَق مجَِ  ي أََماَم    يَع الَِّذيَن َيْدُعوَن اِبمسِْ : »اْذَهْب! أَلنَّ هَذا يل ِإاَنءٌ خُمَْتاٌر لَِيْحِمَل امسِْ فَ َقاَل َلُه الرَّبُّ

ي«.  أَُمٍم َوُمُلوٍك َوَبيِن ِإْسرَائِيَل. َ ِمْن َأْجِل امسِْ َبِغي َأْن يَ َتَأملَّ ا َوَدَخَل اْلبَ ْيَت َوَوَضَع َعَلْيِه َيَدْيِه  َفَمَضى َحَنانِيَّ   أَليّنِ َسأُرِيِه َكْم يَ ن ْ
ِلَكْي تُ ْبِصَر َومَتَْتِلَئ ِمَن الرُّوِح    َوقَاَل: »أَي َُّها اأَلُخ َشاُوُل، َقْد أَْرَسَليِن الرَّبُّ َيُسوُع الَِّذي َظَهَر َلَك يف الطَّرِيِق الَِّذي ِجْئَت ِفيِه،

نَ ْيِه َشْيٌء َكأَنَُّه ُقُشوٌر، َفأَْبَصَر يف احْلَاِل، َوقَاَم َواْعَتَمَد. فَِلْلَوْقِت َوَقَع ِمْن    اْلُقُدِس«.  َوتَ َناَوَل َطَعاًما فَ تَ َقوَّى. وََكاَن َشاُوُل    َعي ْ
ًما.  يُع الَِّذيَن    َو اْبُن هللِا«.َولِْلَوْقِت َجَعَل َيْكرُِز يف اْلَمَجاِمِع اِبْلَمِسيِح »َأْن هَذا هُ   َمَع التَّاَلِميِذ الَِّذيَن يف ِدَمْشَق َأَيَّ فَ ُبِهَت مجَِ

ْد َجاَء ِإىَل ُهَنا هِلذاَ لَِيُسوقَ ُهْم  َكانُوا َيْسَمُعوَن َوقَالُوا: »أَلَْيَس هَذا ُهَو الَِّذي َأْهَلَك يف أُوُرَشِليَم الَِّذيَن يَْدُعوَن هِبَذا االْسِم؟ َوقَ 
ًقا »َأنَّ هَذا ُهَو اْلمَ وَ   ُموثَِقنَي ِإىَل ُرَؤَساِء اْلَكَهَنِة!«. اِكِننَي يف ِدَمْشَق حُمَقِّ ُ اْليَ ُهوَد السَّ   ِسيُح«. أَمَّا َشاُوُل َفَكاَن يَ ْزَداُد قُ وًَّة، َوحُيَريِّ

ٌم َكِثريٌَة َتَشاَوَر اْليَ ُهوُد لِيَ ْقتُ ُلوُه،  ا مَتَّْت َأَيَّ فََأَخَذُه   ُبوَن األَبْ َواَب أَْيًضا هَنَارًا َولَْياًل لِيَ ْقتُ ُلوُه.فَ َعِلَم َشاُوُل مبَِكيَدهِتِْم. وََكانُوا يُ رَاقِ  َوَلمَّ
ُه يف َسّل. وِر ُمَدلِّنَي ِإَيَّ ا َجاَء َشاُوُل ِإىَل أُوُرَشِليَم َحاَوَل َأْن يَ ْلَتِصَق اِبلتَّاَلِميِذ، وََكاَن اجْلَِميُع    التَّاَلِميُذ لَْياًل َوأَنْ زَلُوُه ِمَن السُّ َوَلمَّ

ثَ ُهْم َكْيَف أَْبَصَر الرَّبَّ يف الطَّرِيِق َوأَنَُّه َكلََّمهُ   اُفونَُه َغرْيَ ُمَصدِِّقنَي أَنَُّه تِْلِميٌذ. خيََ  ، وََكْيَف  فََأَخَذُه بَ ْراَناَب َوَأْحَضَرُه ِإىَل الرُُّسِل، َوَحدَّ
َيُسوَع.  اِبْسِم  ِدَمْشَق  يف  َيْدُخُل َوخَيْرُ   َجاَهَر  َمَعُهْم  َيُسوَع.َفَكاَن  الرَّبِّ  اِبْسِم  أُوُرَشِليَم َوجُيَاِهُر  يف  َويُ َباِحُث    ُج  خُيَاِطُب  وََكاَن 

ا َعِلَم اإِلْخَوُة َأْحَدُروُه ِإىَل قَ ْيَصرِيََّة َوأَْرَسُلوُه ِإىَل َطْرُسوَس.  اْلُيواَننِيِّنَي، َفَحاَولُوا َأْن يَ ْقتُ ُلوُه.  ا  . وينبغي أن نالحظ هنا أمور 2" فَ َلمَّ
 منها: 

 
 . ينسب البعض هذا السفر إىل "لوقا" صاحب اإلجنيل املسمى ابمسه، ويرى آخرون أن كاتبه جمهول. 1
 . 30- 1:  9. أعمال الرسل:   2
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. بسهولة، صار "بولس" اليوم، "شاول" أمس، يُعّد من الرُّسل لدى املسيحيني األُول واملتأخرين؛ وكأنه كان من تالميذ  1
 عيسى عليه السالم. 

لن يتمكنوا من غلبته يف اجلدل،    نعين أهنم . إن "بولس" من طبقة املثقفني والفقهاء، خيتلف عن طبقة الرسل األصلية. و 2
 وا من بلوغ قدرته على التنظري. ولن يتمكن

"بولس"، مل يتوقف عندها أحد ابلتحليل وابلعرض على أصول اإلميان؛ بل    . إن احلادثة الَت كانت البداية املسيحية ل 3
اسُتقبلت ابلتسليم يف الغالب، خصوصا بعد اقتناع التالميذ االثين عشر )أو بعضهم( هبا. بينما هي يف احلقيقة استدراج  

 طان ل  "بولس" نفسه، من غري أن يعلم. وهنا ال بد من توضيح ما يلي: من الشي
إن للشيطان مثلما حلزب هللا من أتييدات يف ظاهر الصورة؛ ولوال ذلك، ما كان يتمكن من إضالل الناس من خمتلف    -ا

وراته، وأن خياطب الناس  أن يظهر للعباد يف أي صورة شاء، وأن يتشبه ابهلل يف بعض ظه  - لعنه هللا-املراتب. ومما لديه  
ونذكر هنا قصة وقعت للشيخ الرابين عبد القادر اجليالين، يف    ، كما حيدث ألهل هللا أحياان. )الصوت(  عن طريق اهلاتف

أنه ذات يوم،  يشبه الندى،    فرتة سياحته. وهي  منها شيء  نزل عليه  به العطش، أظلته سحابة  وهو يف الربية وقد استبد 
قوَي وصورة عظيمة، وجاءه صوت من ِقبل الصورة خُياطبه: "َي عبد القادر أان ربك! وقد أحللت لك  ورأى يف األفق نورا 

"!احملرمات  القادر:  عبد  الشيخ  فأجابه  لعني"  َي  اخسأ  الرجيم،  الشيطان  من  ابهلل  صار   !"أعوذ  قد  ابلنور  فإذا 
َي عبد القادر جنوت مين بعلمك، وقد أضللُت هبذه "ُث خاطبه الشيطان قائاًل:    . والصورة دخاانً   ،ظالًما

َ اَل    وقد سئل الشيخ فيما بعد كيف عرف أنه الشيطان، فتلى قوله تعاىل:  1". .الواقعة سبعني من أهل الطريق }ِإنَّ اَّللَّ
ا األصل، الُندع كما اُندع غريه من الضالني. ومن  ولوال علم الشيخ عبد القادر هبذ  . [28ََيُْمُر اِبْلَفْحَشاِء{ ]األعراف:  

مني. وأما بولس الذي كان من الفريسيني، فإنه مل يكن يعلم  هنا تُعلم مرتبة الشريعة يف الدين، الَت لوالها لضل كل العالَ 
  ؛ثالثة أَيم عماه    ه من الصورة الَت ظهرت له وزعمت أهنا عيسى؛ وأتكد له ذلك ابستمرارِ ع ا مسمب اكتفىهذا األصل، و 

أعلم منه    -على كل حال-ولو أن بولس، تريث قليال، لعلم أن التالميذ االثين عشر، هم    وكل هذا، هنّي على الشيطان. 
الصميم يف  التالميذ  دعوة  ضرب  إضالله،  من  أراد  أنه  يبدو  الشيطان  ولكن  وبطريقه؛  الواجهة؛بعيسى  عن  وإبعادهم   ،  

 وذلك هو ما وقع. 
َعُث َسرَاََيُه َفَأْداَنُهْم ِمْنُه َمْنزَِلًة َأْعَظُمُهْم  » عليه وآله وسلم:  يقول النيب صلى هللا   -ب ِإنَّ إِبِْليَس َيَضُع َعْرَشُه َعَلى اْلَماِء، ُُثَّ يَ ب ْ

َنةً  يُء َأَحُدُهْم، فَ يَ ُقوُل: فَ َعْلُت َكَذا وََكَذا  .ِفت ْ ًئا  ...جيَِ يُء َأَحُدُهْم، فَ يَ ُقوُل: َما تَ رَْكُتُه َحىتَّ    ! فَ يَ ُقوُل: َما َصنَ ْعَت َشي ْ قَاَل: ُُثَّ جيَِ
َنُه َوَبنْيَ اْمَرأَتِهِ  للتشبه ابهلل فيما جاء  . ووضع اللعني عرشه على املاء، هو  2« !قَاَل: فَ ُيْدنِيِه ِمْنُه، َويَ ُقوُل: نِْعَم أَْنتَ   !فَ رَّْقُت بَ ي ْ

ٍم وََكاَن َعْرُشُه َعَلى اْلَماِء{ ]هود:    له تعاىل:يف قو  يف ِستَِّة َأَيَّ َماَواِت َواأْلَْرَض  . وإن كثريين من  [ 7}َوُهَو الَِّذي َخَلَق السَّ
  فهم عندما رأوه يعصي هللا اآلمر، أو رأوه يعصي ؛ اجلهلة جيعلون الشيطان نّدا هلل أو ندا لرسوله صلى هللا عليه وآله وسلم 

- العادة، ممن يعصي السلطان أمور له ذلك؛ قياسا على ما يعلمونه من املبّلغ، ظنوا أن له من االستقاللية ما خيوّ  ول الرس
مبا    -مثال  وأمده  اإلضالل  مقام  يف  هللا  أقامه  قد  هلل،  عبد  الشيطان  ألن  وذلك  ذلك.  غري  على  هي  واحلقيقة  ويعارضه؛ 

ع  هللا  صلى  للنيب  معصيته  وأما  يف ذلك.  العصاة؛ وأما  يلزمه  مجيع  شأن  هو  الشريعة، كما  جهة  من  فهي  وسلم،  ليه وآله 

 
 ب"؛ وهي مشهورة. . القصة أوردها ابن العماد احلنبلي يف "شذرات الذه 1
 . أخرجه مسلم، عن جابر بن عبد هللا بن حرام، رضي هللا عنهما.  2
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، املتصرف  من جهة الباطن واحلقيقة، فإن إبليس حتت حكم النيب صلى هللا عليه وآله وسلم، من كونه خليفة هللا األعظم
 . فيه ويف سواه من املخلوقني

ن يُعظمون الكرامات وتتشّوف نفوسهم إليها. بل إن  إن إبليس قد أضل كثريا من الناس، خصوصا من املتصوفة الذي  -ج
بصوت. ولقد   أن خياطبهم  يظهر هلم يف صورة أو  َيتيهم بتأويالت توافق هواهم، فال حيتاج ألن  أن  يغنيه معهم  أكثرهم، 

 رأينا من هذا الصنف كثريا من الناس، ال ينفع معهم ُنصح وال تعليم. 
.  الميذ، وعلى جُممل املسيحيني، لكونه أحكمهم ألصول اجلدل واملناظرة. إن بولس سيتمكن من فرض نظرته على الت4

فهم قد وقعوا بسهولة حتت أتثريه، بعد أن انزاح السد الذي كان بينهم، والذي هو اإلميان ابملسيح عليه السالم. وهو بعد  
 هكذا، بني يوم وليلة!...  ذلك صار أكثرهم كالما عن املسيح، وأعلمهم به!...

 حكم الشيطان قبضته على املسيحيني أبمرْين اثننْي: . لقد أ5
؛ وقد ظنوا أن ذلك مما يُرضي عيسى عنهم. وهو  األول: أنه فتح هلم ابب العاملية يف الدعوة، بعد أن كانت قومية وحمّلّية 

 حمض توّهم منهم!... 
وهذا   ابلشريعة؛  تقيُّد  دون  من  املسيحية،  يف  ابلدخول  للوثنيني  السماح  هو  األتباع.  الثاين:  تكثري  غايته  تكون  من  يُغري 

 وهذا مع العلم أبن العاملية، تقتضي فتح الباب أمام األغيار وال بد. 
بولس          دين  فإن  وهبذا،  عيسى؛  تعاليم  نسخت  قد  "بولس"  تعاليم  أن  إىل  األولون  واملسيحيون  التالميذ  يتنبه  ومل 

 سيصبح دينا آخر، غري دين عيسى. وآية ذلك أمور نذكر منها: 
 . قد فرق بولس يف التشريع، بني اليهود )بين إسرائيل( وغريهم؛ مع أن التشريع ال ينقسم. 1
إن جتوي 2 ال  .  ألنه  أساسه؛  من  للدين  هدم  هو  ابملسيح،  ابإلميان  ابلشريعة، واالكتفاء  التقّيد  عدم  اليهود،  لغري  بولس  ز 

ال   ومن  شهودي.  معريف  طريق  الرسول  هو  هللا، كما  إىل  عملي  طريق  الشريعة  أن  هذا،  من  ونعين  شريعة.  دون  من  دين 
طر  يف  ابلسري  هللا  إىل  يتقرب  أن  ميكن  ال  فإنه  له،  السعي؛  ؛ أبدا  يقهشريعة  يريد  وهو  قدميه،  أومهه    وسيكون كفاقد  وإن 

إبليس مبا شاء أن يومهه. وهذا الذي نقوله، يشهد له حال كبار الرهبان يف النصرانية، والذين يعيشون يف حرية وقلق رغم  
 . ، منذ ذلك الزمان وإىل اآلن!..تثبيت بعضهم لبعض

يتعلق ببعض الشعوب، وال يتعلق ببعضها اآلخر. وهذه مغالطة كربى، ألن  . إن عمل بولس، جيعل الشريعة أمرا ثقافيا،  3
إدراكُ  يبلغ  إهلية، ال  تسري وفق حقائق  م ُحكم، جيعل حياة الناس  .  حقيقتها يف الغالب  همالشريعة )الناموس( نظام رابين 

هب التزامهم  عند  العامل  مع  انسجام  يف  يعيشون  فهم  ابملشقة  ا وهبذا،  يذهب  الناموس  ،  مصادمة  عن  تنتجان  اللتنْي  واحلرية 
 . له   الذي خيضع العامل )الكون( كله العام 

إن تركيز بولس  4 يرتكز على    -ومن سيتبعونه -.  ما ال ميكن أن يكون حقا من  على اإلميان وحده، وجعل هذا اإلميان 
خراج هلم من الدين ابلدين. وهذا من  ؛ ونعين أنه إعند هللا، هو إضالل للناس فحسب، وإخراج هلم عن الطريق املستقيم

 أشد املكر كما ال خيفى!... 
أثره  مع  و         وبلوغ  بولس،  مبذهب  واألرثوذكسية  والربوتستانتية  الكاثوليكية  الكنائس  املسيحيني  أيضا،  أتثر  خمتلف 

و  األزمنة؛  مر  على  نسبة   مع اإلصالحيني  صحة  على  الواقع  سنختا  كلها   رسائله  اخلالف  فإننا  نراه   ، منها حنن  ر  إليه؛    ما 
تستحق يف احلقيقة التناول، لوال    دها؛ وإن كنا ال جنمربزا خلصوصيته، لنستخلص يف النهاية أهم مرتكزات عقيدته منوذجا 

 ملعرفة طريقته ومذهبه...   تخذها وسيلةوسنرد بعد كل هذا التقدمي، على رسالته إىل أهل رومية، ون  .ما هلا من أثر 
 : رسالته إىل أهل رومية 
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بولس يف رسالته إىل أهل رومية         " يف األصحاح األول   يقول  بُوُلُس، َعْبٌد لَِيُسوَع اْلَمِسيِح، اْلَمْدُعوُّ َرُسواًل، اْلُمْفَرُز  : 
يِل هللِا،  َسِة،   إِلجنِْ َ    َصاَر ِمْن َنْسِل َداُوَد ِمْن ِجَهِة اجلََْسِد،َعِن ابِْنِه. الَِّذي    الَِّذي َسَبَق فَ َوَعَد بِِه أِبَنِْبَيائِِه يف اْلُكُتِب اْلُمَقدَّ َوتَ َعنيَّ

: يذكر بولس عن نفسه أنه عبد ليسوع  1" اْبَن هللِا بُِقوٍَّة ِمْن ِجَهِة ُروِح اْلَقَداَسِة، اِبْلِقَياَمِة ِمَن اأَلْمَواِت: َيُسوَع اْلَمِسيِح َربَِّنا.
ابملع  هو  هل  العبودية:  معىن  حيدد  ومل  ابملعىن  املسيح؛  هو  له؛ أو  عبدا  يكون  راب وهو  عيسى  فيه  يكون  الذي  الشرعي  ىن 

سي اخللط،  هذا  أن  شك  وال  ولرسالته.  له  خادما  يكون  أن  فيه  يعدو  ال  الذي  واملسيح،  سالعريف  بولس  بني  الصلة  م 
يرتدد   وال ؛شرت به بذكر الكتب السابقة الَت ب ،وسيتعداها إىل كل من اتبعوه يف عقيدته. ويُثبت بولس يف كالمه عيسى

القدس   تهنسب   يف الروح  جهة  من  ابلبنوة،  هللا  يُ   ؛إىل  الذي  الوقت  البث يف  له  السالم.  ن بت  عليه  لداود  اجلسد  جهة  من  وة 
وجيعل بولس قيامة املسيح من األموات، دليال على أنه ابن هللا. ومبا أن القيامة ال تصح، لسبب بسيط وهو أن املسيح مل  

املس يزعم  منها  ميت، كما  شطر  نصيب كل  ويف  حقيقتها  يف  يُبتَّ  مل  واجلسد،  الروح  بني  املنشطرة  النبوة  أن  ومبا  يحيون؛ 
  ابملقابلة مع الشطر اآلخر، فإن هذه العقيدة تبقى على ظنّ يّتها، وال ترقى إىل أن تكون عقيدة علمية يؤيدها الوحي اإلهلي. 

من ظهور مدى ثبوت   من الكالم، ال شك سيزيد  للنقد اإلمياين؛ ألننا ال  وما سيأِت  ثباهتا  صحة عقيدة بولس، ومدى 
 نعتمد النقد العقلي وحده يف هذا الكتاب.  

يِع األَُمِم، ُث يقول بولس: "        ِه، قَِبْلَنا نِْعَمًة َورَِساَلًة، إِلطَاَعِة اإِلميَاِن يف مجَِ نَ ُهْم أَنْ ُتْم أَيْ  الَِّذي بِِه، أَلْجِل امسِْ ًضا  الَِّذيَن بَ ي ْ
اْلَمِسيِح. َيُسوَع  املسيح،   : " َمْدُعوُّو  اسم  قبول  ألجل  أنه  بولس  األمم؛    يقصد  مجيع  يف  اإلميان  إلطاعة  ورسالة،  نعمة  قبل 

فه النعمة،  قبول  معىن  إىل ع  و وأما  هللا  من  َيِت  الذي  للفضل  يتعلق  بالتعرض  ما  فهو  الرسالة،  معىن  وأما  إميانه؛  جزاء  ده 
من املؤمن العمل هبا يف نفسه ويف أسرته ويف أمته. وأما إطاعة اإلميان يف األمم، فقد كان جيدر    ابألحكام العملية املطلوب 

يُلحقهم   أن  املسيحيني  افيهبه  من  الطريق  يف  سبقهم  عامة   مبن  إبراهيم  ذرية  يومن  أنه  يبدو  ولكن  هلم    فضل؛  جيتهد  أن 
 كاره.اجتهادا خيصهم، ال أساس له من تعاليم عيسى، ولكنه من بنات أف

       " بولس:  يضيف  هللاِ ُث  ِمَن  َوَساَلٌم  َلُكْم  نِْعَمٌة  يِسنَي:  ِقدِّ َمْدُعوِّيَن  هللِا،  َأِحبَّاَء  ُروِمَيَة،  يف  اْلَمْوُجوِديَن  يِع  مجَِ أَبِيَنا    ِإىَل 
َيُسوَع اْلَمِسيِح. مجَِ   َوالرَّبِّ  بَِيُسوَع اْلَمِسيِح ِمْن ِجَهِة  ِإهِلي  َأْشُكُر  .َأوَّاًل،  يُ َناَدى ِبِه يف ُكلِّ اْلَعاملَِ ِإميَاَنُكْم  َأنَّ  فَِإنَّ هللَا    يِعُكْم، 

يِل ابِْنِه، َشاِهٌد يل َكْيَف ِباَل اْنِقطَاٍع أَذُْكرُُكْم، َر    الَِّذي َأْعُبُدُه ِبُروِحي، يف ِإجنِْ ُمَتَضّرًِعا َداِئًما يف َصَلَواِت َعَسى اآلَن َأْن يَ تَ َيسَّ
َمرَّ  إِلَْيُكْم. يل  آِتَ  َأْن  هللِا  مبَِشيَئِة  لِثَ َباِتُكمْ   ًة  ُروِحيًَّة  ِهَبًة  أَْمَنَحُكْم  ِلَكْي  أَرَاُكْم،  َأْن  ُمْشَتاٌق  متهيد  " أَليّنِ  وبعد  املقدمة،  بعد   :

 : املؤمنني؛ وهذا فيه نظريعبد هللا على طريقة اإلجنيل، يقرر أنه أصبح ممدا ابإلميان لكل ابإلشارة إىل أنه بولس 
. ألن اإلميان ينقسم إىل صنفنْي: إميان م ُجمل، وهو ما كان عليه املوسويون يف زماهنم، وما يكون عليه عوام املسيحيني؛  1

إال كبار املسيحيني، وخواص املسلمني. ومبا أن بولس    ،وهذا ال يكون عليه   . وإميان م فصل، قد ذكرانه يف بداية هذا الباب 
مباشرة من إميان ابطل، هو إميان الفريسيني يف عهد عيسى، إىل إميان بعيسى يزعم أنه أصبح فيه رسوال؛ فإن أمره  قد مر 

وذلك ألن املؤمنني من األتباع )غري األنبياء(، ال بد هلم من سلوك طريق التزكية،   يكون مشبوها وغري سليم من الدعوى. 
بولس بعد أن كان فريسّيا، أن يدخل يف اإلميان ابملسيح عليه السالم؛  على  كان  ليرتقوا إىل املراتب والدرجات العلّية. وقد  

 نتظر إىل أن يُثمر له إميانه ما جيعله مؤهال لتكليم غريه. ي وأن يعمل بتعاليمه، و 
س،  . ألن املتكلم يف اإلميان، ال بد له أن يكون على برهان من نفسه، يؤيده يف ذلك الوحي من ربه. والربهان من النف2

هو ما مسيناه قباًل مثار اإلميان؛ وأما أتييدات الوحي، فهي ما يشهد للثمار أبهنا نورانية، وليست من وحي الشيطان. ولقد  
 

 . 4-1: 1. رسالة بولس إىل أهل رومية:  1
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أطال املسلمون الكالم يف مسألة الكشف )التعليم الغييب(، وكيف يُقبل؟... وأجاب عن ذلك أئمة الطريق أنفسهم، مبا  
ومن مل حيفظ    ؛علمنا مضبوط ابلكتاب والسنةال أحد كبار هؤالء األئمة )اجلنيد(: "أن الفقهاء ليس يف إمكاهنم ذلك. وق

به  للسالكني، مما يندرج ضمن علوم  1." القرآن، ومل يكتب احلديث، ال يقتدى  أن كل علم ينكشف  . ومعىن الكالم هو 
أو حديث من السنة؛ ألنه ال يُعدم  األحوال واملقامات أو علوم األمساء واحلضرات، فال بد أن تشهد له آية من القرآن،  

الق ملواجيد  الوحي،  من  وضوحا  دليل  األمر  نزيد  الشيطان. وحىت  من  أنه  ذُكر، فليعلم  مما  دليال  لعلمه  جيد  مل  ومن  لوب. 
من   العارفني  مراجعة  ينبغي  وهنا  وجهه؛  غري  على  والسنة،  القرآن  من  بدليل  اجلاهل  للسالك  الشيطان  َيِت  قد  نقول: 

يرّدوا األمر إىل أصله. ولقد رأينا يف زماننا كثريا من املتصوفة، يستدلون مبا ال يكون دليال يف املسألة، ُث ال   الشيوخ، حىت
 يشّكون فيما يقولون. وهذا من أكرب الضالل!... 

يك        قد  ألنه  ابلتسليم؛  حنن  ونقبله  السابقة،  الكتب  إىل  ويعزوه  بولس كالما،  يقول  أن  يكفي  ال  فإنه  ون  وهكذا، 
ممكورا به يف فهمه، وهو الواقع. وسنبنّي يف كل مرة، كيف أنه قد خالف أصول الدين، كما هي يف مجيع الشرائع. وهذا  

وال بد هنا من أن نؤكد على وجوب وزن األقوال    ال ميكن أن يُقال بعده أبن معتمده يكون على احلق فيما يفوه به!... 
آخر  من كوهنما  ابلقرآن والسنة،  زماننا  خصوصا    يف  السابقة،  الكتب  على  بعرضها  نكتفي  وال  هللا؛  عند  من  منزل  وحي 

بعد حلوق التحريف هبا يقينا. ولسنا هنا ننكر كل ما جاء يف التوراة أو يف اإلجنيل، بل نقول بعدم قبول كل ما ورد فيهما  
حظ أننا نقبل ونرد بعلم؛ ال هبوى  سيال - ال شك-إال بدليل من هللا. ومن تتبع كالمنا عند تناولنا للكتب السابقة، فإنه  

   أو بعصبية. 
يًعا، ِإميَاِنُكْم َوِإميَاين.ويقول بولس بعد ذلك: "        َنُكْم اِبإِلميَاِن الَِّذي ِفيَنا مجَِ ُُثَّ َلْسُت أُرِيُد َأْن جَتَْهُلوا أَي َُّها    َأْي لِنَ تَ َعزَّى بَ ي ْ

ِمرَارًا َكِثريًَة َقَصدْ  أَنَّيِن  يف َسائِِر األَُمِم.اإِلْخَوُة  أَْيًضا َكَما  مَثٌَر ِفيُكْم  يل  لَِيُكوَن  ِإلَْيُكْم، َوُمِنْعُت َحىتَّ اآلَن،  ": هذا  ُت َأْن آِتَ 
اخلطاب ليس خطاب مؤمنني، بل هو خطاب أئمة الضالل، الذين ينفخ فيهم إبليس ويظنون أنفسهم على شيء. وذلك  

الكرب التواضع، ال  يُعطي  اإلميان  أعلى    ألن  على  فيه  يكون  من  يُدرى  فال  لعباده،  هللا  من  هبة  اإلميان  أن  والدعوى. ومبا 
نؤكد أن  هنا  )رسوال أو واراث(. وينبغي  رابنيا  إماما  الناظر  إن كان  إال  التوجه    على  املراتب،  أهل  من  يكونون  املؤمنني  أن 

يتوجه إليهم غري  من أهل املواجهة؛ أي من الذين  مبن كان قائما  همإىل هللا، وال يكونون  . وذلك ألن املواجهة خمصوصة 
يف شؤونه ابهلل ال بنفسه، كعيسى يف قومه، وكمحمد صلى هللا عليه وآله وسلم يف أمته، أو كالورثة من هذه األمة، الذين  

لإلمام مؤهال  ليس  بولس  أن  ومبا  أحدها.  هذا  وجوه،  عدة  من  إسرائيل  بين  أنبياء  يُشبهون  أهنم  سابقا  عنهم    ة ذكران 
من  )املواجهة( ألن كثريا  هذا،  ونقول  يعلم.  مل  أم  ذلك،  هو  أعلم  سواء  الشيطان؛  من  بوحي  تبعه  من  سُيضل كل  فإنه   ،

فيكونون   احلق،  على  براهني  أنه  يتومهون  مبا  فكرهم  جهة  من  هلم  وإبمداده  هلم،  إبليس  بشهادة  ينخدعون  الضالل  أئمة 
أنه متالَعب هبم.  أكيد   ُمضلني لغريهم وهم ال يعلمون  من برهان من هللا  ،  وحسن النية ال يكفي وحده هنا، وإمنا ال بد 

 ؛ حىت يسري العبد الداعي مبن يدعوهم على الطريق املستقيم. كما ذكران يف الفقرة السابقة
هَكَذا َما ُهَو يل ُمْستَ َعدٌّ لِتَ ْبِشريُِكْم أَنْ ُتُم الَِّذيَن  فَ   ِإيّنِ َمْديُوٌن لِْلُيواَننِيِّنَي َواْلرَبَاِبَرِة، لِْلُحَكَماِء َواجْلَُهاَلِء.ُث يضيف بولس: "        

يِل اْلَمِسيِح، ألَنَُّه قُ وَُّة هللِا لِْلَخاَلِص ِلُكلِّ َمْن يُ ْؤِمُن: لِْليَ ُهوِديِّ َأوَّ   يف ُروِمَيَة أَْيًضا،  . اًل ُُثَّ  أَليّنِ َلْسُت َأْسَتِحي إبِِجنِْ أَلْن    لِْلُيواَنينِّ
": يُعلن بولس عاملية دعوته عند وعده ابخلالص  ِفيِه ُمْعَلٌن بِرُّ هللِا إبِِميَاٍن، إِلميَاٍن، َكَما ُهَو َمْكُتوٌب: »أَمَّا اْلَبارُّ فَِباإِلميَاِن حَيَْيا«
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كيف سُيضطر  ،  . وسنرى فيما بعد 1ْيِت ِإْسرَائِيَل الضَّالَِّة« »مَلْ أُْرَسْل ِإالَّ ِإىَل ِخرَاِف ب َ   ُث اليواننيني؛ مع أن عيسى قال:   اليهودَ 
 بولس إىل إلغاء الشريعة، حىت يتمكن غري اليهود من الدخول يف املسيحية. 

يِع ُفُجوِر النَّاِس َوِإمثِِْهِم، الَِّذيَن حيَْ ُث يقول بولس: "        َماِء َعَلى مجَِ .أَلنَّ َغَضَب هللِا ُمْعَلٌن ِمَن السَّ ِإْذ   ِجُزوَن احلَْقَّ اِبإِلُثِْ
هَلُْم، َأْظَهَرَها  هللَا  أَلنَّ  ِفيِهْم،  ظَاِهَرٌة  هللِا  ُقْدَرتَُه    َمْعرَِفُة  اِبْلَمْصُنوَعاِت،  ُمْدرََكًة  اْلَعاملَِ  َخْلِق  ُمْنُذ  تُرَى  اْلَمْنظُورَِة  َغرْيَ  أُُمورَُه  أَلنَّ 

ْرَمِديََّة َواَلُهوَتُه، َحىتَّ ِإهنَُّ  ُقوا يف أَْفَكارِِهْم، َوَأْظَلَم قَ لْ   ْم ِباَل ُعْذٍر.السَّ ُدوُه َأْو َيْشُكُروُه َكِإلٍه، َبْل محَِ ا َعرَُفوا هللَا مَلْ مُيَجِّ ُْم َلمَّ بُ ُهُم  أَلهنَّ
ُجَهاَلَء،   اْلَغيبُّ.  َصاُروا  ُحَكَماُء  ُْم  َأهنَّ يَ ْزُعُموَن  ُهْم  َنَما  هللاِ   َوبَ ي ْ جَمَْد  يَ ْفىَن،  َوأَْبَدلُوا  الَِّذي  اإِلْنَساِن  ُصورَِة  ِبِشْبِه  يَ ْفىَن  الَ  الَِّذي   

افَاِت.  ، َوالزَّحَّ َوابِّ َذَواهِتِِم.   َوالطُُّيوِر، َوالدَّ َبنْيَ  َأْجَساِدِهْم  َأْسَلَمُهُم هللاُ أَْيًضا يف َشَهَواِت قُ ُلوهِبِْم ِإىَل النََّجاَسِة، إِلَهانَِة    ِلذِلَك 
ِلذِلَك َأْسَلَمُهُم   . آِمنَي. ْبَدلُوا َحقَّ هللِا اِبْلَكِذِب، َوات ََّقْوا َوَعَبُدوا اْلَمْخُلوَق ُدوَن اخْلَاِلِق، الَِّذي ُهَو ُمَباَرٌك ِإىَل األََبدِ الَِّذيَن اْست َ 

ِإاَنثَ ُهُم اْستَ ْبَدْلَن االْسِتْعَماَل الطَِّبيِعيَّ اِبلَّ  َأْهَواِء اهْلََواِن، أَلنَّ  ِإىَل  أَْيًضا اَترِِكنَي    ِذي َعَلى ِخاَلِف الطَِّبيَعِة، هللاُ  وََكذِلَك الذُُّكوُر 
ِبذُكُ  ذُُكورًا  اْلَفْحَشاَء  فَاِعِلنَي  لِبَ ْعٍض،  بَ ْعِضِهْم  ِبَشْهَوهِتِْم  اْشتَ َعُلوا   ، الطَِّبيِعيَّ األُنْ َثى  َجزَاَء  اْسِتْعَماَل  أَنْ ُفِسِهْم  يف  َواَنئِِلنَي  وٍر، 

.َضاَلهِلِِم الْ  َمْرُفوٍض لِيَ ْفَعُلوا مَ   ُمِحقَّ ِذْهٍن  ِإىَل  َأْسَلَمُهُم هللاُ  َمْعرِفَِتِهْم،  ُقوا هللَا يف  ي ُب ْ َأْن  َيْسَتْحِسُنوا  يَِليُق.وََكَما مَلْ  مَمُْلوِئنَي    ا اَل 
مَنَّاِمنَي ُمْفرَتِيَن، ُمْبِغِضنَي هلِل، اَثلِِبنَي    َوَمْكرًا َوُسوًءا،   ِمْن ُكلِّ ِإُثٍْ َوزاًِن َوَشّر َوَطَمٍع َوُخْبٍث، َمْشُحوِننَي َحَسًدا َوقَ ْتاًل َوِخَصاًما 

َتِدِعنَي ُشُرورًا، َغرْيَ طَائِِعنَي لِْلَواِلَدْيِن، ِعنَي، ُمب ْ ِمنَي ُمدَّ الَِّذيَن ِإْذ َعَرُفوا    ِبالَ فَ ْهٍم َوالَ َعْهٍد َوالَ ُحنُ وٍّ َواَل رِضًى َوالَ َرمْحٍَة.  ُمتَ َعظِّ
يَُسرُّ ُحكْ  أَْيًضا  َبْل  فَ َقْط،  يَ ْفَعُلوهَنَا  الَ  اْلَمْوَت،  َيْستَ ْوِجُبوَن  هِذِه  ِمْثَل  يَ ْعَمُلوَن  الَِّذيَن  َأنَّ  هللِا  يَ ْعَمُلوَن.َم  اِبلَِّذيَن  وهذا  " وَن   :

ه؟...  اخلطاب كما هو ظاهر، خطاب شرعي، ميكن لبولس أن خُياطب به اليهود؛ ولكن كيف مُيكن له خماطبة غريهم ب
عليهما   وعيسى  الرسل كموسى  من  لرسول  أتباعا  أصحابه  فيه  يكون  الذي  الشرعي  اخلطاب  من  خبطابه  خيرج  أن  إال 

العقل طريق  عن  األخالق  تثبيت  به  يروم  فلسفي  خطاب  إىل  بصفة  السالم،  واألخالق  القيم  عن  يتخل  مل  إن  هذا،   .
النهج    هنائية!...  هذا  سينتهج  بولس،  أن  شك  لوال  اعتاد  لشريعة،  املخالف  مما  إميانية،  بعبارات  طّعمه  وإن  دعوته؛  يف 

أتباعه.  أحد  من  أو  السالم،  عليه  املسيح  من  مساعه  "بولس"،    الناس  عن  يتكلمون  النصارى  علماء  بعض  مسعت  ولقد 
ه كذلك،  مؤسس الالهوت املسيحي )ما يقابل علم الكالم عند املسلمني(؛ فوجدان ُجّلهم ال يُعدُّ   يبحثون مسألة اعتباره و 

من دون أن يذكروا أنه م ُنظّر ال "متكلم" الهوِت. والتنظري، كما هو معلوم، يُنتج األيديولوجيا ال اإلميان. ولقد كان حرَي  
ابملسيحيني األُول أن مُيّيزوا بني اخلطابنْي، لو أهنم كانوا على نور قوي، أو كانوا على ُدربة ابلفكر. وليس بولس وحده من  

من اإلميا تدعيم مساره اإلمياين، عند عجزه عن فعل ذلك  خرج  ن إىل األيديولوجيا، ألن كل من يسلك طريق الفكر يف 
ذلك   يف  ووقع  منهم؛  اإلصالحيني  وُنص  اليهود،  مفكرو  ذلك  يف  وقع  وقد  األيديولوجيا.  إىل  ذلك  بقدر  خيرج  ابلنور، 

 املتأدجلني من أهل الدين، تكون ابلنظر إىل ما يغلب  . واملفاضلة بني مجيعا  أيضا املسلمون بفرقتْيهم: أهل السنة والشيعة 
إىل   نُسبوا  التنظري  غلب  وإن  عليه،  هم  الذي  اخللط  رغم  اإلميان  إىل  أهله  نُسب  اإلميان  غلب  فإن  اخلطاب:  عموم  على 

بولس   أن  نرى  وحنن  إميان.  أهل  أهنم  زعموا  وإن  ذلك-األيديولوجيا،  إميان. أ صاحب    - حبسب  صاحب  ال    يديولوجيا، 
هذا الكالم أن األيديولوجيا،    وهبذا تكون املسيحية املعلومة للمسيحيني من زمانه إىل اليوم، أيديولوجيا ال دينا. وال يعين

سنتبنّي   ولعلنا  عمومها.  يف  النصرانية  هي  تلفيقية، كما  أيديولوجيا  تكون  قد  بل  دائما؛  سليم  فكر  على  مؤسسة  تكون 
   يما سيأِت إبذن هللا.مواطن التلفيق من كالم بولس نفسه، ف
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ِلذِلَك أَْنَت ِبالَ ُعْذٍر أَي َُّها اإِلْنَساُن، ُكلُّ َمْن َيِديُن.  ُث يقول بولس يف األصحاح الثاين من رسالته إىل أهل رومية: "        
َوحَنُْن نَ ْعَلُم َأنَّ َديْ ُنونََة هللِا    تَ ْفَعُل تِْلَك األُُموَر بَِعْيِنَها! ألَنََّك يف َما َتِديُن َغرْيََك حَتُْكُم َعَلى نَ ْفِسَك. ألَنََّك أَْنَت الَِّذي َتِديُن  

هِذِه. ِمْثَل  يَ ْفَعُلوَن  الَِّذيَن  َعَلى  احلَْقِّ  َحَسُب  َوأَْنَت    ِهَي  هِذِه،  ِمْثَل  يَ ْفَعُلوَن  الَِّذيَن  َتِديُن  الَِّذي  اإِلْنَساُن  أَي َُّها  هَذا  أَفَ َتُظنُّ 
هللِا؟ َديْ ُنونَِة  ِمْن  تَ ْنُجو  أَنََّك  ِإىَل   تَ ْفَعُلَها،  يَ ْقَتاُدَك  َا  ِإمنَّ هللِا  ُلْطَف  َأنَّ  َعاملٍِ  َغرْيَ  َأاَنتِِه،  َوطُوِل  َوِإْمَهالِِه  ُلْطِفِه  ِبِغىَن  َتْسَتِهنُي    أَْم 

  ، َتْذَخُر لِنَ ْفِسَك َغَضًبا يف يَ ْوِم اْلَغَضِب َواْسِتْعاَلِن َديْ ُنونَِة هللِا اْلَعاِدَلِة، َولِكنََّك ِمْن َأْجِل َقَساَوِتَك َوقَ ْلِبَك َغرْيِ التَّاِئبِ   الت َّْوبَِة؟ 
َأْعَماِلِه.  َحَسَب  َواِحٍد  َسُيَجازِي ُكلَّ  نفسه كما  الَِّذي  حياسب  السامع  جتعل  منطقية،  مبقارنة  هنا،  بولس كالمه  يبدأ   :"

للجميع هللا  حساب  ألن  غريه؛  إمياين    ه،بعدل   حُياسب  ركن  إىل  يعود  هللا،  مبحاسبة  تذكريه  عند  وهو  وهو  أصيلاثبت.   ،
األمر   أن  ولو  ابآلخرة.  سي اإلميان  فإنه  احلد،  هذا  عند  الكالمتوقف  إىل    جعل  الناس  الواعظ  فيها  يدعو  دينية،  موعظة 

 . ، كما يدعو غريه من الُوعاظ العودة من املعاصي إىل الطاعات 
َوأَمَّا الَِّذيَن    ِة. مَّا الَِّذيَن ِبَصرْبٍ يف اْلَعَمِل الصَّاِلِح َيطْلُُبوَن اْلَمْجَد َواْلَكرَاَمَة َواْلبَ َقاَء، فَِباحْلََياِة األَبَِديَّ أَ ُث ُيضيف بولس: "        

َوَغَضبٌ  َفَسَخٌط   ، ِلإِلُثِْ يُطَاِوُعوَن  َبْل  لِْلَحقِّ  يُطَاِوُعوَن  َوالَ  التََّحزُِّب،  َأْهِل  ِمْن  ِإْنَساٍن    ، ُهْم  نَ ْفِس  َعَلى ُكلِّ  َوِضيٌق،  ٌة  ِشدَّ
 . ُُثَّ اْلُيواَنينِّ : اْليَ ُهوِديِّ َأوَّاًل  رَّ .  يَ ْفَعُل الشَّ ُُثَّ اْلُيواَنينِّ اَلَح: اْليَ ُهوِديِّ َأوَّاًل  يَ ْفَعُل الصَّ ِلُكلِّ َمْن  أَلْن لَْيَس    َوجَمٌْد وََكرَاَمٌة َوَساَلٌم 

حُمَاابَ  هللِا  لكنّ ٌة.ِعْنَد  عمومه؛  يف  جيد  هذا كالم  هبا    ":  حُياسب  الَت  ذاهتا  ابملعايري  اليهود  حُياسب  هل  وهو:  إشكاال  به 
}ُقْل    ؛ ونُذّكر بقول هللا تعاىل:اليواننيون؟ حبيث تكون الشريعة )الناموس( هي امليزان؟... حنن جنيب فيما خيّصنا ابإلجياب 

َشْيءٍ  َعَلى  َلْسُتْم  اْلِكَتاِب  ]املائدة:  ََيَأْهَل  َربُِّكْم{  ِمْن  ِإلَْيُكْم  أُْنزَِل  َوَما  يَل  جنِْ َواإْلِ الت َّْورَاَة  تُِقيُموا  َحىتَّ  يستغرب  [68  وقد   .
بعض الناس دعوة القرآن أهل الكتاب، إىل العمل ابلتوراة واإلجنيل؛ واحلقيقة هي أن من أقام التوراة واإلجنيل )أي عمل  

أن يؤمن مب  بقول هللا  وفقهما(، فإنه ال بد  مكّمال هلما. وإىل هذا املعىن، اإلشارة  صلى هللا عليه وآله وسلم؛ لكونه  حمد 
جنِْ   تعاىل:  ُدونَُه َمْكُتواًب ِعْنَدُهْم يف الت َّْورَاِة َواإْلِ يَّ الَِّذي جيَِ َهاُهْم َعِن  يِل ََيُْمرُُهْم اِبْلَمْعُروِف َويَ ن ْ }الَِّذيَن يَ تَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَّيبَّ اأْلُمِّ

ِإْصَرُهْم َواأْلَْغاَلَل الَّ  ُهْم  لُّ هَلُُم الطَّيَِّباِت َوحُيَّرُِم َعَلْيِهُم اخْلََباِئَث َوَيَضُع َعن ْ بِِه َوَعزَُّروُه  اْلُمْنَكِر َوحيُِ َِت َكاَنْت َعَلْيِهْم فَالَِّذيَن آَمُنوا 
، وقبل  ، فيبدو أن له رأَي آخر وأما بولس   . [157ُه أُولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن{ ]األعراف:  َوَنَصُروُه َوات َّبَ ُعوا النُّوَر الَِّذي أُْنزَِل َمعَ 

؛ مبا سيجعل أتباعه، غري مؤهلني لقبول الرسالة احملمدية؛ يف نقض سافر ملا يزعمون أهنم عليه  حلول زمن التشريع احملمدي 
هدي  سبق   .من  فيما  املنطقية،  مقدماته  أمر  لكل  ألن  هذا،  مقتطعا،  نقول  إليه  يُنظر  أن  ميكن  التاريخ؛ وال  مراحل  من  ه 

 ... شيئا فشيئا  ، من أجل تبنّي طريقه إىل حيث يريد بولس  سنمضي مع اآلن، وحنن  وكأنه وليد يومه!... 
ْخطََأ يف النَّاُموِس فَِبالنَّاُموِس  أَلنَّ ُكلَّ َمْن َأْخطََأ ِبُدوِن النَّاُموِس فَِبُدوِن النَّاُموِس يَ ْهِلُك. وَُكلُّ َمْن أَ ويضيف بولس: "       

يرَُبَّ   يَُداُن. اِبلنَّاُموِس ُهْم  يَ ْعَمُلوَن  َبِل الَِّذيَن  أَبْ رَاٌر ِعْنَد هللِا،  ": وهذا كالم جيد  ُروَن.أَلْن لَْيَس الَِّذيَن َيْسَمُعوَن النَّاُموَس ُهْم 
املسألة.و جدا،   هذه  يف  الفصل  القول  ال  هو  وجب  ذلك،  مع  "لكن  قوله:  معىن  من  ِبُدوِن  تحذير  َأْخطََأ  َمْن  أَلنَّ ُكلَّ 

"؛ ألن امليزان يوم القيامة هو الشريعة. وجعله هالك من ال شريعة هلم بغري الشريعة، ال بد  النَّاُموِس فَِبُدوِن النَّاُموِس يَ ْهِلكُ 
الشريعة؟... وهل العقل هنا، مبعىن الفطرة؟ أم  أن ينقل الوزن من الشريعة إىل سواها؟... فهل هو يقول حبلول العقل حمل  

}َوَلَقْد بَ َعثْ َنا    مبعىن العقل الكسيب؟... ُث أىنَّ له أن حيكم على األقوام األخرى، أبهنا على غري شريعة؟ وهللا سبحانه يقول: 
ُهْم مَ  ُهْم َمْن َحقَّْت َعَلْيِه الضَّاَلَلُة{ ]النحل:  يف ُكلِّ أُمٍَّة َرُسواًل َأِن اْعُبُدوا اَّللََّ َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوَت َفِمن ْ ُ َوِمن ْ   . [ 36ْن َهَدى اَّللَّ

بعد وفاة رسلهم   تلك األمم  من األمم، وإن مل تبق آاثر كل الرساالت يف  أمة  ببعث رسول إىل كل  وحنن منيل إىل القول 
ل األمم اآلسيوية، أو األمم األوروبية؛  عليهم السالم. وقد تبقى بعض اآلاثر، لكن مقطوعة عن أصلها، كما يبدو من أحوا

   خصوصا منهم قدماء اليوانن...  
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ِإْذ لَْيَس    ألَنَُّه األَُمُم الَِّذيَن لَْيَس ِعْنَدُهُم النَّاُموُس، َمىَت فَ َعُلوا اِبلطَِّبيَعِة َما ُهَو يف النَّاُموِس، َفهُؤاَلءِ ُث يضيف بولس: "       
الَِّذيَن يُْظِهُروَن َعَمَل النَّاُموِس َمْكُتواًب يف قُ ُلوهِبِْم، َشاِهًدا أَْيًضا َضِمريُُهْم َوأَْفَكارُُهْم ِفيَما    وٌس ألَنْ ُفِسِهِم،هَلُُم النَّاُموُس ُهْم اَنمُ 

ًة، حُمَْتجَّ َأْو  ُمْشَتِكَيًة  نَ َها  ِإجنِْ   بَ ي ْ َحَسَب  النَّاِس  َسرَائَِر  هللاُ  َيِديُن  ِفيِه  الَِّذي  اْليَ ْوِم  اْلَمِسيِح.يف  بَِيُسوَع  الكالم،  يِلي  هذا  أما   :"
من   بني  بولس  فيه  يُساوي  خطري،  تنظري  شريعة فهو  على  وهذا  إهلية   يكونون  أيديولوجيا.  أو  فلسفة  على  ومن يكونون   ،

دركوا  ابطل مجلة وتفصيال؛ وال استثناء فيه، إال ما يكون من أهل الفرتة الذين يعيشون يف زمن بني رسالتنْي، من دون أن يُ 
هم الالحقة؛ ويكونون مع ذلك على حال الفطرة، الذي يُبقيهم على اإلسالم البدهي. وحيث إن بولس  السابقة أو تُدركَ 

مل مُيّيز بني هؤالء، ومن يكونون يف زمن الرسل من األمم األخرى، فإنه يكون خالطا خلطا خطريا. واألصل يف هذه املسألة  
. ومعىن  ؛ كما دلت عليه اآلية السابقة، من سورة النحلها من الرسل منها ال من غريها أن هللا يبعث إىل كل أمة من يهدي 

اآلية أن اهلداية حمصورة يف اتباع الرسل، وأن الضاللة منوطة مبخالفتهم عليهم السالم. وإن كان بولس ال يعلم من الشرائع  
ين إسرائيل؛ وال أن يدعو إليها األمم األخرى وهي  إال شريعة موسى الَت أقرها عيسى، فليس له أن حيّكمها يف قوم غري ب 

خمصوصة ببين إسرائيل. وإن كانت الشرائع األخرى مل تبلغ إىل علمنا من األمم األخرى، لطول عهد أو لغريه من األسباب،  
ن أن  لنا  افليس  الشرائع  على كل  يصدق  الكالم  األمم. وهذا  حماسبة  يف  هلا  معترٌب  وهللا  حسابنا،  يف  إال  تجاوزها  لسابقة، 

الكالم   تكرار  إىل  داعي  فال  الشريعة،  هذه  خصائص  بعض  قبل  فيما  ذكران  وقد  واجلامعة.  اخلامتة  احملمدية  الشريعة  على 
 هنا. 

بولس: "        اِبهلِل، ُث ُيضيف  ، َوتَ تَِّكُل َعَلى النَّاُموِس، َوتَ ْفَتِخُر  يَ ُهوِدَيًّ ى  ُتَسمَّ ُه، َومُتَيُِّز األُُموَر  َوتَ ْعِرُف َمِشيئَ تَ   ُهَوَذا أَْنَت 
النَّاُموِس. ِمَن  ُمتَ َعلًِّما  الظُّْلَمِة،  اْلُمَتَخاِلَفَة،  يف  لِلَِّذيَن  َونُوٌر  لِْلُعْمَياِن،  قَاِئٌد  أَنََّك  ِلأَلْطَفاِل،    َوتَِثُق  َوُمَعلٌِّم  ِلأَلْغِبَياِء،  َوُمَهذٌِّب 

  َفأَْنَت ِإًذا الَِّذي تُ َعلُِّم َغرْيََك، أََلْسَت تُ َعلُِّم نَ ْفَسَك؟ الَِّذي َتْكرُِز: َأْن الَ يُْسَرَق، أََتْسرُِق؟   . َوَلَك ُصورَُة اْلِعْلِم َواحْلَقِّ يف النَّاُموسِ 
َتْسَتْكرُِه اأَلْواَثَن، أََتْسرُِق اهْلََياِكَل؟ أَتَ ْزين؟ الَِّذي  َأْن الَ يُ ْزىَن،  تَ ْفَتِخُر اِبلنَّا  الَِّذي تَ ُقوُل:  أَبِتَ َعدِّي النَّاُموِس هتُِنُي  الَِّذي  ُموِس، 

َمْكُتوٌب.   هللَا؟ ُهَو  األَُمِم، َكَما  َبنْيَ  ِبَسَبِبُكْم  َعَلْيِه  ُف  جُيَدَّ هللِا  اْسَم  ِإْن    أَلنَّ  َولِكْن  اِبلنَّاُموِس.  َعِمْلَت  ِإْن  َفُع  يَ ن ْ اخْلَِتاَن  فَِإنَّ 
ِختَ  َصاَر  فَ َقْد  النَّاُموَس،  ًَي  ُمتَ َعدِّ ُغْرَلًة! ُكْنَت  ِخَتااًن؟  اُنَك  ُغْرلَُتُه  حُتَْسُب  أََفَما  النَّاُموِس،  َأْحَكاَم  حَيَْفُظ  اأَلْغَرُل  ِإْن َكاَن    ِإًذا 

ُل النَّاُموَس، َتِديُنَك أَْنَت الَِّذي يف اْلِكَتاِب َواخلِْ  أَلنَّ اْليَ ُهوِديَّ    ى النَّاُموَس؟َتاِن تَ تَ َعدَّ َوَتُكوُن اْلُغْرَلُة الََِّت ِمَن الطَِّبيَعِة، َوِهَي ُتَكمِّ
ِخَتااًن،  اللَّْحِم  يف  الظَّاِهِر  يف  الَِّذي  اخْلَِتاُن  َوالَ   ، يَ ُهوِدَيًّ ُهَو  لَْيَس  الظَّاِهِر  َوِخَتاُن    يف   ، اْليَ ُهوِديُّ ُهَو  اخْلََفاِء  يف  اْليَ ُهوِديُّ  َبِل 

اِبْلِكَتاِب ُهَو اخْلَِتانُ  اِبلرُّوِح الَ  َبْل ِمَن هللِا. اْلَقْلِب  َمْدُحُه لَْيَس ِمَن النَّاِس  ينتهج  ، الَِّذي  أراد بولس يف هذا الكالم، أن   :"
السالم،   عليه  عيسى  التشريع   يف هنج  روح  املعاين وعلى  على  السفسطة   ؛داللته  يف  وقع  عيسى    ، لكنه  أن كالم  ظن  ألنه 

منها، و  ضرب  مرة واحدة، عند تفضيله  وحاشاه عليه السالم.    ، أللفاظابتالعب  هو من ال هو  أما هو فقد هدم الشريعة 
يسرق  1"األمّي"  ال  أم    - مثال-  الذي  شريعة إهلية  على  الكون  هو  االعتبار  األصل يف  بينما  يسرق؛  الذي  اليهودي  على 

بينما   عاص؛  مؤمن  هو  العيسوية(  البعثة  )قبل  املوسوية  الرسالة  زمن  يف  السارق  اليهودي  أن  هذا،  من  ونعين  عدمه!... 
املؤمن العاصي قد يؤاخذه هللا مبعصيته وقد يغفرها  يُعّد كافرا. و فإنه  األمي الذي ليس على شريعة، وال هو من أهل الفرتة،  

له؛ ويف النهاية قد يدخل النار ليتخّلص فيها من أثر ذنوبه، ُث خيرج منها؛ وقد ال يدخل. ويف احلالنْي، فإن املؤمن ال خيُلد  
 ؛ بعكس الكافر املخالف للشريعة. يف النار، لكوهنا ليست داره
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، َأْو َما ُهَو نَ ْفُع اخْلَِتاِن؟ ثالث من رسالته إىل أهل رومية: "ُث يقول بولس يف األصحاح ال           ِإًذا َما ُهَو َفْضُل اْليَ ُهوِديِّ
ُُم اْستُ ْؤِمُنوا َعَلى أَقْ َواِل هللِا.  لَّ َعَدَم أََمانَِتِهْم يُ ْبِطُل  َفَماَذا ِإْن َكاَن قَ ْوٌم مَلْ َيُكونُوا أَُمَناَء؟ أَفَ َلعَ   َكِثرٌي َعَلى ُكلِّ َوْجٍه! أَمَّا أَوَّاًل َفأَلهنَّ

هللِا؟  َوت َ   أََمانََة  يف َكاَلِمَك،  تَ َترَبََّر  »ِلَكْي  َمْكُتوٌب:  ُهَو  إِْنَساٍن َكاِذاًب. َكَما  وَُكلُّ  َصاِدقًا  هللاُ  لَِيُكِن  َبْل  َمىَت  َحاَشا!  ْغِلَب 
  سفسطة اثنية. والسبب هو أنه ال يعلم أن لإلميان يريد بولس مرة أخرى أن يكون منطقيا، ولكنه خيرج إىل ال  : " ُحوِكْمَت«.

لصورة   املرتكب  غري  الكافر  تفضيله  عند  ذاهتا،  اخلاطئة  النتيجة  إىل  انتهى  ولقد  أيضا.  اخلاص  منطقه  بل  اخلاص؛  نسقه 
ب وإن  وحنن هنا نفرق بني الذنب وصورته، بسبب كون املغفرة اإلهلية ماحية ألثر الذن  املؤمن املرتكب هلا.  علىالذنب،  

موجودا يف كل زمان، حىت يف زماننا؛  الذي يروج له بولس، ولقد كان هذا الفكر امل ُعوج    ظهرت صورته سابقا يف الواقع. 
كما سبق  -عندما جند املالحدة يقارنون بني العقالنيني املتنزهني عن اآلاثم، ويُفضلوهنم على املؤمنني املقارفني هلا. وهذا  

وعلى الناس أن يعلموا أن الدين منظومة قائمة بذاهتا )مستقلة(، هللا هو من وضع قوانينها وجعل    !... ال يستقيم   - أن بيّ ّنا
منطقها؛ وإن من ال يعلم ذلك من داخله وابلتجربة )الذوق عند الصوفية(، ال ميكنه أن يتصوره من خارجه. وهذا الذي  

إال بعض ظاهره.    منه  جيعل الفقهاء املرتمسني، ال يعلموننقوله، هو ما جيعل املفكرين غري قادرين على استكناه الدين؛ بل و 
يعرف الدين كله، وجبميع مراتبه، فعليه أن يسلك طريق التزكية الشرعية على يد إمام رابين كامل  أراد أن  ؛ حىت  وأما من 

كالتفلسف    لتزكية،. وكل من يريد أن يسلك سبيال غري ا يُشاهد ذلك عياان، وخيرج مبشاهدته عن تصوراته الذهنية املخالفة 
املتأخرين، على  مل    الغالب  أنه  ونعين  بولس؛  ضالل  أسباب  من  سبب  نذكره  الذي  وهذا  للمحال!...  طالبا  يكون  فإنه 

حىت   اإلميان؛  ذروة  ليبلغ  العيسوي،  وابهلدي  ابلشريعة  التزكية  له  ذلك كال   كالمه   يكونحتصل  عن    ا مبعد  ال  ذوق،  عن 
 . ، يف رسالته هاته مه هذاشأنه يف كالهو كما   ؛تصور من خارج 

ُ بِرَّ هللِا، َفَماَذا نَ ُقوُل؟ أََلَعلَّ هللَا الَِّذي جَيِْلُب اْلَغَضَب ظَاملٌ؟ أَتَ ُث يواصل بولس: "        َكلَُّم حِبََسِب  َولِكْن ِإْن َكاَن ِإمْثَُنا يُ َبنيِّ
َذاَك؟   اإِلْنَساِن.  ِإْذ  هللاُ اْلَعامَلَ  َيِديُن  َفَكْيَف  بَ ْعُد    َحاَشا!  َأاَن  أَُداُن  فَِلَماَذا  ِلَمْجِدِه،  ِبَكِذِب  اْزَداَد  َقِد  ِصْدُق هللِا  ِإْن َكاَن  فَِإنَُّه 

. ولو أنه كان من أهل اإلميان امل ُفّصل،  عنها   ": يقارب بولس هنا مسألة القدر، من دون أن جيرؤ على اإلفصاح َكَخاِطٍئ؟ 
إمي ؛  ان. ولن نعرض حنن هلذه املسألة هنا، ألننا لسنا ملزمني منهجيا بذلك لكان على بعض إملام هبا؛ ولكنه ليس على 

عنها   الكالم  سنرجئ  أننا  يكون  حمّلها   إىل ونعين  أن  يعدو  ال  سليم،  فكري  طريق  من  يستنتجه  أنه  بولس  يُظهر  ما  وكل   .
 ولعله سيُبني فيما َيِت من كالمه عن فحوى رأيه...   سفسطة ُم غرِقة.

يِّآِت ِلَكْي أَتِْتَ اخلَْرْيَاتُ أَ ُث يواصل: "         َنا، وََكَما يَ ْزُعُم قَ ْوٌم أَن ََّنا نَ ُقوُل: »لِنَ ْفَعِل السَّ «؟ الَِّذيَن َديْ ُنونَ تُ ُهْم  َما َكَما يُ ْفرَتَى َعَلي ْ
.": املقارنة بني اليهود  اْليَ ُهوَد َواْلُيواَننِيِّنَي َأمْجَِعنَي حَتَْت اخلَِْطيَّةِ َفَماَذا ِإًذا؟ َأحَنُْن أَْفَضُل؟ َكالَ اْلبَ تََّة! ألَن ََّنا َقْد َشَكْواَن َأنَّ    َعاِدَلٌة. 

الكتابيني واليواننيني الوثنيني، ال تصح يف املنطق اإلمياين. لكن بولس ال يعلم هذا، وال يعلم أن الشيطان قد أضله عندما  
تالميذ  أغلب  عليه. وهو إن كان تلفيقه قد انطلى، على  مع غياب وجه القياس يف املقيس واملقيس    ، أخرجه إىل القياس

هلم، فإنه ال يتمكن من إمرار هذه املغالطات على من له ُمكنة يف الدين ويف  و املسيح، بسبب ضعف نورهم وضعف عق
ا ستبدو يف  وإن تسويته بني املتشرعني وغري املتشرعني يف اخلطيئة، تشي أبنه مُيهد للتنظري بنبذ الشريعة. وذلك ألهن  العقل.

 عني الناظر املقتنع بطرحه، زائدة وفاقدة خلصيصة الرتجيح الَت كانت هلا يف أصل وضعها.  
اجْلَِميُع زَاُغوا    لَْيَس َمْن يَ ْفَهُم. لَْيَس َمْن َيطُْلُب هللَا.  َكَما ُهَو َمْكُتوٌب: »أَنَُّه لَْيَس اَبرٌّ َواَل َواِحٌد.ُث يضيف بولس: "       

َواِحٌد.  َوَفَسُدوا َواَل  لَْيَس  َصاَلًحا  يَ ْعَمُل  َمْن  لَْيَس  حَتَْت    َمًعا.  اأَلْصاَلِل  ِسمُّ  َمَكُروا.  َقْد  أِبَْلِسَنِتِهْم  َمْفُتوٌح.  َقرْبٌ  َحْنَجَرهُتُْم 
ِم.  َوَفُمُهْم مَمُْلوءٌ َلْعَنًة َوَمرَارًَة.   ِشَفاِهِهْم. اَلِم مَلْ يَ ْعرِفُوُه.   رُِقِهِم اْغِتَصاٌب َوُسْحٌق.يف طُ   أَْرُجُلُهْم َسرِيَعٌة ِإىَل َسْفِك الدَّ   َوَطرِيُق السَّ

ُعُيوهِنِْم«.  اَم  ُقدَّ هللِا  َخْوُف  ابملكتوب " لَْيَس  بولس  يقصد  هذا  :  :  أن  خيفى  لكن ال  عشر(.  الرابع  املزامري )األصحاح  سفر 
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ولكن ذلك    ذهنه(، كانوا من هذه العّينة الساقطة. بيه وقتها )ولو يف  التعميم يف احلكم، ال خيلو من مبالغة. ولعل م ُخاطَ 
مرارا. ذكران  الوثنيني؛ كما  من  وغريهم  الشريعة  أهل  بني  التسوية  يف  احلق  مينحه  أبلفاظ    ال  املعىن،  هلذا  بولس  تكرار  وإن 

 حتمية... خمتلفة، ويف فقرات خمتلفة، يؤكد ما ذكرانه آنفا، من أنه مُيهد لنتيجة، يريدها أن تبدو يف عني الناظر 
 َفٍم، َوَيِصرَي  َوحَنُْن نَ ْعَلُم َأنَّ ُكلَّ َما يَ ُقولُُه النَّاُموُس فَ ُهَو يَُكلُِّم ِبِه الَِّذيَن يف النَّاُموِس، ِلَكْي َيْسَتدَّ ُكلُّ ُث يضيف بولس: "       

": يريد   ِذي َجَسٍد اَل يَ َترَبَُّر أََماَمُه. أَلنَّ اِبلنَّاُموِس َمْعرَِفَة اخلَِْطيَِّة. ألَنَُّه أِبَْعَماِل النَّاُموِس ُكلُّ   ُكلُّ اْلَعاملَِ حَتَْت ِقَصاٍص ِمَن هللِا.
العباد  على  احلجة  وأهنا  الشريعة،  قيمة  يبنّي  أن  هنا  يُلّمح    .بولس  ولكنه  األمر؛  وانتهى  لوافقناه  بذلك،  اكتفى  أنه  ولو 

تهي يف أعلى درجاهتا إىل الكفر؛ ال تُعرف إال ابلشريعة )الناموس(؛  تلميحا غري مقبول، إىل كون اخلطيئة )املعصية( الَت تن 
يف   الساعي  جيعل  مما  وابنتفائها؛  الشريعة  بثبوت  وتنتفي  تثبت  املعصية  أن  بقوله،  يعين  وهو  الثبوت.  ابملعرفة  يُريد  وكأنه 

من الشريعة، وخيتار الطريق اآلخر، وكأن هناك طريقا آخر!... واحلقي  ينفر  يُفصح  خالص نفسه،  بولس، بدأ  قة هي أن 
 عن كفره؛ بل وبدأ يؤسس لدعوته إىل الكفر!... 

        " َلُه ِمَن النَّاُموِس َواألَنِْبَياِء،ُث يضيف:  َمْشُهوًدا  ِبُدوِن النَّاُموِس،  اِبإِلميَاِن بَِيُسوَع    َوأَمَّا اآلَن فَ َقْد َظَهَر ِبرُّ هللِا  بِرُّ هللِا 
ِإىَل ُكلِّ   فَ ْرَق. اْلَمِسيِح،  الَ  ألَنَُّه  يُ ْؤِمُنوَن.  الَِّذيَن  جماال  ":  َوَعَلى ُكلِّ  يدع  ال  مبا  عن كفره،  النهاية  يف  بولس  أفصح  قد  وها 

، الذين يُفرتض أهنم متبعون لوصاَي  ومزايدة على الرسل )التالميذ(  ؛ ، وجتّن على املسيحية ههذا افرتاء من للشك يف عباراته. و 
بل لقد كان حيض عليها ويهدي إىل الصدق يف   ؛نه مل يثبت عن عيسى أنه ألغى الشريعة أل  عيسى عليه السالم. وذلك،

الناموس مقام  يقوم  وحده،  اإلميان ابملسيح  جعله  عند  بولس  وأما  هبا.  خالطا فإنه    ،العمل  والعمل  يكون  اإلميان  يف    بني 
للعمل يف نفسه، فإنه ال يستقيم إال  املعىن أشبعها املسلمون حبثا. ولو أن  . واإلميان وإن كان خمالفا  مسألة قد  به؛ وهذه 

ُْم إبِِميَاهِنِْم    اإلميان كان يُغين عن العمل، ملا قرنه هللا به يف مثل قوله تعاىل: }ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت يَ ْهِديِهْم َرهبُّ
. ومعىن يهديهم رهبم إبمياهنم هنا، هو أن اإلميان من دون أعمال  [9ِم{ ]يونس:  جَتْرِي ِمْن حَتِْتِهُم اأْلَهْنَاُر يف َجنَّاِت النَِّعي

الشريعة،   من  يُتحلَّل  لئال  منها،  املشروع  يف  األعمال  حصران  ولقد  الضالل.  من  بل  اهلداية،  من  أبدا  يكون  ال  شرعية، 
من وجه مابدعوى اإلتيان ابلرب العقلي يستقي، كما وقع يف ذلك بولس، ولو  م هذا القول من بولس، وهو قبل  . وكيف 

فهل أنزل هللا بعد عيسى مباشرة من الوحي، ما جيعل املستمعني    يشهد أبن الناموس حجة هللا على عباده!... كان    ،قليل 
لقول بولس يعتربونه؟!... أم إن بولس يتكلم عن وحي شيطاين، ال يكتفي هبدم اهلدي العيسوّي وحده، ويتعداه إىل هدم  

من سينحرف هذا االحنراف اخلطري، كيف يُنتظر منه أن يكون على استعداد    الدين كله من  إن  ُث  آدم إىل عيسى؟!... 
لإلميان ابلشريعة اخلامتة عند حلول زماهنا؟!... ونعين من هذا، أنه من احملال، أن تكون حقبة شرعية ما، قاطعة عن احلقبة  

شريعة األوىل، مما جيعل عدم قبول الشريعة الثانية فرعا عن الكفر األول  الشرعية الَت تليها؛ إال إن وقع االحنراف التام عن ال
 فحسب.  

.": لعل بولس هنا يؤسس أليديولوجيته يف اخلطيئة األصلية،  ِإِذ اجْلَِميُع َأْخطَأُوا َوَأْعَوَزُهْم جَمُْد هللاِ ُث يقول بولس: "       
 إىل املخطئ األصلي، الذي هو آدم عليه السالم، فإنه خمطئ؛  الَت جيعل مبوجبها مجيع البشر ُخطاة. وهو إن كان يشري

ألن معصية آدم وإن كانت السبب املباشر يف نزوله وزوجه إىل األرض، فإن حكمها مل يستمر معه بعد توبته. يقول هللا  
. وإن كانت املعصية مل تثبت آلدم  [ 37رَِّحيُم{ ]البقرة:  }فَ تَ َلقَّى آَدُم ِمْن رَبِِّه َكِلَماٍت فَ َتاَب َعَلْيِه ِإنَُّه ُهَو الت َّوَّاُب ال تعاىل:

.  [164}َواَل َتزُِر َوازِرٌَة ِوْزَر أُْخَرى{ ]األنعام:    :ه قوليف  هللا سبحانه  ما يؤكده  وهو    ؟بعد التوبة، فكيف تثبت ألبنائه وراثة
اإلضالل ابلرتبية الَت يتلقاها يف البيت    وعلى هذا، فإن كل مولود من اإلنس واجلن، يولد طاهرا، على الفطرة؛ وإمنا يقع له

َوأَبَ َواُه بَ ْعُد يُ َهوَِّدانِِه،   ؛ُكلُّ ِإْنَساٍن تَِلُدُه أُمُُّه َعَلى اْلِفْطَرةِ » وآله وسلم يف قوله:  ؛ كما أخرب النيب صلى هللا عليه  ومن اجملتمع
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َسانِهِ  َومُيَجِّ رَانِِه،  َفمُ   .َويُ َنصِّ  ، ُمْسِلَمنْيِ ِحْضنَ ْيهِ   .ْسِلمٌ فَِإْن َكااَن  يف  ْيطَاُن  الشَّ يَ ْلُكزُُه  أُمُُّه  تَِلُدُه  ِإْنَساٍن  َوابْ نَ َها  ،ُكلُّ  َمْرمَيَ    .1« . ِإالَّ 
وال يُعّد العبد عاصيا يف الشرع، إال بعد البلوغ، وعند وقوع اخلطاب التكليفي عليه. ومبا أن بولس قد أسس لضاللة هنا،  

 فإنه ال بد من أن جيد هلا ضالالت أخرى تتبعها وتؤيّدها. 
ارًَة اِبإِلميَاِن ِبَدِمِه، إِلْظَهاِر ِبرِِّه، ِمْن    ِسيِح، ُمَترَبِّرِيَن جَمَّااًن بِِنْعَمِتِه اِبْلِفَداِء الَِّذي بَِيُسوَع اْلمَ فيقول: "         َمُه هللاُ َكفَّ الَِّذي َقدَّ

اِلَفِة إبِِْمَهاِل هللِا.  ":   بَِيُسوَع. إِلْظَهاِر ِبرِِّه يف الزََّماِن احْلَاِضِر، لَِيُكوَن اَبرًّا َويرَُبَِّر َمْن ُهَو ِمَن اإِلميَانِ   َأْجِل الصَّْفِح َعِن اخلَْطَاََي السَّ
اآلدمية  ؛ سواء من حيث املعصية  يقصد بولس أن عيسى عندما مات على الصليب )وهو مل ميت(، قد فدى مجيع الُعصاة 

األصلية املزعومة، أم من حيث املعاصي الفردية. وهذه فرية ال أساس هلا من الوحي، أو من كالم عيسى؛ إال ما كان من  
يف النفوس الّدِنسة، ألهنا  نفسه   )التالميذ(، عند انتهاجهم هنج بولسكالم الرسل   . ولعل هذه الفرية قد صادفت هوى 

ارتكابست على  بعدها  وإن كان    ،مجيع شهواهتا   عزم  وهذا،  السالم.  عليه  املسيح  بفداء  هلا  مغفورة  أهنا  مع ذلك  وتعتقد 
ة؛ بسبب التكّلف الواضح من جهة، ولغياب الصلة بني السبب  تنظريا، فإنه من الطراز السمج، الذي أتابه العقول السليم 

أحبائه   أحد  لعدله سبحانه؛ فكيف جيعل  يؤخذ عبد من العباد جبريرة عبد آخر  أىب أن  أن هللا  إال  نعين  وامل ُسبَّب. ولسنا 
إبر  يُريدون  وأمثاله، كانوا  بولس  إن  وحيث  أبسرها!...  أمة  معاصي  مثن  يدفع  املرسلني،  من  عند  ومقربيه  عيسى  از مكانة 

  هللا، فإنه كان جيدر هبم أن يقولوا )جدال ال افتئاات( إن هللا مبحبته لعيسى قد غفر لكل مؤمن به؛ نعوذ ابهلل من التأيل عليه 
أن العقول القائلة قاصرة عن    ولكن القول ابلفداء، يدل على   !... عنده   . فهذا أليق بكرم هللا، وأليق مبكانة عيسىسبحانه 

ُث إن تنظري بولس    عاين اإلميانية، وهي أقرب إىل العقول املعاشية الَت ال تعقل إال املساومة واملقايضة يف املبادالت. إدراك امل
هذا، قد قضى قضاء مربما على معىن التكليف، الذي هو أساس الدين من أوله إىل آخره؛ من آدم عليه السالم إىل قيام  

ييز بني مرتبََتْ الربوبية والعبودية غري ممكن، إال من جهة القدر. ولسنا نعين من  الساعة. وغياب معىن التكليف، جيعل التم 
تعاىل: قوله  هللا يف  الذي يذكره  املعىن  هذا، إال  ]األنبياء:    كالمنا  يُْسأَلُوَن{  َوُهْم  يَ ْفَعُل  ا  َعمَّ يُْسَأُل  صار  [23}اَل  فإن   .

وحيا وواقعا. ونقصد    جهة التكليف؛ وهذا كما نبهنا، ال يستقيم  العباد ال يُسألون بزعمهم، فقد خرجوا عن العبودية من 
أن   أن الكالم يطول، لفصلنا القول يف هذا املعىن. ونرجو  من جزاء األعمال يف الدنيا واآلخرة. ولوال  ما يكون  ابلواقع، 

 وما ابلضرورة.يكون القارئ قادرا على تبنّي بعض أوجه اجلزاء يف الدنيا خصوصا، ما دام اجلزاء األخروي معل
": وهذا من  َفأَْيَن االْفِتَخاُر؟ َقِد انْ تَ َفى. أبَِيِّ اَنُموٍس؟ أَبَِناُموِس اأَلْعَماِل؟ َكالَّ. َبْل بَِناُموِس اإِلميَاِن. ُث يقول بولس: "       

( بسبب اإلميان  بولس مصادرة على املطلوب؛ ألنه يتكلم وكأن الفداء قد ثبت، أو كأن الناس قد عاينوا فوزهم )خالصهم
صل بني اإلميان والعمل ابلشريعة، بل نرامها متكاملنْي؛ وإمنا  فْ ال بسبب العمل ابلشريعة. وحنن ال ن َ  كما يزعم هو؛   وحده،

نقول ما نقول من ابب اجلدل فحسب. وأما التواضع الذي يدعو إليه بولس هنا، فباطل؛ ألنه مؤسس على هدم الشريعة.  
 من أحوال، فال يُعترب عند هللا، يف ابب الفوز والنجاة.   وما مل يؤسس على الشريعة

أَِم هللاُ لِْليَ ُهوِد فَ َقْط؟ أَلَْيَس ِلألَُمِم    ِإًذا حَنِْسُب َأنَّ اإِلْنَساَن يَ َترَبَُّر اِبإِلميَاِن ِبُدوِن َأْعَماِل النَّاُموِس.ويقول بولس أيضا: "       
أَْيًضا.  ِلألَُمِم  بَ َلى،  اِبإِلميَاِن.ألَ   أَْيًضا؟  َواْلُغْرَلَة  اِبإِلميَاِن  اخْلَِتاَن  َسُيرَبُِّر  الَِّذي  ُهَو  َواِحٌد،  هللاَ  اِبإِلميَاِن؟    نَّ  النَّاُموَس  أَفَ نُ ْبِطُل 

  لكنه يُتبعه و إن كالم بولس أن هللا جلميع عباده جيد؛ وهو خمالف العتقاد اليهود الشائع؛ ":  َحاَشا! َبْل نُ ثَ بُِّت النَّاُموَس. 
وذلك غالطة مب اليهود    .  بني  املقابلة  أن  ذكران  أن  سبق  ولقد  منه.  يقبل  أن  السامع  من  ويريد  عينه،  ينفي  ما  يُثبت  ألنه 

 الشريعة، ال تصح.  مرتبة واألميني، بغرض نفي  
 

 . متفق عليه، عن أِب هريرة رضي هللا عنه.  1
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 يَم َقْد َوَجَد َحَسَب اجلََْسِد؟َفَماَذا نَ ُقوُل ِإنَّ َأاَباَن ِإبْ رَاهِ من رسالته إىل أهل رومية: "  رابعُث يقول بولس يف األصحاح ال       
هللِا. َلَدى  لَْيَس  َولِكْن  َفْخٌر،  فَ َلُه  اِبأَلْعَماِل  َترَبََّر  َقْد  ِإبْ رَاِهيُم  ِإْن َكاَن  اِبهلِل    ألَنَُّه  ِإبْ رَاِهيُم  »َفآَمَن  اْلِكَتاُب؟  يَ ُقوُل  َماَذا  ألَنَُّه 

َوأَمَّا الَِّذي اَل يَ ْعَمُل، َولِكْن    يَ ْعَمُل َفاَل حُتَْسُب َلُه اأُلْجَرُة َعَلى َسِبيِل نِْعَمٍة، َبْل َعَلى َسِبيِل َدْيٍن. أَمَّا الَِّذي    َفُحِسَب َلُه بِرًّا«. 
َساِن الَِّذي حَيِْسُب َلُه هللاُ بِرًّا ِبُدوِن  َكَما يَ ُقوُل َداُوُد أَْيًضا يف َتْطوِيِب اإِلنْ   يُ ْؤِمُن اِبلَِّذي يرَُبُِّر اْلَفاِجَر، فَِإميَانُُه حُيَْسُب َلُه ِبرًّا.

أََفهَذا التَّْطِويُب   طُوىَب لِلرَُّجِل الَِّذي اَل حَيِْسُب َلُه الرَّبُّ َخِطيًَّة«.  »طُوىَب لِلَِّذيَن ُغِفَرْت آاَثُمُهْم َوُسرتَْت َخطَاََيُهْم. َأْعَمال:
َفَكْيَف ُحِسَب؟ أََوُهَو يف اخْلَِتاِن    َلِة أَْيًضا؟ ألَن ََّنا نَ ُقوُل: إِنَُّه ُحِسَب إِلبْ رَاِهيَم اإِلميَاُن ِبرًّا. ُهَو َعَلى اخْلَِتاِن فَ َقْط أَْم َعَلى اْلُغرْ 

لَْيَس يف اخْلَِتاِن، َبْل يف اْلُغْرَلِة!  يف اْلُغْرَلِة؟  ِلربِّ اإِلميَاِن الَِّذي كَ   أَْم  َأاًب جِلَِميِع  َوَأَخَذ َعاَلَمَة اخْلَِتاِن َخْتًما  لَِيُكوَن  يف اْلُغْرَلِة،  اَن 
َوَأاًب لِْلِخَتاِن لِلَِّذيَن لَْيُسوا ِمَن اخْلَِتاِن فَ َقْط، َبْل أَْيًضا َيْسُلُكوَن يف   الَِّذيَن يُ ْؤِمُنوَن َوُهْم يف اْلُغْرَلِة، َكْي حُيَْسَب هَلُْم أَْيًضا اْلربُّ.

إِ  أَبِيَنا  ِإميَاِن  اْلُغْرَلِة. ُخطَُواِت  يف  َوُهَو  الَِّذي َكاَن  َواراًِث    بْ رَاِهيَم  َيُكوَن  َأْن  لَِنْسِلِه  َأْو  إِلبْ رَاِهيَم  اْلَوْعُد  اِبلنَّاُموِس َكاَن  لَْيَس  فَِإنَُّه 
اإِلميَاِن.  ِبربِّ  َبْل   ، ت َ   لِْلَعاملَِ فَ َقْد  َوَرثًَة،  ُهْم  النَّاُموِس  ِمَن  الَِّذيَن  ِإْن َكاَن  اْلَوْعُد:ألَنَُّه  َوَبَطَل  اإِلميَاُن  يُ ْنِشُئ    َعطََّل  النَّاُموَس  أَلنَّ 

 . تَ َعدٍّ أَْيًضا  لَْيَس  اَنُموٌس  لَْيَس  َحْيُث  ِإْذ  َوِطيًدا    َغَضًبا،  اْلَوْعُد  لَِيُكوَن  النِّْعَمِة،  َسِبيِل  َعَلى  َيُكوَن  اإِلميَاِن، َكْي  ِمَن  ُهَو  هِلَذا 
لِ  لَْيَس  النَّْسِل.  جِلَِميِعَنا.جِلَِميِع  َأٌب  ُهَو  الَِّذي  ِإبْ رَاِهيَم،  ِإميَاِن  ِمْن  ُهَو  ِلَمْن  أَْيًضا  َبْل  فَ َقْط،  النَّاُموِس  ِمَن  ُهَو  ُهَو    َمْن  َكَما 

وَ  اْلَمْوَتى،  حُيِْيي  الَِّذي  ِبِه،  آَمَن  الَِّذي  هللِا  أََماَم  ألَُمٍم َكِثريٍَة«.  َأاًب  َجَعْلُتَك  َقْد  »ِإيّنِ  اْلَمْوُجوَدِة  َمْكُتوٌب:  َغرْيَ  اأَلْشَياَء  َيْدُعو 
َا َمْوُجوَدٌة.   َنْسُلَك«.   فَ ُهَو َعَلى ِخاَلِف الرََّجاِء، آَمَن َعَلى الرََّجاِء، ِلَكْي َيِصرَي َأاًب ألَُمٍم َكِثريٍَة، َكَما ِقيَل: »هَكَذا َيُكونُ   َكَأهنَّ

  َوالَ مُمَاتِيََّة ُمْستَ ْودَِع َسارََة.   َوُهَو َقْد َصاَر مُمَااًت، ِإْذ َكاَن اْبَن حَنِْو ِمَئِة َسَنٍة    َتربْ َجَسَدُه  َوِإْذ مَلْ َيُكْن َضِعيًفا يف اإِلميَاِن مَلْ يَ عْ 
َن َأنَّ َما َوَعدَ   َواَل ِبَعَدِم ِإميَاٍن اْراَتَب يف َوْعِد هللِا، َبْل تَ َقوَّى اِبإِلميَاِن ُمْعِطًيا جَمًْدا هلِل.  ِلذِلَك     ِبِه ُهَو قَاِدٌر َأْن يَ ْفَعَلُه أَْيًضا. َوتَ يَ قَّ

بِرًّا«. َلُه  ُحِسَب  َلُه،  أَْيًضا:  ُحِسَب  أَنَُّه  َوْحَدُه  َأْجِلِه  ِمْن  يُْكَتْب  مَلْ  لََنا،    َولِكْن  َسُيْحَسُب  الَِّذيَن  أَْيًضا،  حَنُْن  َأْجِلَنا  ِمْن  َبْل 
رَ  َيُسوَع  أَقَاَم  مبَْن  نُ ْؤِمُن  اأَلْمَواِت.الَِّذيَن  ِمَن  َترْبِيراَِن.   ب ََّنا  أَلْجِل  َوأُِقيَم  َخطَاََياَن  َأْجِل  ِمْن  أُْسِلَم  أن  الَِّذي  ميكننا  ال  وحنن   :"

نصف هذا الكالم إال أبنه هذَين!... فال رابط يربط معانيه، وال منطق ينتظم مقدماته ويزفها إىل ما خلص إليه املتكلم  
، وسنكتفي بتبيني ما يغيب عن ذهن الرجل،  بتفاصيلها   نفسنا حنن الرد على هذه الرتهات من استنتاجات!... ولن نكّلف  

 وقد كان عليه أن يُلم به قبل الكالم: 
عليه، وأهنم مكلفون مبثل ما هو مكّلف    و . إن بولس ال يعرف مرتبة األنبياء عليهم السالم؛ ويتوهم أهنم على مثل ما ه1

ا كثريا إىل مسألة املراتب، وقلنا إن اعتبارها حيل إشكاالت كثرية يف العلم. وحىت ميّيز  به؛ وهيهات!... ولقد سبق أن نبهن
القارئ ما نرمي إليه، فليعلم أن الدين ثالث مراتب هي: اإلسالم، واإلميان، واإلحسان. وقلنا أيضا مرارا: إن اليهود تغلب  

وأما اإلحسان، فال يكاد يعلمه إال اخلواص من أمة املسلمني.  عليهم مرتبة اإلسالم، واملسيحيون تغلب عليهم مرتبة اإلميان.  
من   والورثة  ال توجه.  مرتبة مواجهة  مرتبتهم  ألن  هذا كله،  فوق  فهم  األنبياء،  إىل  ابلنظر  أما  األتباع؛  إىل  ابلنظر  هذا كله 

الد مراتب  إىل  األنبياء أو الورثة  نزل  وإذا  ابألصالة.  ال  لكن  الصفة،  هذه  على  أيضا  من  أمتنا  التابعني  تعليم  فألجل  ين، 
فإنه بسبب عدم    -ومن هو على شاكلته-. وأما بولس  الواجبة، ابهلل ال ابلنفس   جهة، وألجل أداء الواجبات من الشرائع

متييزه للمراتب، جيعل األنبياء وأتباعهم على مرتبة سواء. وهذا ال يقول به عاقل!... وهو عندما يتكلم عن "تربُّر" إبراهيم،  
يقيسه حبسب التكليف الذي يكون عليه املؤمنون؛ وهذا جهل فاضح!... ألن إبراهيم )ومجيع األنبياء( هلم من هللا  فإنه  

  يقول هللا تعاىل: الفضل بداءة، من ابب االصطفاء؛ وقبل أن يُنزل عليهم سبحانه وحيه أو يكلفهم بعمل من األعمال.  
إِ  َ اْصَطَفى آَدَم َونُوًحا َوآَل  وإن  -  األنبياء   . ومعىن اصطفاء [33بْ رَاِهيَم َوآَل ِعْمرَاَن َعَلى اْلَعاَلِمنَي{ ]آل عمران:  }ِإنَّ اَّللَّ

إمياهنم ابعتبار  املؤمنون  منه  خيلو  ال  مرتبة    هو   - كان  األتباع من  ألن  األتباع؛  مرتبة  هم    غري  إن  إال  ابإلميان،  يتصفون  ال 
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وهلذا قلنا إن    ة األتباع فرع. والفرع ال يبلغ أصله يف املرتبة أبدا!...ونعين أن مرتبة الرسل أصل، بينما مرتب   آمنوا ابلرسل.
                قياس بولس ال يستقيم...

عيسى.  2 إىل  وال  موسى  إىل  ال  خالصهم،  يف  حيتاجوا  مل  وإال  مجيعا؛  هلم  يثبت  ال  إبراهيم،  نسل  عن  بولس  يذكره  ما   .
وإن   له.  يتفطن  أن  ينبغي  بولس، كان  من  تناقض  إبراهيم: وهذا  ذرية  خبصوص  يقول  تعاىل  رَبُُّه    هللا  ِإبْ رَاِهيَم  ابْ تَ َلى  }َوِإِذ 

الظَّ  َعْهِدي  يَ َناُل  اَل  قَاَل  ُذرِّيََِّت  َوِمْن  قَاَل  ِإَماًما  لِلنَّاِس  َجاِعُلَك  ِإيّنِ  قَاَل  َفَأمَتَُّهنَّ  ]البقرة:  ِبَكِلَماٍت  ومعىن  [124اِلِمنَي{   .
ذرية من  يلحق  ال  أنه  بظلم  اآلية،  يتلبس  مل  من  إال  به،  يكفر    ؛ إبراهيم  من  فإن  هذا،  وعلى  والشرك.  الكفر  هنا  والظلم 

مبوسى من بين إسرائيل ال يلحق إببراهيم من جهة نسب اإلميان؛ ومن يكفر بعيسى منهم كذلك. ومن يكفر من اليهود  
وأما تكرار بولس لسابق كالمه     اإلميان.والنصارى مبحمد صلى هللا عليه وآله وسلم، ال يكون أيضا من أبناء إبراهيم يف 

 عن فداء عيسى فال يستحق أن نرد عليه هنا. 
  فَِإْذ َقْد َترَبَّْراَن اِبإِلميَاِن لََنا َساَلٌم َمَع هللِا ِبرَبَِّنا َيُسوَع اْلَمِسيِح، ُث يقول بولس يف األصحاح اخلامس من الرسالة ذاهتا: "       

أَْيًضا َقْد   بِِه  ُمِقيُموَن، َونَ ْفَتِخُر َعَلى َرَجاِء جمَْ الَِّذي  اِبإِلميَاِن، ِإىَل هِذِه النِّْعَمِة الََِّت حَنُْن ِفيَها  ُخوُل  إن  ِد هللِا.َصاَر لََنا الدُّ  :"
احلمق  من  احلقيقة إال  هو يف  وما  اإلميان؛  قوة  دالئل  من  القطع  هذا  أن  هللا، ويظن  عند  فاز  قد  أبنه  يقطع  ومن  بولس   ،

أدب  ابلشيطانالوثوق   ومن  الفائزين.  من  هللا  عند  يكون  أن  يرجو  وإمنا  بشيء،  يقطع  ال  العامل  جيعل  العلم  ألن  وذلك   .
لِ  يقول  أنه كان  والرفعة،  القرب  يف  يُداىن  ال  من  وهو  وسلم،  وآله  عليه  هللا  صلى  له:  النيب  اثبت  أنه  يعلم  أن  »ما  أرجو 

ه. وليت شعري من يتأدب بني يدي هللا، إن مل يتأدب هو!... يقول صلى  ، أداب منه صلى هللا عليه وآله وسلم مع رب « ...
َا َكا»هللا عليه وآله وسلم يف هذا الباب:   ، ِإالَّ َقْد أُْعِطَي ِمَن اآلََيِت َما ِمثْ ُلُه آَمَن َعَلْيِه اْلَبَشُر، َوِإمنَّ َن  َما ِمَن األَنِْبَياِء ِمْن َنيبٍّ

َأوْ  َوْحًيا  أُوتِيُت  ِإيَلَّ الَِّذي   ُ اَّللَّ اْلِقَياَمةِ   ؛ َحى  يَ ْوَم  اَتِبًعا  َأْكثَ َرُهْم  َأُكوَن  َأْن  له  1« ! فََأْرُجو  أبن  منه،  وعلمنا  علمه  مع  هذا   .
ذلك!... ويقصد النيب صلى هللا عليه وآله وسلم، أن كل نيب قد أوحى هللا إليه، وآاته من املعجزات مثل الذي يؤمن عليه  

ه إال  له؛  أتييدا  ابلقرآن  البشر،  يرجو  وهو  القرآن؛  هو  الذي  الوحي  أبعلى  اختصه  هللا  فإن  وسلم  وآله  عليه  هللا  صلى  و 
ملن كان يعقل.    من جهة الشمول واهليمنة،  )اجلامع( أن يكون أكثر تبعا من كل نيب. وهذا املعىن واضحة مناسبته للقرآن،

ورغم أن بولس ال حيق له ادعاء الرجاء من ابب األدب، كما ال    ال نريد االستطراد، فلنعد إىل ما كنا بصدده.   هنا   وحنن 
 ؛ إال أننا سنواصل معه متابعة كالمه. لديه   حيق له الشكر على نعمة غري متيّقنة

       " بولس:  يَقاتِ يقول  الضِّ يف  أَْيًضا  نَ ْفَتِخُر  َبْل  فَ َقْط،  ذِلَك  َصرْبًا،َولَْيَس  يُ ْنِشُئ  يَق  الضِّ َأنَّ  َعاِلِمنَي  تَ زِْكَيًة،    ،  َوالصَّرْبُ 
": يريد بولس أن يفهمنا  َوالرََّجاءُ اَل خُيْزِي، أَلنَّ حَمَبََّة هللِا َقِد اْنَسَكَبْت يف قُ ُلوبَِنا اِبلرُّوِح اْلُقُدِس اْلُمْعَطى لََنا.   َوالت َّزِْكَيُة َرَجاًء،

كالم الروح القدس. وذلك ألن الشيطان عندما يوحي إىل    وح الُقدس، وهو ليس كذلك؛ وإن شابهَ أن كالمه من وحي الر 
عنه، بسبب   ون؛ ألن كثريا من األتباع سينصرف، أو جيعله أبسلوب شيطاين خالصأتباعه، فإنه ال يُعلن هلم أن الوحي منه 

ىل تلبيس احلق ابلباطل، وخلطه به، لكيال يتمكن  . لذلك هو يلجأ إ، عند متييز خطابهمن عذاب هللا   منفسهأاخلوف على  
صربا، والصرب   يُنشئ  بولس هو: كون الضيق  به هنا  ينطق  متييز وحيه. واحلق الذي  من  تزكية،  يُنتج  ضعاف النور والعقل 

قوم احلكمة  ، وعليه تهذا معروف لدى علماء السلوك معرفة يقينية ذوقية و .  )عند هللا(  رجاء، والرجاء ال خُيزي تنتج  والتزكية  
وحىت يكون القارئ على    ..إن شاء هللا.  ، . وسنضيف إىل هذه املسألة ما يُناسبها يف حمله، إن حنن وقفنا عليهمن السلوك 

من   األصناف  سائر  دون  وحدهم؛  والورثة  األنبياء  مرتبة  من  أنه  فليعلم  به،  لبولس  صلة  ال  القدس  الروح  أن  من  يقني 
 

 . أخرجه مسلم عن أِب هريرة رضي هللا عنه.  1
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وأما من ابب االستمداد فإن ألهل اإلحسان منه أمدادا تناسبهم، يف الغالب    حصرا؛  قاملؤمنني. نقول هذا من ابب التحقُّ 
املواجهة للعبد من جهة غيبه. ويكفي أن يعلم املرء هنا أن جربيل    ، الذين يكونون له كالوجوهعن طريق اخلدم من املالئكة 

إال الشيخ عبد الكرمي بن إبراهيم اجليلي    ،لنا هذا. ومل جند من قال بقو الروح القدس  عليه السالم، ليس إال وجها من وجوه
 أو سهوان عنه.  ، أو نسيناه ، عليه السالم؛ إال أن يكون ومل نعلم به

       " بولس:  يقول  اِر.ُث  اْلُفجَّ أَلْجِل   ِ اْلُمَعنيَّ اْلَوْقِت  يف  َماَت  ُضَعَفاَء،  بَ ْعُد  ِإْذ ُكنَّا  اْلَمِسيَح،  مل  أَلنَّ  املسيح  أن  ومبا   :"
ولو أننا متعّنا يف السبب الذي يدفع املسيحيني إىل القول ابلصلب والقتل، فإننا لن    ميت، فإن هذا الكالم ساقط برمته.

التشبيه   و وحده،  جنده  هلم،  وقع  تعاىل:الذي  الذي  هللا  قول  يف  القرآن  هَلُْم{    ذكره  ُشبَِّه  َوَلِكْن  َصَلُبوُه  َوَما  قَ تَ ُلوُه  }َوَما 
كن سنجد يف مقابل ذلك، ضيق أفقهم، الذي منعهم من تصوُّر عبد يُعمل على قتله وال ميوت، من  ؛ ول[ 157]النساء:  

سبحانه!...   يشاء  فيها كما  يتصرف  ال  األسباب،  مسبب  هللا  وكأن  املعجزة.  الوليد  ابب  بن  خلالد  وقع  ما  يُشبه  وهذا 
مسَّ  ُث  إمياهنم قوَي،  (1) يضرهى وشربه ومل  رضي هللا عنه، ملا أتى احلرية، فُأِت بسّم،  لو كان  أن املسيحيني  من هذا،  . ونعين 

القول   بعد  إال  ابلرفع،  اإلميان  من  يتمكنوا  مل  فإهنم  العادة،  أسر  حتت  ملا كانوا  ولكن  غري موت؛  من  عيسى  برفع  لصدقوا 
مقابل املعصية األ إىل احلد الذي جعله يف  أيضا قد استعظم املوت  صلية؛ وجعل قيامة  ابملوت؛ وهو قصور بنّي. وبولس 

إىل هذا التنظري امللتفّ  يكن حيتاج  أبن هللا على   كلهعيسى املزعومة حترُّرا منه. واألمر، مل  ما كان حيتاج إىل العلم  ، بقدر 
إحياء املّيت رغم كل أسباب  كل شيء قدير. فهو سبحانه قادر على إماتة كل حي، رغم كل أسباب احلياة؛ وقادر على  

عن واخلروج  درجة    املوت.  هي  والَت  اإلحسان،  من  الثانية  الدرجة  يف  إال  يتأتى  ال  النظر،  على  األسباب  رؤية  هيمنة 
املشاهدة. وحنن قد قلنا سابقا إن املسيحيني مل يتجاوزوا يف أفضل األحوال مرتبة اإلميان. وبولس هذا، ما زال يتخبط بني  

؛ وهو يف هذا يُشبه مقلدة أهل العقائد من املسلمني. وحنن  صور ، على قالنظر العقلي ما يعطيه  ما يعطيه اإلميان امل ُجمل و 
ل القول يف عقالنيتهم عندما  أكثر عقالنية من بولس بكثري. ولعلنا سنفصّ   املسلمني،   ُنّص املقلدة ابلكالم، ألن املتكلمني

 نصل إىل مرحلة ظهور علم الكالم من زمن التشريع احملمدي، إن شاء هللا.
َا أَلْجِل الصَّاِلِح جَيُْسُر َأَحٌد أَْيًضا َأْن مَيُوَت. ا: "ُث يقول أيض        َ    فَِإنَُّه اِبجْلَْهِد مَيُوُت َأَحٌد أَلْجِل اَبّر. ُرمبَّ َولِكنَّ هللَا َبنيَّ

َتُه لََنا، ألَنَُّه َوحَنُْن بَ ْعُد ُخطَاٌة َماَت اْلَمِسيُح أَلْجِلَنا.  الُفجار خمدومني، وجعل القدمنْي  ": هذا الكالم منكوس، ألنه صرّي  حَمَب َّ
على الرب والفاجر كما أخرب عيسى،  ُتشرق  ه  مشسَ   علعلى هللا الذي جي   ، حمل الرأس. وهذا وإن كان يصدق من ابب اجلود 

وجه  من كل  يصدق  ال  أنه  إال  عيسى؛  احنجبت    ؛ قبل  ُث  النبوات،  وبطلت  الشرائع،  واندرست  احلقائق،  انعكست  وإال 
ولو كان بولس على    .أو خمتل عقل   هذا ال يقول به واحد من أهل الدين، بل يقول به فاسق مهرطقبعد ذلك األلوهية. و 

عقل سليم، لعلم أن ربطه بني "موت عيسى" املزعوم، وخالص اخلطاة به، حيتاج إىل ما ال يتطرق إليه الظن؛ حىت يُعتمد  
ه بفعله  فإنه  تلك،  غري  احلال  أن  ومبا  أبسرها.  ألمة  إميانية  متقّول  عقيدة  لكل  اباب  يفتح  بظنه ألذا،  حيكم  يطالب  ن  ُث   ،

وإمنا   وحده،  الدين  يضيع  لن  فإنه  وهكذا،  ابلتزامه.  العقلسغريه  سببا    معه  يضيع  بولس  جيعلها  الَت  الواقعة  وحىت  أيضا. 
للمسيحيني  امل ُضطِهد  "شاول"  من  إن  ،النقالبه  هو،  إال  تلزمه  ال  فإهنا  زعمه(،  )حبسب  الرسول  "بولس"  صدقت؛    إىل 

تصدُ  ال  أبهنا  سابقا،  عليها  حكمنا  قد  النبوي،  وحنن  احلديث  قبول  يف  املسلمني  تشدد  املسيحيني  عقالء  أتمل  ولو  ق. 
معايري قلّ  رْوزهاووضعهم  يف  خُتطئ  من أجل قبوله ما  فيه؛  ،  التساهل  ينبغي  ال  مسائل،  من  ابإلميان  يتعلق  ما  أن  لعلموا  ؛ 

 
يف   1 شيبة  أِب  وابن  الصحابة،  معرفة  يف  واألصفهاين  الكبري،  املعجم  يف  والطرباين  الصحابة،  فضائل  يف  حنبل  بن  أمحد  أخرجها  الواقعة  هذه  يف    .  والاللكائي  املصّنف، 

 كرامات األولياء، وابن عساكر يف اتريخ دمشق. 
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الصحاِب )تلميذ عيسى يف املقابل( املالزم؛ وإمنا هو مقتحم للعقيدة على أصحاهبا  خصوصا إن كان القائل ال يبلغ درجة  
لدى املسلمني. ويظهر من كل هذا، هتافت بولس يف أقواله، ويف    اأُلصالء؛ وهو هبذا االعتبار، ال يبلغ حىت مرتبة التابعيّ 

ملنطق العقلي؛  اب  على درايةاألُول، الذين مل يكونوا  على املسيحيني    انطلىإلزامه غريه من املسيحيني هبا. وهذا، وإن كان قد  
خربوا صنوف الفلسفة واملنطق. وقد يتوقف بعُض الناس، عندما جيدوننا    الذين   ،ريهمعلى متأخِّ   نطليفإننا نستغرب كيف ي

أصله؛ فنقول:  م العقل يف مسائل اإلميان، وحنن من نكرر عند كل مناسبة، أن طريق الدين خمالف لطريق العقل من  حُنكّ 
حنن إلزامنا أهل اإلميان ابلقواعد العقلية، ليس من ابب حتكيم العقل يف الدين؛ وإمنا هو من ابب عدم جتاوز مرتبة العقل  
اجملرد، الَت هي شرط يف اإلميان امل ُجمل من مرتبة اإلسالم خصوصا. وذلك ألننا لو جتاوزان هذه املرتبة، لسّويْنا بني الدين  

. ُث إن للعقل عقالنية عليا،  يف اجلهة املقابلة   ا يفعل اجلاهلون من املتدينني؛ وكما يتوهم امل ُْفرطون يف العقالنيةواخلرافة، كم
  . وذلك عند علمهم ابلربهان العقلي؛ ال يعلمها كبار العقالءيكون عليها أهل الكشف خصوصا، من مرتبة الوارثني حصرا

اب طاملتعّلق  من  اإلميانية كلها،  الكشف  ملسائل  ذكران- ريق  هو    - كما  نقوله،  الذي  وهذا  العقلي.  الربهان  طريق  من  ال 
؛ ونقصد أن أهل الربهان مع أهل الكشف يكونون يف احلال  يف اجلدل  السبب يف عدم غلبة أهل الربهان ألهل الكشف

يعثر العبد على هذا  بلغوا يف املكانة العقلية!... وعندما  ما  يعلم  سفقط،    نئذاملعىن، حي   كاألعمى مع البصري؛ وإن بلغوا 
تعاىل:  هللا  قول  ]األنعام:    معىن  ُروَن{  تَ تَ َفكَّ أََفاَل  َواْلَبِصرُي  اأْلَْعَمى  َيْسَتِوي  َهْل  ُقْل  ِإيَلَّ  يُوَحى  َما  ِإالَّ  أَتَِّبُع  وإن  [50}ِإْن   .

رابين   إعجاز  هو  عقلية،  عملية  وهو  التفكر،  على  اآلية  فهم  يف  العباد  هللا  غريإحالة  يف  من  املتفكر  ألن  وذلك  شك.   
   م، يتصاغر دونه كل منطق عقلي معلوم للعقالء!... منطوق الوحي، ال بد أن يعثر على منطق م ُحكَ 

َوحَنُْن َأْعَداٌء َقْد ُصوحِلَْنا  ألَنَُّه ِإْن ُكنَّا    فَِباأَلْوىَل َكِثريًا َوحَنُْن ُمَترَبُِّروَن اآلَن ِبَدِمِه َُنُْلُص بِِه ِمَن اْلَغَضِب!ُث يقول بولس: "       
حِبََياتِِه! َُنُْلُص  ُمَصاحَلُوَن  َوحَنُْن  فَِباأَلْوىَل َكِثريًا  ابِْنِه،  مبَْوِت  هللِا  َيُسوَع    َمَع  ِبَربَِّنا  اِبهلِل،  أَْيًضا  نَ ْفَتِخُر  َبْل  فَ َقْط،  ذِلَك  َولَْيَس 

اْلُمَصاحلََ  اآلَن  بِِه  نِْلَنا  الَِّذي  نِ َة. اْلَمِسيِح،  قد  و"مصاحلة"  "تربُّرا"  بولس  مساه  ما  إن كان  )النعمة(،  ":  الفضل  ابب  من  يال 
. وهذا كالم مناقض للفقرة السابقة املوحية بعد الفداء  ، حبسب زعمه الفجار أيضا عه م  ه وقد انل به، فعلى من يفتخر هو

اخلالص بعد  تفصيل كالم  لغريه(  )أو  لبولس  إن كان  النعمة؛ إال  يف  والتربر   ابلتسوية  أن    ؛واملصاحلة  نعلم  وحنن  خصوصا 
ُث لنعد إىل مسألة البنوة الَت يبين عليها بولس عقيدته،    هو ذاك ال غريه!...  هأقصى ما انله إبراهيم عليه السالم يف نظر 

بناموس   حمكوم  قبله،  وهللا  عيسى  وكأن  الطبيعي،  معناها  يُعطيه  ما  على  يفهمها  سنجده  عندئذ  فإننا  ولنفحصها. 
بيعة!... وهذا ال يقول به أدىن املؤمنني درجة، بله من يزعم أنه "رسول" يُعلم الناس اإلميان!... وحنن نقول: إن بولس  الط

تعاىل،    - ومن حنا حنوه- ينطبق على هللا  ليجعل العوام يتصورون أمل األب ألجل موت ابنه؛ وهذا ال  ال يذكر البنوة، إال 
لنا مسألة البنوة، يف اجلزء األول من هذا الكتاب، قد جعلناها منوطة حبقيقة الصورة  وال يليق جبالله!... وحنن عندما تناو 

بقوله   يقصده هللا  يفىن. وهذا املعىن هو ما  ميوت حىت  أصله فاٍن )معدوم(، ال حيتاج ألن  )املظهر( فحسب؛ واملظهر يف 
َها فَاٍن    تعاىل: َمْن َعَلي ْ ُذو اجلَْ   .}ُكلُّ  َقى َوْجُه َربَِّك  أن كل الصور  [27،  26اَلِل َواإْلِْكرَاِم{ ]الرمحن:  َويَ ب ْ . واملعىن هو: 

حال   يف  ومعدومة،  فانية  هي  الوجود،  صفحة  على  السورة(  يف  املخاطبني  )من كوهنما  واجلن  اإلنس  جلماعَْت  املشهودة 
ذات(، فإنه سُيشاهد وجه  شهودها. ومن حتقق بفنائها عند بلوغه مرتبة املشاهدة بدرجاهتا الثالث )األفعال والصفات وال

يُثيّن  ولذلك  عقاهلا؛  من  خترج  حىت  للعقول،  يُتصّور  ال  املعىن  وهذا  عينها.  املظاهر  يف  الباقي  امسه  ربه  بذكر  اآلية  يف  هللا   
أجلّ  املشهود  الرب  وجه  أن  يعين  الذي  واإلكرام"،  اجلالل  "ذو  تفقده    تعاىل  أن  من  وأكرم  األغيار،  يشهده  أن  من 

؛  ما عوام املسلمني، من مفسرين ومن غريهم، فإهنم يغلطون عندما يفهمون من الفناء املذكور يف اآلية املوت األبصار!... وأ 
صورة   من  الصورة  الرتكيب، وانقالب  حتلل  يعين  املوت  أن  هذا،  من  ونعين  واملعىن.  اللغة  جهة  من  الفناء  غري  املوت  ألن 
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إىل صورة برزخية فحسب؛ وال يعين انعدامها. و  أما الفناء فهو ثبوت يف الشهود، مع حتقق االنعدام. وحنن، رغم  طبيعية 
علمنا بعجز العقول عن إدراك ما نقول؛ إال أننا نذكره، ليكون حجة ملن يروم به احِلجاج؛ وليكون ِمرقاة ملن مل يكن من  

 أهل الرسوخ يف الشهود. 
        " بولس:  يقول  َا  ُث  ذِلَك َكَأمنَّ َأْجِل  اْجَتاَز  ِمْن  َوهَكَذا  اْلَمْوُت،  َواِبخلَِْطيَِّة   ، اْلَعاملَِ ِإىَل  اخلَِْطيَُّة  َدَخَلِت  َواِحٍد  إبِِْنَساٍن 

يِع النَّاِس، ِإْذ َأْخطَأَ اجْلَِميُع. . َعَلى َأنَّ اخلَِْطيَّةَ   اْلَمْوُت ِإىَل مجَِ الَ حُتَْسُب ِإْن مَلْ َيُكْن    فَِإنَُّه َحىتَّ النَّاُموِس َكاَنِت اخلَِْطيَُّة يف اْلَعاملَِ
الَّ   اَنُموٌس. آَدَم،  تَ َعدِّي  ِشْبِه  َعَلى  خُيِْطُئوا  مَلْ  الَِّذيَن  َعَلى  َوذِلَك  ُموَسى،  ِإىَل  آَدَم  ِمْن  اْلَمْوُت  َمَلَك  َقْد  ِمثَاُل  لِكْن  ُهَو  ِذي 

ِإْن َكاَن خِبَِطيَِّة َواِحٍد َماَت اْلَكِثريُوَن، فَِباأَلْوىَل َكِثريًا نِْعَمُة هللِا، َواْلَعِطيَُّة    َولِكْن لَْيَس َكاخْلَِطيَِّة هَكَذا أَْيًضا اهْلَِبُة. ألَنَّهُ   اآلِت.
ِطيَُّة. أَلنَّ احْلُْكَم  َولَْيَس َكَما ِبَواِحٍد َقْد َأْخطََأ هَكَذا اْلعَ   اِبلنِّْعَمِة الََِّت اِبإِلْنَساِن اْلَواِحِد َيُسوَع اْلَمِسيِح، َقِد اْزَداَدْت لِْلَكِثريِيَن!

يْ ُنونَِة، َوأَمَّا اهْلَِبُة َفِمْن َجرَّى َخطَاََي َكِثريٍَة لِلتَّرْبِيِر.  ألَنَُّه ِإْن َكاَن خِبَِطيَِّة اْلَواِحِد َقْد َمَلَك اْلَمْوُت اِبْلَواِحِد، فَِباأَلْوىَل    ِمْن َواِحٍد لِلدَّ
ال  فَ ْيَض  يَ َنالُوَن  الَِّذيَن  اْلَمِسيِح! َكِثريًا  َيُسوَع  اِبْلَواِحِد  احْلََياِة  يف  َسَيْمِلُكوَن   ، اْلربِّ َوَعِطيََّة  َصاَر    نِّْعَمِة  َواِحَدٍة  خِبَِطيٍَّة  فَِإًذا َكَما 

لَِتربِْ  النَّاِس،  يِع  مجَِ ِإىَل  اهْلَِبُة  َصاَرِت  َواِحٍد  ِبربّ  هَكَذا  يْ ُنونَِة،  لِلدَّ النَّاِس  يِع  مجَِ ِإىَل  احْلََياِة.احْلُْكُم  اإِلْنَساِن    يِر  مبَْعِصَيِة  ألَنَُّه َكَما 
َوأَمَّا النَّاُموُس َفَدَخَل ِلَكْي َتْكثُ َر اخلَِْطيَُّة.    اْلَواِحِد ُجِعَل اْلَكِثريُوَن ُخطَاًة، هَكَذا أَْيًضا إبِِطَاَعِة اْلَواِحِد َسُيْجَعُل اْلَكِثريُوَن أَبْ رَارًا.

َحْيُث َكثُ َرتِ  ا.َولِكْن  ِجدًّ النِّْعَمُة  اْزَداَدِت  اخلَِْطيَُّة  لِْلَحَياِة       ، اِبْلربِّ النِّْعَمُة  مَتِْلُك  هَكَذا  اْلَمْوِت،  يف  اخلَِْطيَُّة  َمَلَكِت  َحىتَّ َكَما 
لى اخلطيئة املتعدية، ومن  ": كالم بولس هنا يريد منه التنظري أليديولوجيته القائمة من جهة عاألََبِديَِّة، بَِيُسوَع اْلَمِسيِح رَبَِّنا. 

 طفولية، ال بد من تعريتها:   ومتاثالت  جهة مقابِلة على غلبة املوت املتعدي أيضا. وهذا تكلف ابلغ، ودخول يف تناسبات
؛ بل إهنا مل تثبت له هو نفسه، بعد توبته  . حنن قد أكدان سابقا على أن معصية آدم، مل تتعد آاثرها إىل ذريته بفضل هللا 1

ال ما  عليه  غري  إىل  خيلص  عقل،  وإن كل  القيام.  من  يتمكن  ال  منهارا،  آدم  معصية  على  بناء  يكون كل  وهكذا،  سالم. 
طريق   داخل  العقلي  النظر  نعين  اجملرد، كما  العقلي  النظر  هنا  ابلنظر  ونعين  للنظر.  مؤهل  غري  يكون  فإنه  هنا،  حنن  نقرر 

ن طريق النظر ليس أصيال يف الدين، إال أننا نعتربه، جماراة ملن أراد  اإلميان، والذي يسلكه الالهوتيون واملتكلمون. ورغم أ
 اخللط بني السبيلنْي. 

البالغ2 التحكم  من  هو  املوت،  يف  سببا  األوىل،  املعصية  جعل  إن  الوحي.  من  يُؤخذ  أن  ينبغي  مما  احلكم  هذا  ألن    . ؛ 
لك عن أي موت يتكلم بولس: عن الطبيعي أم عن  وال ندري بعد ذ والوحي مل َيت هبذا املعىن، ال سابقا وال الحقا!... 

املعنوي؟ وإن إعادة ترتيب األمور الَت تعرتض اآلدمي يف عمره، على هذه الشاكلة، تذكران أبولئك الذين يفرون ابستعمال  
لة  من الواقع، ليعيشوا يف عامل ومهي مواز، فيخسرون بذلك دنياهم وآخرهتم. واملصيبة هي أن كل ضال األعشاب املخدرة 

ت بولس  تتبعهاطلَّ تمن  أخرى  ضاللة  عنها  ب  هباوتتولد  لتتأكد  يُعربَّ   . ،  ما  هو  طريق  وهذا  يف  للعباد  الشيطان  أبخذ  عنه   
الضالل؛ ونعين أنه يرتقى هبم يف الضالل، ويُفرّع هلم فيه تفاريع ال بد هلم من اعتقادها. وهلذا السبب، كان ينبغي احلرص  

ولو خبطوة واحدة؛ ألن اخلطوات األخرى، ستأِت تباعا، وتكون منطقية ابلنظر  البداية،    ، من على عدم ولوج طريق الضالل
من دوهنم    ا إىل اخلطوة األوىل. ومل نر من دل على هذه اخلصيصة يف الضالل، إال األنبياء عليهم السالم، وكبار الورثة؛ وأم

 من علماء الدين، فإهنم ال خرب هلم عن هذا. 
لعي3 تعميم املوت  . وهو عندما حيسب  مقابل  به على وجه التعميم، يف  لغريه  أنه غلب املوت، جيعل ذلك حاصال  سى 

سابقا بسبب املعصية األوىل. ومعىن هذا أن كل العباد سيحيون حبياة املسيح، ولن ميوتوا مبوت آدم. واآلن، أين هذا من  
أن  هذا  فمعىن  الطبيعية،  احلياة  ابحلياة  يعين  بولس  فإن كان  واحد  الواقع؟...  شخص  مات  قد  يكون  أن  ينبغي  ال  من  ه 

. يقول النيب  منذ رفع املسيح؛ وإن كان يقصد احلياة املعنوية، فينبغي أن يكون كل الناس على ذكر اتم لرهبماملسيحيني،  
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وسلم:   عليه وآله  هللا  َربَّهُ » صلى  َيْذُكُر  الَِّذي  احلَْيِّ    ،َمَثُل  َمَثُل  َيْذُكُر َربَُّه،  ق  1« !َواْلَميِّتِ َوالَِّذي اَل  هنا، حتقُّ الذكر  . ومعىن 
تعاىل:  هللا  قول  يُشبه  وهو  اللسان.  ذكر  جمرد  ال  الذكر،  مبقام  ]النحل:    العبد  تَ ْعَلُموَن{  اَل  ُتْم  ِإْن ُكن ْ الذِّْكِر  َأْهَل  }فَاْسأَلُوا 

ق بذكره، الذين انتفت غفلتهم مبعرفته سبحانه؛ ال كما نسمع من اجلهلة اليوم،  [43 ؛ ومعناه: فاسألوا عن هللا أهل التحقُّ
  !... يتعلق أبهل التخصصات املختلفة من كل شعب العلوم الكونية  معه،  أتوُّال بعيدا، جعلوا معىن الذكر اآلية  الذين أتولوا  

س و  قصده بولس  الذي  األولياء   اسالن  يجعل املعىن  من  حياهتم،   ،كلهم  بعد موهتم  إابن  الطبيعية   أو  م   ؛امليتة  هذْين    نوأيٌّ 
ففي أي عامل يتكلم بولس، وعن أي بشر؟؟... وحىت من أراد أن يُنظّر ألمر ما، فعليه أن يفقه قليال    !... األمرْين مل يقع 

؛ وكأن  ، على غري هدىأخرى   ات وعناصر جمموعيف معناه؛ ال أن يبدأ يف إنشاء العالقات اعتباطا بني عناصر جمموعة،  
تعابري بولس لسبب  أو من الرَيضات الذهنية اللعب    ضرب من األمر   . وإن كان الناس يف زمن بولس قد انطلت عليهم 

لو تقمصها حاكم من  من األسباب، فعلى أهل زماننا من النصارى قبل غريهم، أن يُعيدوا النظر يف هذه التلفيقات، الَت  
فكيف    ولرّدوا عليهما أقواهلما يف احلني...  !...أحد  اما اعتربمهلَ   ، أو فيلسوف من أكرب عقالء البشر،األرضك  أعظم ملو 

نه تالميذه منهرجل من اآلحاد، تَ  ق ُيصدَّ بعد ذلك   !... ثبت ابملقارنة، خمالفته لتعاليم عيسى عليه السالم، وِلما تيقَّ
َقى يف اخلَِْطيَِّة ِلَكْي َتْكثُ َر النِّْعَمُة؟ فَ ُث يقول بولس يف األصحاح السادس: "        َنا    َماَذا نَ ُقوُل؟ أَنَ ب ْ َحاَشا! حَنُْن الَِّذيَن ُمت ْ

ا َمَعُه اِبْلَمْعُموِديَِّة  َفُدِفنَّ   أَْم جَتَْهُلوَن أَن ََّنا ُكلَّ َمِن اْعَتَمَد لَِيُسوَع اْلَمِسيِح اْعَتَمْداَن ِلَمْوتِِه،   َعِن اخلَِْطيَِّة، َكْيَف نَِعيُش بَ ْعُد ِفيَها؟ 
ِة احلَْ  ألَنَُّه ِإْن ُكنَّا َقْد ِصْراَن   َياِة؟ لِْلَمْوِت، َحىتَّ َكَما أُِقيَم اْلَمِسيُح ِمَن اأَلْمَواِت، مبَْجِد اآلِب، هَكَذا َنْسُلُك حَنُْن أَْيًضا يف ِجدَّ

َعاِلِمنَي هَذا: َأنَّ إِْنَسانَ َنا اْلَعِتيَق َقْد ُصِلَب َمَعُه لِيُ ْبَطَل َجَسُد اخلَِْطيَِّة، َكْي الَ    َياَمِتِه. ُمتَِّحِديَن َمَعُه ِبِشْبِه َمْوتِِه، َنِصرُي أَْيًضا بِقِ 
لِْلَخِطيَِّة.  أَْيًضا  نُْستَ ْعَبُد  اخلَِْطيَِّة.   نَ ُعوَد  ِمَن  َترَبَّأَ  َماَت َقْد  الَِّذي  اْلَمسِ   أَلنَّ  َمَع  َنا  ُمت ْ َقْد  أَْيًضا  فَِإْن ُكنَّا  َسَنْحَيا  أَن ََّنا  نُ ْؤِمُن  يِح، 

أَلنَّ اْلَمْوَت الَِّذي َماَتُه َقْد    َعاِلِمنَي َأنَّ اْلَمِسيَح بَ ْعَدَما أُِقيَم ِمَن اأَلْمَواِت الَ مَيُوُت أَْيًضا. الَ َيُسوُد َعَلْيِه اْلَمْوُت بَ ْعُد.   َمَعُه. 
َمرًَّة   لِْلَخِطيَِّة  هلِل.َماتَُه  فَ َيْحَياَها  حَيَْياَها  الََِّت  َواحْلََياُة  َولِكْن    َواِحَدًة،  اخلَِْطيَِّة،  َعِن  أَْمَوااًت  أَنْ ُفَسُكْم  اْحِسُبوا  أَْيًضا  أَنْ ُتْم  َكذِلَك 

ُموا َأْعَضاءَُكْم   َكْي ُتِطيُعوَها يف َشَهَواتِِه،ِإًذا اَل مَتِْلَكنَّ اخلَِْطيَُّة يف َجَسدُِكُم اْلَماِئِت لِ   َأْحَياًء هلِل اِبْلَمِسيِح َيُسوَع َربَِّنا.  َواَل تُ َقدِّ
هلِل.  بِّر  آاَلِت  َوَأْعَضاءَُكْم  اأَلْمَواِت  ِمَن  هلِل َكَأْحَياٍء  َذَواِتُكْم  ُموا  َقدِّ َبْل  لِْلَخِطيَِّة،  ِإُثٍْ  ألَنَُّكْم    آاَلِت  َتُسودَُكْم،  َلْن  اخْلَِطيََّة  فَِإنَّ 

أََلْسُتْم تَ ْعَلُموَن    َفَماَذا ِإًذا؟ َأُُنِْطُئ ألَن ََّنا َلْسَنا حَتَْت النَّاُموِس َبْل حَتَْت النِّْعَمِة؟ َحاَشا! النَّاُموِس َبْل حَتَْت النِّْعَمِة.  َلْسُتْم حَتْتَ 
تُِطيعُ  لِلَِّذي  َعِبيٌد  أَنْ ُتْم  لِلطَّاَعِة،  َعِبيًدا  َلُه  َذَواِتُكْم  ُموَن  تُ َقدِّ الَِّذي  ؟َأنَّ  لِْلربِّ لِلطَّاَعِة  َأْو  لِْلَمْوِت  لِْلَخِطيَِّة  ِإمَّا  هلِل،    ونَُه:  َفُشْكرًا 

َتَسلَّْمُتُمو  الََِّت  ْعِليِم  الت َّ ُصورََة  اْلَقْلِب  ِمَن  َأَطْعُتْم  لِْلَخِطيَِّة، َولِكنَُّكْم  َعِبيًدا  ُتْم  ِصرْ   َها.أَنَُّكْم ُكن ْ اخْلَِطيَِّة  ِمَن  أُْعِتْقُتْم  َعِبيًدا  َوِإْذ  ُُتْ 
. َأْعَضاءَُكْم َعِبيًدا لِلنََّجاَسِة َواإلِ   لِْلربِّ ْمُتْم  ِمْن َأْجِل َضْعِف َجَسدُِكْم. ألَنَُّه َكَما َقدَّ ُموا  أََتَكلَُّم ِإْنَسانِيًّا  ، هَكَذا اآلَن َقدِّ ُثِْ ِلإِلُثِْ

ا  َأْعَضاءَُكْم َعِبيًدا لِْلربِّ لِْلَقَداَسِة.  .  ألَنَُّكْم َلمَّ ُتْم َأْحرَارًا ِمَن اْلربِّ ُتْم َعِبيَد اخْلَِطيَِّة، ُكن ْ َفَأيُّ مَثٍَر َكاَن َلُكْم ِحيَنِئٍذ ِمَن األُُموِر الََِّت    ُكن ْ
اْلَمْوُت.  ِهَي  األُُموِر  تِْلَك  هِنَايََة  أَلنَّ  اآلَن؟  هِبَا  وَ   َتْسَتُحوَن  اخلَِْطيَِّة،  ِمَن  أُْعِتْقُتْم  ِإْذ  اآلَن  مَثَرُُكْم  َوأَمَّا  فَ َلُكْم  هلِل،  َعِبيًدا  ِصْرُُتْ 

أََبِديٌَّة. َحَياٌة  َوالنَِّهايَُة  رَبَِّنا.  لِْلَقَداَسِة،  َيُسوَع  اِبْلَمِسيِح  أََبِديٌَّة  َحَياٌة  َفِهَي  هللِا  ِهَبُة  َوأَمَّا  َمْوٌت،  ِهَي  اخلَِْطيَِّة  أُْجَرَة  وهنا  أَلنَّ   :"
 : أمورا منها  نالحظ 

ماأ.  1 بولس  برهان    ن  أهنا  على  يقدمها  وهو  سفسطته،  على  مقيما  "ألن"زال  فيه  غري    التعليلية   يستعمل  من  بكثرة، 
 جدوى. 

 
 . أخرجه البخاري عن أِب موسى األشعري رضي هللا عنه.  1
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وهو من ال يعلم معىن املوت واحلياة إال من    !... له ذلك. يريد بولس أن يُقنعنا أنه مات مع املسيح وحِيَي معه؛ وأىنّ 2
  ... هكذا  !فكيف وهو يدعو إليها غريه  ؛ ليق به أن يزعمها لنفسهوهذه الدعوى من بولس كبرية، ما كان ي  ؟!... الطبيعة

نقول   ال  حىت  السقيم،  التصور  أن    التجريد. يف  يف  بد  ال  اإلميان،  يف  صلب  أساس  هلا  يكون  ال  الَت  العقائد،  هذه  وإن 
بد   ال  العبد  ألن  "الُفصام"؛  ب   املتأخرين  عند  يُعرف  ما  إىل  عليها،  أصروا  مبعتقديها، كلما  العيش  تنتهي  من  عندئذ  له 

ذهين مفارق للواقع. وقد يتغلب أحد  بتصورْين لنفسه: أحدمها مطابق للواقع الذي حتكمه يف الغالب الطبيعة، واثنيهما  
متاسك   بعض  على  ذلك  مع  املرء  فيبقى  األسباب،  من  لسبب  شديدا،  إضعافا  إضعافه  حد  إىل  اآلخر،  على  التصورْين 

  العقلي   رضاوى التصوران يف القوة أو يقرتابن من ذلك، فتظهر على املرء أعراض امل؛ وقد يتس، أو على جنون بنّي عقلي
 وال بد.  

. إن بولس تبعا ملا ذكران، ما زال حتت حكم جسده الطبيعي، وحتت حتكم شهواته. وكان عليه لو أنه أراد الفالح، أن  3
نفسه ابلشريعة الَت   منها  ، وتدله على اخلطاَيله  تكشف    - كما أوضح هو-يسوس  . وبدل ذلك، هو  أسباب اخلالص 

ابلشريعة عمله  وانتهى  وحِيَي،  مات  أنه  يفرتض  العكس:  له  ،يفعل  مطالبتها  ارتفعت  أنهو   ؛ وابلتايل  يعين  يف    هذا  يعيش 
اآلخرة قبل  هنا،  اآلخرة  !... اجلنة  يف  جنة  هناك  أن  اهلرطقات،  هذه  حبسب  يعتقد  أنه  نظن  بعد  وال  تثبت  اآلخرة  ألن  ؛ 

نفاه!... لبولس حيث هو، وألتباع بولس هنا يف العامل األرضي، أن عيسى سيكون خصمه    املوت، وهو قد  وحنن نؤكد 
مل تُ َقل. ولو طُلب من شخص وقيل له:  يه رأسا على عقب، وجعل تعاليمه ابطلة وكأهنا  قلب هدْ قد  األول عند هللا، ألنه  

، ملا  من شدة التسفيه ليه الصبيانإ  لتفتي  ب املسيح، ويف أن جتعل كالمه الكذِّ اجتهد يف أن تنقض املسيحية، ويف أن تُ 
 !... ، إال ابجلهد اجلهيدبلغ ما بلغه بولس

قه يف ترهاته من  مام!( وال إىل من ُيصدّ . لو صح كالم بولس السابق، لكانت املعصية ال جتد طريقها ال إليه )وهو اإل4
معصومني   ؛ أتباعه مجيعا  يكونون  أهنم  هذا  من  فإننا    ، ونعين  الواقع،  إىل  رجعنا  إن  ولكن  املسلمني.  لدى  املعروف  ابملعىن 

فريسيا،   عندما كان  األول  حاله  على  بولس  وسنجده    بل سنجد  يرتقي.  أن  بدل  عنه  نزل  قد  ألنه  منه؛  ذلك    بعدأسوأ 
عليهغارقا يف  استحوذ  قد  الشيطان  ألن  هو؛ وذلك  يعتربها  ال  وإن كان  اخلطاَي،  وهذا    ،   حسنات.  السيئات  يُريه  وصار 

الناس:  من  الصنف  هذا  عن  تعاىل  هللا  يقول  هذا.  املنكوس  يف كالمه  ُيصدقه  من  على كل  يصدق  عليه،  يصدق    الذي 
َ َلُكْم ِمْن َمَساِكِنهِ  ِبيِل وََكانُوا ُمْستَ ْبِصرِيَن{ ]العنكبوت:  }َوَعاًدا َومَثُوَد َوَقْد تَ َبنيَّ ُهْم َعِن السَّ ْيطَاُن َأْعَماهَلُْم َفَصدَّ ْم َوزَيََّن هَلُُم الشَّ

سبحانه: [38 ويقول  ْيطَ   ،  الشَّ ِحْزَب  ِإنَّ  َأاَل  ْيطَاِن  الشَّ ِحْزُب  أُولَِئَك  اَّللَِّ  ِذْكَر  َفأَْنَساُهْم  ْيطَاُن  الشَّ َعَلْيِهُم  ُهُم  }اْسَتْحَوَذ  اِن 
أُولَِئَك يف اأْلََذلِّنَي    .اخْلَاِسُروَن   ُ أَلَْغِلََبَّ َأاَن َوُرُسِلي ِإنَّ اَّللََّ َقِويٌّ َعزِيٌز{ ]اجملادلة:    .ِإنَّ الَِّذيَن حُيَادُّوَن اَّللََّ َوَرُسوَلُه  َكَتَب اَّللَّ

 يقل؛ اليوم يف الدنيا، وغدا يف اآلخرة.  وعيسى غالب مبوجب هذه اآلية، لكل من خالفه ونسب إليه ما مل  . [21  -   19
بولس وأمثاله، مدحوض   مدحوض أيضا عندما سينزل  ، أبقل جهد من  اليوموهذا، ألن كالم  إىل هللا؛ وهو  أئمة الطريق 

 اآلخرة، حيث يكون احلكم العام من هللا بني املتخالفني!...   حلول  عيسى اثنية، وُيصحح للناس مقوالهتم فيه. وهذا قبل
         " السابع:  األصحاح  يف  يقول بولس  اإِلْخَوُة    ُث  أَي َُّها  جَتَْهُلوَن  اِبلنَّاُموِس    أَْم  اْلَعارِِفنَي  أَُكلُِّم  النَّاُموَس    أَليّنِ  َأنَّ 

َحيًّا؟ َداَم  َما  اإِلْنَساِن  َعَلى  اِبلنَّاُمو   َيُسوُد  ُمْرتَِبَطٌة  ِهَي  َرُجل  حَتَْت  الََِّت  اْلَمْرأََة  الرَُّجُل  فَِإنَّ  َماَت  ِإْن  . َولِكْن  احلَْيِّ اِبلرَُّجِل  ِس 
فَِإًذا َما َداَم الرَُّجُل َحيًّا تُْدَعى زَانَِيًة ِإْن َصاَرْت لَِرُجل آَخَر. َولِكْن ِإْن َماَت الرَُّجُل َفِهَي ُحرٌَّة    فَ َقْد حَتَرََّرْت ِمْن اَنُموِس الرَُّجِل. 

َا  ِإهنَّ لَِرُجل آَخَر.   ِمَن النَّاُموِس، َحىتَّ  َصاَرْت  ِإْن  تُعوِ لَْيَسْت زَانَِيًة  يف الشريعة،  ألن املرأة بعد موت    ؛ زه الدقة": هذا الكالم 
زوجها، ال تصري زانية إن هي تزوجت رجال آخر؛ أما خارج عالقة الزواج فهي زانية. وبولس من كونه فريسيا، كان يعلم  

يريد أن يُقنع به كل من يستمع إليه. وقياس عالقة الناس ابملسيح،    ،اختذه هنجا خيدم التلفيق الذي  ،  تبيينه عدم  ذلك؛ لكن  
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ال   بزوجها،  املرأة  عالقة  الزوجني ي على  بني  العالقة  ألن  الشريعة؛  طبيعية  عالقة  صح؛  املسيح  أما  و   حتكمها  بني  العالقة 
ن مشاهبا ألحكام الشريعة من بعض الوجوه،  يف الطريق إىل هللا. وحكم الطبيعة وإن كا)ائتمام( عالقة اتباع  ، فهي واملؤمن 

أن جيعله قاعدة ال تتخلف. وإن فشل هو يف التمثيل للمعاين    ، ويريدبولس  تومههفإن ذلك ال يدل على التماثل الذي ي
 . وجه التمثيل!.. و  كثرة التمثيل، وهو جيهل امل َُمثَّل وامل َُمثَّل به  دف عني، فكمبثال واحد واضح  الَت يُريد إبرازها

ِقيَم ِمَن اأَلْمَواِت  ِإًذا ََي ِإْخَوِت أَنْ ُتْم أَْيًضا َقْد ُمتُّْم لِلنَّاُموِس جِبََسِد اْلَمِسيِح، ِلَكْي َتِصريُوا آلَخَر، لِلَِّذي َقْد أُ " ُث يقول:         
ا ُكنَّا يف اجلََْسِد َكاَنْت َأْهَواءُ اخلَْطَاََي الََِّت   لِنُ ْثِمَر هلِل.  َوأَمَّا اآلَن فَ َقْد     اِبلنَّاُموِس تَ ْعَمُل يف َأْعَضائَِنا، ِلَكْي نُ ْثِمَر لِْلَمْوِت.ألَنَُّه َلمَّ

ِة الرُّوِح اَل ِبِعْتِق ا دَّ َماَت الَِّذي ُكنَّا ممَُْسِكنَي ِفيِه، َحىتَّ نَ ْعُبَد جِبِ ِإْذ  ِمَن النَّاُموِس،  ": هذا الكالم هنا، ال خيلو  حْلَْرِف.حَتَرَّْراَن 
ن مسحة محق! ألن بولس يُعرّب بقوله "ملا كنا يف اجلسد" وكأنه قد خرج منه أو خرج عن حكمه؛ وهو مل يقع له األمران.  م

وهو بعد هذه الطامة، يُقنع سامعيه أهنم مثله؛ فإىل أين يسري جبموح خياله؟... حنن ال نستبعد أن يكون قد خترج على  
من الناموس فال يصح ألحد إال بعد املوت الطبيعي، وإن كل من يقول غري  يدي بولس جمانني حقيقيون... وأما التحرر  

تعاىل:  هللا  يقول  الفاسقني.  األشقياء  من  به  ممكورا  يكون  ]احلجر:    ذلك  اْلَيِقنُي{  ََيْتَِيَك  َحىتَّ  َربََّك  وقد  [99}َواْعُبْد   ،
ر اليقني هنا ابملوت، ألنه آت ال ريب يف قدومه. هي حتكيم أحكام الشريعة يف النفس، ال تنقطع إال  والعبادة، الَت    ُفسِّ

   ابملوت الطبيعي. وهذا أمر ال حيتمل اجلدال، وهو أعم من أن يقال ابالستثناء فيه!...
ْهَوَة َلْو  َفَماَذا نَ ُقوُل؟ َهِل النَّاُموُس َخِطيٌَّة؟ َحاَشا! َبْل مَلْ َأْعِرِف اخلَِْطيََّة ِإالَّ اِبلنَّاُموِس. فَإِ ُث يقول: "        نَّيِن مَلْ أَْعِرِف الشَّ

خْلَِطيَُّة  َولِكنَّ اخلَِْطيََّة َوِهَي ُمتَِّخَذٌة فُ ْرَصًة اِبْلَوِصيَِّة أَْنَشَأْت يفَّ ُكلَّ َشْهَوٍة. أَلْن ِبُدوِن النَّاُموِس ا  مَلْ يَ ُقِل النَّاُموُس: »اَل َتْشَتِه«.
ِبُدونِ   َميَِّتٌة. َفُكْنُت  َأاَن  َأاَن،  أَمَّا  َفُمتُّ  اخلَِْطيَُّة،  َعاَشِت  اْلَوِصيَُّة  َجاَءِت  ا  َلمَّ َولِكْن  قَ ْباًل.  َعاِئًشا  اْلَوِصيَُّة    النَّاُموِس  فَ ُوِجَدِت 

ٌس،    هِبَا َوقَ تَ َلْتيِن. أَلنَّ اخلَِْطيََّة، َوِهَي ُمتَِّخَذٌة فُ ْرَصًة اِبْلَوِصيَِّة، َخَدَعْتيِن    الََِّت لِْلَحَياِة ِهَي نَ ْفُسَها يل لِْلَمْوِت.  ِإًذا النَّاُموُس ُمَقدَّ
َسٌة َوَعاِدَلٌة َوَصاحِلٌَة. ُمْنِشَئًة يل اِبلصَّاِلِح    َواْلَوِصيَُّة ُمَقدَّ َبِل اخلَِْطيَُّة. ِلَكْي َتْظَهَر َخِطيًَّة  فَ َهْل َصاَر يل الصَّاِلُح َمْواًت؟ َحاَشا! 

ا اِبْلَوِصيَِّة.   َمْواًت، ِلَكْي َتِصرَي اخلَِْطيَّةُ  ، َوأَمَّا َأاَن َفَجَسِديٌّ َمِبيٌع حَتَْت اخلَِْطيَِّة.  َخاِطَئًة ِجدًّ أَليّنِ    فَِإن ََّنا نَ ْعَلُم َأنَّ النَّاُموَس ُروِحيٌّ
أَفْ عَ  ُه  فَِإَيَّ أُْبِغُضُه  َما  َبْل  أُرِيُدُه،  َما  أَفْ َعُل  َلْسُت  ِإْذ  أَفْ َعُلُه،  َأاَن  َما  َأْعِرُف  فَِإيّنِ    ُل. َلْسُت  أُرِيُدُه،  َلْسُت  َما  أَفْ َعُل  فَِإْن ُكْنُت 

اِكَنُة يفَّ.  ُأَصاِدُق النَّاُموَس أَنَُّه َحَسٌن. فَِإيّنِ َأْعَلُم أَنَُّه لَْيَس َساِكٌن يفَّ، َأْي   فَاآلَن َلْسُت بَ ْعُد أَفْ َعُل ذِلَك َأاَن، َبِل اخلَِْطيَُّة السَّ
أَليّنِ َلْسُت أَفْ َعُل الصَّاِلَح الَِّذي    َشْيءٌ َصاِلٌح. أَلنَّ اإِلرَاَدَة َحاِضَرٌة ِعْنِدي، َوأَمَّا َأْن أَفْ َعَل احْلُْسىَن فَ َلْسُت َأِجُد. يف َجَسِدي،  

أَفْ َعُل.  ُه  فَِإَيَّ أُرِيُدُه  َلْسُت  الَِّذي  رَّ  الشَّ َبِل  إِ   أُرِيُدُه،  أُرِيُدُه  َلْسُت  َما  اخلَِْطيَُّة  فَِإْن ُكْنُت  َبِل  َأاَن،  أَفْ َعُلُه  بَ ْعُد  فَ َلْسُت  أَفْ َعُل،  ُه  َيَّ
يفَّ.  اِكَنُة  ِعْنِدي.   السَّ َحاِضٌر  رَّ  الشَّ َأنَّ  احْلُْسىَن  أَفْ َعَل  َأْن  أُرِيُد  ِحيَنَما  يل  النَّاُموَس  َأِجُد  حِبََسِب    ِإًذا  هللِا  بَِناُموِس  أَُسرُّ  فَِإيّنِ 

   يف َأْعَضاِئي.َولِكينِّ أََرى اَنُموًسا آَخَر يف َأْعَضاِئي حُيَاِرُب اَنُموَس ِذْهيِن، َوَيْسِبييِن ِإىَل اَنُموِس اخْلَِطيَِّة اْلَكاِئنِ   .اإِلْنَساِن اْلَباِطنِ 
! َمْن يُ ْنِقُذين ِمْن َجَسِد هَذا اْلَمْوِت؟  ِقيُّ ي َأاَن اإِلْنَساُن الشَّ َمِسيِح َربَِّنا! ِإًذا َأاَن نَ ْفِسي ِبِذْهيِن َأْخِدُم  َأْشُكُر هللَا بَِيُسوَع الْ   َوحيِْ

رغم أن بولس يتخفى خلف أسلوبه امللتوي، إال أن رأيه خبصوص الشريعة    ":اَنُموَس هللِا، َولِكْن اِبجلََْسِد اَنُموَس اخلَِْطيَِّة.
صحي أصل  على  ذلك  يف  ويستند  املعصية،  ظهور  يف  سببا  الشريعة  جيعل  فهو  اتضح.  سابقا  قد  حنن  قررانه  ما  وهو  ح؛ 

}َكاَن النَّاُس أُمًَّة َواِحَدًة فَ بَ َعَث    ابرتكازان على الوحي، عندما أخرب هللا عن انقسام الناس بعد إرسال الرسل يف قوله تعاىل:
]البقرة:   َوُمْنِذرِيَن{  رِيَن  ُمَبشِّ النَِّبيِّنَي   ُ عند[ 213اَّللَّ ضالله،  يف  بولس  على  إبليس  لبس  ولقد  الواحد  .  األصل  له  أبرز  ما 

للناس من جهة اخللق، وأبرز له يف املقابل العدل اإلهلي والرمحة اإلهلية العامة. فأراد بولس إبيعاز من الشيطان، أن ينفي  
يه  الرمحة اخلاصة ابملؤمنني املتشرعني، بفتح ابهبا أمام غري املتشرعني بواسطة "إميانه" املزعوم. وهذا يُشبه كثريا، ما يدل عل 

إبليس اليوم أتباعه من مبادئ اإلنسانية العامة، الَت ينبغي أن تكون متجاوزة للدين. وكما انطلى اخلطاب الشيطاين على  
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نجدهم  ف بولس نفسه، ُث على أتباعه بعده؛ كذلك ينطلي اآلن على كثري من أهل الدين، وعلى اخلصوص من املسلمني.  
م أنه مؤمن، من غري اعتبار حلكم هللا يف ذلك؛ وجندهم يف النهاية يتحكمون  زعمن هذا الوجه، يُقّرون ابإلميان لكل من  

اخلطاب   شيوع  من  األمر  بلغ  ولقد  اجلنة.  بدخول  نقل كلهم(  مل  )إن  الناس  جلُّل  حكمهم  عند  اآلخرة،  يف  حىت  بعقوهلم 
كافر، وال بني دين ودين. وإن  ون على التمييز بني مؤمن و ؤ الشيطاين، إىل احلد الذي أصبح فقهاء الدين أنفسهم، ال جير 

يف متسك اليهود ابلشريعة يف مقابل ذلك، يدعو إىل تسوية بني   ه قبول إميان اليواننيني الوثنيني، وبطعن  رصه على بولس حب 
يف انتظار بلوغ تسوية اتمة تُفرغ الدين من كل معانيه، وإن أبقى هو له على غطاء ابهت يُسميه   ؛حق جزئي وابطل اتم 

دعوته للفريسيني  احلياة ابمل من  يقصد  ابلكّلّية. هذا، مع أن عيسى عليه السالم، مل  معىن املعصية  سيح، املقتضية النتفاء 
، ليكتمل تديُّنهم. وهكذا يتبنّي  فحسب  يف زمانه، إىل نبذ شريعة موسى، كما نكرر دائما؛ بل إىل إضافة اإلميان به إليها 

به،  أن بولس استحدث عقيدة خاصة  س قبل  الواحد املؤسَّ ح عليه السالم، أو ابلدين  يوال صلة هلا ابملس  أبوضح دليل، 
الرسل   سلسلة  طه  توسُّ اعتبار  على  عيسى،  تعظيم  يف  مبالغتهم  غطت  قد  األُول،  املسيحيني  أن  ومبا  نفسه.  هو  ميالده 

سيجعلهم    -سيتبعه يف تنظريهومن  - ؛ فإهنم مل يتنبهوا إىل أن بولس  واحد عليهم السالم، كما تتوسط احللقة الواحدة الِعقد ال
وهم   املعلوم.  وغري  منها  املعلوم  اترخيها،  أطوار  بكل  مجعاء،  البشرية  يف  حبقيقته  املستمر  الواحد  الدين  عن  - منقطعني 

موعات  ابنقطاعهم عن الدين الواحد، سيخرجون عن فئة املتدينني ابملعىن املتعارف عليه، ويدخلون ضمن اجمل  - املسيحيني
ت وحدهتم يف الظاهر.   ،ر عددهموإن كثُ  ، (Sects) ائف والطو   الدينية  وتُ ُومهِّ

أن          إما  العبد  أن  نظريته  وخالصة  مذهبه.  هبا  ليؤكد  القدر،  ملسألة  الفقرة،  هذه  من  الثاين  اجلزء  يف  بولس  ويعرض 
من جهة الروح )املوت(    ؛ يكون خمريا، وابلتايل فال معىن لتكليفه،  للشر  يعد  )تزكى( ومل  ابإلميان قد خلص  أنه  يزعم  وهو 

فإن وابلتايل  خمري،  غري  العبد  أن  وإما  فيه؛  وهنا    ه حظ  هو.  ال  غريه  التحقيق  على  الفاعل  دام  ما  أيضا،  لتكليفه  معىن  ال 
 ينبغي أن نوضح أمورا، التبست على بولس، وتلتبس على كثريين ممن ال علم هلم وال نور؛ وهي: 

الرتجيح بني  ر: معناه أن يكون للعبد حرية يف ختيامبعىن اإلرادة؛ وحنن نقول: اال  ختيارإن بولس خيتلط عليه معىن اال .1
بعينه،   أمرا  يفعل  عندما  العملية،  الناحية  من  أو  له؛  أنسب  األمور  أحد  يرى  أبن  الوجدانية،  الناحية  من  أو أكثر؛  أمرين 

مل جنعل االختيار للعقل، وذلك ألن العقل ملزم ابملنطق الذي يسلك عليه؛ وهبذا  ويرتك ضده. ولعل القارئ سيالحظ أننا  
االختيار  لديه  الوجه  ينتفي  هذا  يتفطنون!...  من  الناس كانوا  أن  لو  التوحيد،  دالئل  أكرب  من  هنا،  نذكره  الذي  وهذا   .

تعاىل:  هللا  يقول  حريته.  ثبوت  بعدم  للعقل  اثبتة  العبودية  أن  من كالمنا  هَلُُم    ونعين  َما َكاَن  َوخَيَْتاُر  َيَشاءُ  َما  خَيُْلُق  }َوَربَُّك 
ا يُْشرُِكوَن{ ]القصص:   خلقه، وأما  من  . ومعىن اآلية أن هللا وحده املختار فيما يشاء  [68اخلِْرَيَُة ُسْبَحاَن اَّللَِّ َوتَ َعاىَل َعمَّ

}َوَما َتَشاُءوَن ِإالَّ َأْن َيَشاَء    عينها. يقول هللا تعاىل:ة هللا  ئ العباد فال حرية هلم يف مستوى املشيئة؛ ألن مشيئتهم هي مشي
ُ َربُّ اْلَعاَلِمنَي{ ]التكوير:   . واآلية من سورة القصص تدل داللة جلية، على أن هللا هو اخلالق جلميع اخللق؛ ومن  [ 29اَّللَّ

ا  اخللق  ضمن على  يلتبس  الذي  املعىن  هو  وهذا  )األفكار(.  وخواطرهم  العباد  والذين  أفعال  بولس،  أمثال  من  جلاهلني 
جيعل   مبا  متمايزتنْي،  مرتبتنْي  يف  يتكلمون  أهنم  علموا  الشريعة. وما  ألساس  هادما  وابلتايل  املخلوق،  إلرادة  منافيا  جيعلونه 

 اتصال النسق لديهم ممتنعا، وابلتايل استنتاجاهتم خاطئة. ونعين ابملرتبتنْي: مستوى املشيئة، ومستوى اإلرادة. 
إن 2 إىل    .  ابلنظر  اإلرادة  غري  املشيئة  أن  هي  واحلقيقة  واحدا؛  معىن  وجيعلهما  واإلرادة،  املشيئة  بني  التفريق  جيهل  بولس 

يف املرتبة؛ وأما اإلرادة فتأِت بعد    ااألشياء ذاهتا. ونعين أن األشياء ال تكون إال ابملشيئة، واملشيئة هبذا االعتبار سابقة عليه
ابألشياء ال قبل ذل من  العلم  بصنفنْي  نفسها، ويُريدها  مبشيئة هللا  يشاء األشياء  إىل العبد، فإننا جنده  ك. وإن حنن عدان 

ًئا َأْن يَ ُقوَل َلُه ُكْن فَ َيُكوُن{    األول: وهي إرادة هللا ذاهتا الَت يقول هللا عنها سبحانه:الصنف  اإلرادة:   َا أَْمرُُه ِإَذا أَرَاَد َشي ْ }ِإمنَّ
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وأما الصنف الثاين: فهو ما تتعلق    ها بعضهم إرادة تكوينية، ولكنهم خيلطون بينها وبني املشيئة. ؛ وهذه يُسمي[ 82]يس:  
اب  منوطة  الشريعة  ومؤاخذة  الفعل.  إىل  ُث  الذهن  إىل  العدم  من  املعدوم  إبراز  إىل  العبد  توجه  وهو  الشريعة،  يف  به  لتوجه 

بغريه. ال  والفعلي،  الذهين  املستوينْي  يف  ه  اإلبراز،  يف  وحىت  الناس  خيتلف  لكن  هللا؛  إرادة  عن  خيرج  ال  فإنه  املستوى،  ذا 
يقول    ؛ومن ابب اإلبراز الذهين، ما هو داخل يف النيات، إن هي بلغت طور العزم   العلم به واجلهل؛ بسبب شهود النفس.

َفْيِهَما، فَاْلَقاِتلُ »النيب صلى هللا عليه وآله وسلم:   ، َهَذا    !  َواْلَمْقُتوُل يف النَّارِ ِإَذا اْلتَ َقى اْلُمْسِلَماِن ِبَسي ْ فَ ُقْلُت: ََي َرُسوَل اَّللَِّ
إِنَُّه َكاَن َحرِيًصا َعَلى قَ ْتِل َصاِحِبهِ  يتجاوز عنها  1« . اْلَقاِتُل، َفَما اَبُل اْلَمْقُتوِل؟ قَاَل:  . وأما إن مل تبلغ النية العزم، فإن هللا 

ِإنَّ اَّللََّ جَتَاَوَز  »هلذه األمة خصوصا؛ إكراما لنبيها صلى هللا عليه وآله وسلم. ويقول صلى هللا عليه وآله وسلم يف ذلك:  
َثْت بِِه أَنْ ُفَسَها ا َوْسَوَسْت، َأْو َحدَّ َِت َعمَّ . وهذا يعين أن الشرائع السابقة، كانت تتعلق  2« .َما مَلْ تَ ْعَمْل ِبِه، َأْو َتَكلَّمْ   ؛أِلُمَّ

؛ وهو ما كان يسميه عيسى كثريا "شر القلب". وبولس، مل يكتف مبخالفة الشريعة يف مستوى القلب  أيضا   حبديث النفس
 اليهود وُعصاهتم. من فسقة ال ول به حىت وحده، ولكن وصل إىل خمالفتها ابلفعل. وهذا أمر شنيع، مل جيرؤ على الق 

. يبقى اآلن، أن نسأل: ما هو السبب يف تعلق املؤاخذة الشرعية ابملخالف، إذا كان هللا هو من شاء املعصية وهو من  3
   ؟ فنقول: سبحانه  أرادها

}َوِإَذا فَ َعُلوا فَاِحَشًة قَالُوا َوَجْداَن    : ينبغي أن نقرر هنا أن هللا تعاىل رغم إرادته للمعصية، فإنه مل َيمر هبا. يقول هللا تعاىل  -ا
َ اَل ََيُْمُر اِبْلَفْحَشاِء أَتَ ُقولُوَن َعَلى اَّللَِّ َما اَل  ُ أََمَراَن هِبَا ُقْل ِإنَّ اَّللَّ َها آاَبَءاَن َواَّللَّ ُقْل أََمَر َرِبِّ اِبْلِقْسِط{ ]األعراف:    . تَ ْعَلُموَن  َعَلي ْ

ل من يفهم من اإلرادة األمر، فليعلم أنه من األسلم له أن ال خيوض يف هذه املسائل؛ ألن  . وعلى هذا، فإن ك[29،  28
قريب.  فيها  ألن    العطب  نذكر؛  مبا  علمه  قّل  وإن  خري كثري،  على  يكون  األمر،  اتباع  على  حيرص  من  إن  املقابل،  ويف 

العلم وفضل العمل ابألمر، فإنه يكون يف أرفع  املطلوب من العبد القيام ابألمر اإلهلي، ال العلم به. وأما من حيوز فضل  
 املنازل. ولسنا نعين هنا ابلعلم إال ما يكون من تعليم هللا، ال مما دخل فيه الناس من ابب الفضول وحتّكم األهواء!... 

م   -ب يفعلون وخيتارون. وهذا وجه  أقروا على أنفسهم جهال، أبهنم  ن وجوه  إن هللا مل يُكّلف الناس امتثال األمر، حىت 
هَ   معىن قول هللا تعاىل: َماَواِت َواأْلَْرِض َواجْلَِباِل َفأََبنْيَ َأْن حَيِْمْلنَ َها َوَأْشَفْقَن ِمن ْ ْنَساُن  }ِإانَّ َعَرْضَنا اأْلََمانََة َعَلى السَّ ا َومَحََلَها اإْلِ

ظَُلوًما َجُهواًل   ُ اْلُمَناِفِقنَي َواْلمُ   .ِإنَُّه َكاَن  ُ َعَلى اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت  لِيُ َعذَِّب اَّللَّ َناِفَقاِت َواْلُمْشرِِكنَي َواْلُمْشرَِكاِت َويَ ُتوَب اَّللَّ
]األحزاب:   َرِحيًما{  َغُفورًا   ُ اَّللَّ هبا  [73،  72وََكاَن  العلم  منها  مقتضيات؛  له  األمانة،  ومحل  ال  و .  وهذا  محلها.  بكيفية 
يف    ابهلل؛ أي من كان خليفة عن هللا. وهذا حيمل من بني بين آدم األمانة ابلفعل،   يتوافر إال ملن كان يف كل شؤونه قائما

ابلقوة هلا  حامال  غريه  يبقى  الذي  حلملها(   الوقت  ومن  )قابال  أدائها، كما استلمها؛  من  يتمكن  ال  ابلقوة،  هلا  واحلامل   .
َ ََيُْمرُُكمْ   هنا تتوجه املطالبة عليه. يقول هللا تعاىل: ؛ وأهلها هنا هو  [ 58 َأْن تُ َؤدُّوا اأْلََمااَنِت ِإىَل َأْهِلَها{ ]النساء:  }ِإنَّ اَّللَّ

األمانة إال اإلنس واجلن، من بني كل املخلوقني، فإنه مل يكلف من املخلوقني غريهم؛ مع اعتبار    ع أداءَ هللا. ومبا أنه مل يدَ 
ا مّحل آدم األمانة، اعرتض إبليس )وهو من اجلن(  وليسوا ُأصالء. وذلك ألن هللا عندم  ،اجلن ملحقني ابإلنس يف احلكم 

 وزعم أنه أوىل هبا منه. فكانت هذه الدعوى سببا يف تكليف اجلن، من ابب اإلحلاق كما ذكران.  
إىل    -ج املكلفون  تنبه  ولو  أنفسهم.  يف  احلق  شهود  غفلوا عن  حىت  تظهر  مل  اإلنس واجلن،  من  ظهرت  الَت  الدعوى  إن 

لوجدوهم فانني عن أنفسهم يف أفعاهلم. ولو افرتضنا أن أحدا سأل منرا عن سبب افرتاسه لشخص  حال سائر املخلوقني،  
 

 . متفق عليه، عن أِب بكرة رضي هللا عنه.  1
 . متفق عليه، عن أِب هريرة رضي هللا عنه.  2
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أنه افرتس أحدا؛   يرى  لظهر أنه ال  هبا كاهلند، وأجاب النمر مبا عنده،  من األشخاص، كما حيدث يف البالد الَت توجد 
الدواب   من  وأبمثاله  به  التكليف  يتعلق  مل  وهلذا  فعله.  يشهد  ال  لوجدانهم  ألنه  املالئكة،  إىل  نظران  ولو  يف  واحليواانت. 

يقولون:  تنصيب آدم خليفة،  أَْنَت اْلَعِليُم احلَِْكيُم{ ]البقرة:    واقعة  َما َعلَّْمتَ َنا ِإنََّك  لََنا ِإالَّ  .  [32}قَالُوا ُسْبَحاَنَك اَل ِعْلَم 
}قَالُوا َأجَتَْعُل ِفيَها َمْن    يعين أهنم يف سؤاهلم رهبم قبل ذلك:وهذا يعين أهنم فانون عن صفاهتم وابلتايل عن أفعاهلم. وهذا  

]البقرة:   َلَك{  ُس  َونُ َقدِّ حِبَْمِدَك  نَُسبُِّح  َوحَنُْن  َماَء  الدِّ َوَيْسِفُك  ِفيَها  وكالمهم  [ 30يُ ْفِسُد  علمهم  شهود  عن  فانني  ، كانوا 
عن تعاىل  هللا  يقول  هبم.  يتعلق  التكليف  يكن  مل  وهلذا  السالم: منهم؛  عليهم  َما    هم  َويَ ْفَعُلوَن  أََمَرُهْم  َما   َ اَّللَّ يَ ْعُصوَن  }اَل 

. وهذا يعين أن املعصية ال تُتصوَّر منهم!... وأما اإلنسان )أغلب اجلنس(، فإنه احنجب عن شهود  [ 6يُ ْؤَمُروَن{ ]التحرمي:  
ده عاجال وآجال إىل احلق. وهذا الكالم  صفات ربه وأفعاله، وصار يشهدها من نفسه، فنزل عليه اخلطاب التكليفي، لري 

 جيران إىل احلديث عن العصمة، ألننا نراها جمهولة لدى القائلني هبا من املسلمني. 
إن معىن العصمة، ليس هو كما يفهمه العامة من عدم التلبس ابملعصية؛ ألن املعصية قد ارتكبها آدم أبو البشر، ُث    -د

مجيع أبنائه. ولس ابلوراثة  أصارتكبها  ما يقوله بولس عن حتمل األبناء لتبعات أبيهم  نعين  ا نا نعين ابلوراثة هنا،  لة؛ ولكننا 
منهم املعصية. ااستعداد األبناء املركوز فيهم، والذي جيعلهم ق تظهر  وملا كانت املعصية هبذا العموم، كان ال بد    بلني ألن 

الفعل من نفسه، وإن ظهر منه على صورة معصية.  للعصمة من معىن خاص تقوم عليه؛ وليس إال فناء العبد عن شهود  
ونعين من هذا، أن العبد املعصوم، ال تعين عصمته عدم ارتكابه صورة املعصية؛ وإمنا تعين أنه ال يشهدها منه، بل يشهدها  

  من األنبياء ومن- فعال من احلق؛ وفعل احلق ال يوصف بطاعة وال مبعصية، بل يوصف أبنه حق. ومن كان هذا شهوده 
}ِإانَّ فَ َتْحَنا َلَك    فإن املؤاخذة الشرعية ال تتعلق به. وهذا هو معىن قول هللا تعاىل لنبيه صلى هللا عليه وآله وسلم:  - األولياء

َر َويُِتمَّ نِْعَمَتُه َعَلْيَك َويَ ْهِدَيكَ   . فَ ْتًحا ُمِبيًنا   َم ِمْن َذنِْبَك َوَما أَتَخَّ ُ َما تَ َقدَّ ُ َنْصرًا    . ِصرَاطًا ُمْسَتِقيًما    لِيَ ْغِفَر َلَك اَّللَّ َويَ ْنُصَرَك اَّللَّ
. وقد غلط كثري من العلماء عند تفسريهم مغفرة الذنب املتقدم واملتأخر، بعدم تعلق صورة الذنب  [ 3  -  1َعزِيزًا{ ]الفتح:  

هنا بني الذنب الصغري والكبري،  به صلى هللا عليه وآله وسلم؛ وذلك ألن هللا قد أثبته، وما أثبته هللا، فال انيف له. وال فرق  
هبا  ، ابلنظر إىل من ُعصي  ال صغرية فيها  كبائر   لذنوبكما يتوهم ذلك اجلاهلون. ومن هذا الباب قال القائل: إن كل ا

أفعاله. وإذا مل    يومغفرة الذنب املتقدم واملتأخر يف حق النيب صلى هللا عليه وآله وسلم، ه  سبحانه. لشهوده هللا يف كل 
الشهود له صلى هللا عليه وآله وسلم، فلمن يكون بعده؟!... وإذا حتقق هذا لألنبياء عليهم السالم، فإنه يتحقق    يكن هذا

ومن هنا كان بعض األولياء معصومني أيضا. وإن حنن اعتربان معىن العصمة الذي بيّ ّناه،    ؛ لألولياء عندما يرثون شهودهم
هب  القائلني  سنجد  يف   افإننا  السنة  أهل  البيت   حق   من  أهل  من  األئمة  حق  يف  الشيعة  ومن  مبعناه  ؛األنبياء،  ،  ا جاهلني 

. ومبا أن بولس ومن عداه من التالميذ وأئمة النصارى الذين أتوا بعدهم يف الزمان، مل يكونوا  ا على غري وجهه  ا منزلني إَيه
رد إمياهنم املبهم بعيسى عليه السالم  من أهل مرتبة شهود أفعال هللا؛ فإن كالمهم عن عدم تعّلق املؤاخذة الشرعية هبم، جمل

 )زعما(؛ ليس إال دليال على جهلهم مبعىن التكليف الشرعي، وبتوابعه من األحكام. 
ومن ابب التوسع، سنسأل: ما حكم من ينسب أفعاله كلها )صاحلها وطاحلها( إىل هللا، بعد مساع كالمنا، عن سر   -ه

 هل يكون معصوما أيضا، هبذا الصنف من االحتيال؟... فنجيب:   عدم توجه املؤاخذة الشرعية على املعصومني؟ 
 أوال: حنن مل نتكلم عن نسبة أفعال العبد إىل هللا، بل عن شهود العبد فعل هللا؛ وبني األمرْين فرق بنّي. 

فيهم   يُفرتض  مجيعا  املؤمنني  ألن  اعتقادا. وهذا،  ينسبه  مبا  ال  يشهد،  مبا  عبده،  على  حيكم  هللا  إن  خلق  اثنيا:  ينسبوا  أن 
وهلذا،   .من املرتبة األدىن  اإلميان ابلقدر خريه وشره  ُمستَند ؛ وهذا هو  األفعال إىل هللا، بغض النظر عن حكم الشرع فيها 

وكالمنا هذا يعين، أن األمور متواصلة بني املراتب؛ لكن بغري    فإن املعصوم، هو من مل يصدر عنه الفعل، وإن صدر منه. 
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و  منها،  يُتوقَّع  املراتب.  ما  يف  العلوم  تتبع  يُعطي  لوحده،  مستقل  علم  وهذا،  املسائل.  يف  نفسها  من  املرتبة  تُعطيه  مبا  إمنا 
 . ولكن ال حيوزه إال من يكون قد فرغ منه ذوقا، كما هو شأن كل علوم التزكية 

وصّدق نفسه، فإنه يكون جاهال غاشا  اثلثا: إن املسألة منوطة ابملراتب، حبيث ال ميكن لغري أهلها ادعاؤها؛ ومن ادعاها  
لنفسه فحسب. هلذا، فال جمال ألن يتقمص أحدهم كالمنا، وهو دونه يف املرتبة؛ وإن اعتقده اعتقادا. ومن هذا الوجه،  
كنا نقول بعدم نفع العقائد املصطنعة ألصحاهبا، بل بتحقُّق ضررها. وذلك ألن املرء حُياسب على عقائده، خصوصا إذا  

ضالال من  كانت  رهبم  عند  ينتظرهم  ما  واملنظّرون،  املتكلمون  علم  ولو  الضالل.  يف  أئمته  وهم  أو  ومهه،  اختالق  من  ت 
 ال من العقالء!...  حساب، لتمنوا أن يكونوا من البلهاء

يْ ُنونَِة اآلَن َعَلى الَِّذيَن ُهْم يف  ُث يقول بولس يف األصحاح الثامن: "         اِلِكنَي  ِإًذا اَل َشْيَء ِمَن الدَّ اْلَمِسيِح َيُسوَع، السَّ
  أَلنَّ اَنُموَس ُروِح احْلََياِة يف اْلَمِسيِح َيُسوَع َقْد َأْعتَ َقيِن ِمْن اَنُموِس اخلَِْطيَِّة َواْلَمْوِت.   لَْيَس َحَسَب اجلََْسِد َبْل َحَسَب الرُّوِح. 

ضَ  َما َكاَن  يف  َعْنُه،  َعاِجزًا  النَّاُموُس  َما َكاَن  اخْلَِطيَِّة،  ألَنَُّه  َوأَلْجِل  اخلَِْطيَِّة،  َجَسِد  ِشْبِه  يف  ابْ َنُه  أَْرَسَل  ِإْذ  فَاهللُ  اِبجلََْسِد،  ِعيًفا 
اِلِكنَي لَْيَس َحَسَب اجلََْسِد َبْل َحَسَب الرُّوِح.  َداَن اخْلَِطيََّة يف اجلََْسِد،  الَِّذيَن ُهْم  فَِإنَّ   ِلَكْي يَِتمَّ ُحْكُم النَّاُموِس ِفيَنا، حَنُْن السَّ

وَن، َولِكنَّ الَِّذيَن َحَسَب الرُّوِح فَِبَما لِلرُّوِح.  أَلنَّ اْهِتَماَم اجلََْسِد ُهَو َمْوٌت، َولِكنَّ اْهِتَماَم    َحَسَب اجلََْسِد فَِبَما لِْلَجَسِد يَ ْهَتمُّ
فَالَِّذيَن     هلِل، ِإْذ لَْيَس ُهَو َخاِضًعا لَِناُموِس هللِا، ألَنَُّه أَْيًضا اَل َيْسَتِطيُع.أَلنَّ اْهِتَماَم اجلََْسِد ُهَو َعَداَوةٌ   الرُّوِح ُهَو َحَياٌة َوَساَلٌم.

ْم. َولِكْن  َوأَمَّا أَنْ ُتْم فَ َلْسُتْم يف اجلََْسِد َبْل يف الرُّوِح، ِإْن َكاَن ُروُح هللِا َساِكًنا ِفيكُ   ُهْم يف اجلََْسِد اَل َيْسَتِطيُعوَن َأْن يُ ْرُضوا هللَا.
َلُه.  لَْيَس  َفذِلَك  اْلَمِسيِح،  ُروُح  َلُه  لَْيَس  َأَحٌد  الرُّوُح    ِإْن َكاَن  َوأَمَّا  اخْلَِطيَِّة،  ِبَسَبِب  َميٌِّت  فَاجلََْسُد  ِفيُكْم،  اْلَمِسيُح  َوِإْن َكاَن 

. ِبَسَبِب اْلربِّ إببرازه الزدواجية اجلسد  َفَحَياٌة  تنظريه السقيم،  بولس  يواصل  يعلمه":  أن  من دون  على حقيقتها.    ا والروح، 
يعلمها ال  فهو  الروح،  مقام  عن  يتكلم  عندما  أنه  من كالمنا،  الذين  ونعين  املعصومني  من  يكون  حىت  مرتبتها  يبلغ  ومل   ،

ابجلسد   جهله  هو  نقول،  ما  على  ودليلنا  ُيصّدقه.  من  ويغش كّل  نفسه،  هنا  يغش  فإنه  هذا،  وعلى  آنفا.  عنهم  تكلمنا 
شرا. واحلقيقة على غري ذلك؛ ألن اجلسد ال يكون    ه مه نفسها؛ ألنه يذهب به إىل حكم الغنوصيني الذين يعتربونوأبحكا

وا ابإلميان والعمل الصاحل، على أيدي  وأما من تزكَّ  وحدهم.  ،شرا إال يف حق من وقعوا حتت أسره، وكانوا عبيدا لطبيعتهم 
يصري   من الورثة، فإنه  من الرسل أو  هناية عروجها، مل  الرابنيني  يف حقهم خريا. وذلك ألن اخلريات الَت تبلغها النفس يف 

له.   وتسخريها  للجسد  استعماهلا  لوال  لتبلغها  اآلخرة  تكن  يف  الناس  بتنعم  يتعّلق  خطري،  أمر  إىل  نشري  أن  ينبغي  وهنا 
سيتمكنون من ذوق حمسوسات  هم عّينات من ذلك كله وإحساسهم له أبجسادهم، كيف كانوا  وقوبعذاهبم؛ وهو أنه لوال ذ 

ُوَن    اآلخرة؟ فعندما يقول هللا تعاىل )على سبيل املثال(: ؛  [ 21،  20َوحلَِْم َطرْيٍ ممَّا َيْشتَ ُهوَن{ ]الواقعة:    .}َوفَاِكَهٍة ممَّا يَ َتَخريَّ
يف اآلخرة؛ وهل    فهل كانت الروح ستعلم ذلك من دون اجلسد؟... وهذا يؤدي بنا إىل الكالم عن حقيقة العذاب والنعيم

حّسّيان؛   أهنما  السابق  خالل كالمنا  من  علم  قد  القارئ  ولعل  معنوَين؟...  أم  حّسّيان؟  أهنما  مها  يعين  ال  هذا  ولكن 
اآلخرة،   إىل  ينظر  من  وإن كل  واآلخرة.  الدنيا  يف  معنوي،  هو  ما  والنعيم  العذاب  من  ألن  وحده،  احملسوس  يف  حمصوران 

ل شيء، يكون خمطئا؛ ألن افرتاض الفصل التام بينهما جيعل الدنيا غري ذات قيمة، بينما هي  على أهنا خمالفة للدنيا يف ك
الحظ أننا استعملنا مصطلح "النفس"، ومل نستعمل مصطلح "الروح"، كما فعل  ي القارئ قد    مقدمة لآلخرة وأّم هلا. ُث إن 

يُ  تكليفه بتدبري اجلسد، فإنه  إن كان  صبح نفسا وتنتفي عنه صفة الروحيّ بولس. وهذا ألن الروح اإلنساين، مبجرد  ة، إال 
من   أطوارها،  مرتبة النفس، الَت ختتلف  يصري إىل  يكن كذلك، فإنه  بروح القدس. وكل من مل  كعيسى منذ والدته مؤيدا 

ق وصوله ال قبله.  ومبا أ  ، عندُث بعد ذلك يرتقى إىل مقام الروح  ؛إىل مطمئنة  ،امة إىل لوّ   ابلسوء،   ارةأمّ  ن بولس وأمثاله  حتقُّ
، الذي يُقلدون فيه عيسى عليه  من املسيحيني ال يبلغون يف أحسن أحواهلم إال النفس اللوامة، فإن كل كالمهم عن الروح 
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. ولو أن بولس واملسيحيني من بعده، كانوا يُعظمون عيسى عن علم، لعلموا أهنم خُيالفونه  أساس لهالسالم، هو ابطل ال 
؛ ولعلموا أن كالمه هلم كان من ابب الداللة على ما ينبغي أن يسعوا إليه، ال على ما هم عليه عند  يف املرتبة خمالفة كبرية 

وتبعا ملا ذكران كله، فإن بولس عندما يتكلم عن احلياة ابلروح، يتكلم بكالم جمرد، يتصوره يف  انطلقوا. هم  إن   ،انطالقهم 
ن طريق اإلميان إىل طريق األيديولوجيا، كما أوضحنا  ع ذهنه، وال مصداق له من واقعه. وهذا خيرج به من دون أن يعلم، 

 سلوكه )عروجه(؛ فإن جسده َيخذ حكم الروح هناك.  سابقا. والدليل على ما نقول، هو أن العبد إذا بلغ مقام الروح يف 
وإن كان األمر على هذه الشاكلة، فإن التربي من اجلسد عندئذ ال يصح؛ بل إن العلم يقتضي أن يُراعى اجلسد وأن يُنظر  

ي حاجاته مبا  تلبية  الشريعة دائمايف  التموافق  على  خمالف  هو  اجلسد،  إىل  ابلنظر  الواصل  حكم  أن  يعين  وهذا  حلكم  .  ام 
نفسه ترويض  يطلب  السالك  ألن  اجملاهدة؛  طور  يف  يزال  ما  الذي  منها ابملخالفات   السالك،  ختلص  الواصل قد  بينما   ،  

قد تبّدل. ولن نطيل يف تبيان الفرق بني السالك والواصل، ألن الكالم لن يكون يف  يكون  ، وابلتايل فإن حكمه  )النفس( 
وابلتايل  يقرأه؛  من  غالبية  إدراك  وعبثا. فإنه    متناول  لغوا  عدم  و   سيكون  إىل  بزعمه،  بولس  إليه  انتهى  الذي  الكالم  كل 

 دينونته هو ومن جاراه يف ضالله، فإنه ابطل بطالان اتما، ال شبهة فيه.   
       " بولس:  يضيف  أَقَا ُث  فَالَِّذي  ِفيُكْم،  َساِكًنا  اأَلْمَواِت  ِمَن  َيُسوَع  أَقَاَم  الَِّذي  ُروُح  اأَلْمَواِت  َوِإْن َكاَن  ِمَن  اْلَمِسيَح  َم 

اِكِن ِفيُكْم.  ":  فَِإًذا أَي َُّها اإِلْخَوُة حَنُْن َمْديُونُوَن لَْيَس لِْلَجَسِد لَِنِعيَش َحَسَب اجلََْسِد.  َسُيْحِيي َأْجَسادَُكُم اْلَمائَِتَة أَْيًضا ِبُروِحِه السَّ
لسالم. وأين بولس من عيسى، حىت يتشبه به؟!... ألن  وهذا تنظري، يقوم على تصور خاطئ ملا هو عليه عيسى عليه ا

يتبعه لكي  الباب  له  تفتح  وإمنا  عيسى؛  مرتبة  من  ال جتعله  عنها،  يتكلم  الَت  نفسها  االتباع،  فحسب  النعمة  بدل  . وهو 
واملقام  املرتبة  على  متاحترامى  ذلك  وكأن  من    !...له   ؛  موهذا  الرتّبب  تريد  الَت  ابلسوء،  األمارة  النفس  أن  عمل  دون  ن 

تقطع أطوار العبودية. ولو نظر بولس إىل حقيقة نفسه، لوجد إبليس أخشى هلل منه؛ ألنه مع سوئه الكبري، مل جيرؤ على  
 مواجهة ربه مبزامحته يف ربوبيته!... 

       " ذلك:  بعد  يقول  ابِ ُث  ُتْم  ِإْن ُكن ْ َولِكْن  َفَسَتُموتُوَن،  اجلََْسِد  َحَسَب  ِعْشُتْم  ِإْن  اجلََْسِد  ألَنَُّه  َأْعَماَل  مُتِيُتوَن  لرُّوِح 
هللِا.  َفَسَتْحيَ ْوَن.  أَبْ َناءُ  ُهْم  َفأُولِئَك  هللِا،  ِبُروِح  َقاُدوَن  يَ ن ْ الَِّذيَن  ابأَلنَّ ُكلَّ  متأثرا  بولس  زال  ما  زال  ":  وما  الغنوصي،  ملذهب 

سد، يظن أهنا منفصلة عن النفس، ويظن  يتصور معاملة اجلسد، على غري أصلها. وهو عندما يتكلم عن إماتة أعمال اجل
؛ وهذا غلط، كما سبق أن بيّ ّنا. واملعىن الذي يقصد إليه بولس من "إماتة أعمال  ته األصليةأن الروح لديه ابق على مرتب

اجلسد"، سيكون ضارا، غري انفع؛ بل ال ميكن أن يتحّقق على الوجه الذي يرومه. وذلك ألن النفس ال انفكاك هلا عن  
أبدَي   اجلسد به ارتباطا  مرتبطة  مسألة  البتة، فهي  من التعريج على  أم ابلروح  ؛ وهنا أيضا ال بد  ابلروح؟  البعث، وهل هو 

معا؛ لكن ال على هذه النشأة، بل على نشأة أخرى. والنشأة هنا، ال تعين  .واجلسد؟ هبما  .. واجلواب واضح: وهو أنه 
ما ينبغي أن يكون عليه  أما  و  أبدية، وهبا يُعرف املرء يف الدنيا واآلخرة.الصورة، كما قد يفهم من ال علم له؛ ألن الصورة 

ليس هو بغرض إماتة أعمال اجلسد، وهي أمر غري متاح؛ وإمنا هو بغرض  فأصحاب التزكية من جماهدة يف بداية أمرهم،  
يق النفس،  ترقي  أثناء  ويف  مرتبتها.  تُعطي  احلكم كما  إليها  وليعود  النفس،  يف  حتكمه  الَت  كسر  األطوار  يف  هلا  التطوُّر  ع 

 حبسب الرتتيب السلوكي: هنا ذكرانها آنفا، والَت يدل عليها القرآن يف ثالثة مواضع، نوردها 
تعاىل:1 هللا  يقول  ابلسوء:  األمارة  النفس  رَ   .  ِإنَّ  َرِبِّ  َرِحَم  َما  ِإالَّ  وِء  اِبلسُّ أَلَمَّارٌَة  ْفَس  الن َّ ِإنَّ  نَ ْفِسي  أُبَ ّرُِئ  َغُفوٌر  }َوَما  ِبِّ 

ويف هذا املعىن جاء قول هللا تعاىل تعليما    . األصلي   من أثر العدم ما يكون  والسوء يف الشرع، هو  .  [53َرِحيٌم{ ]يوسف:  
ُ َوَلْو ُكْنُت َأْعَلُم اْلَغْيَب اَلْسَتْكثَ ْرُت مِ   لنبيه صلى هللا عليه وآله وسلم:  َن  }ُقْل اَل أَْمِلُك لِنَ ْفِسي نَ ْفًعا َواَل َضرًّا ِإالَّ َما َشاَء اَّللَّ

وُء{ ]األعراف:   يِنَ السُّ . وهذا السوء، يعود بنا إىل مسألة العصمة، ليتبنّي أن ما يفهمه الناس منها،  [188اخلَْرْيِ َوَما َمسَّ
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 هذا الطور تكون حتت حكم اجلسد، الذي هو حتت حكم الطبيعة.  والنفس يف   لف ملدلول هذه اآلية، يف جزء منه. خما
فال أتمر يف هذا الطور، إال مبا خيدم طبيعة اجلسد، من دون مراعاة حلكم الشريعة الدال على أحكام الوجود. وإن أسلم  

ن السوء حييط به، إىل احلد الذي ينزل معه عن مرتبة اآلدمية، ويبقى  العبد لنفسه قيادها هنا، وتركها تسري على هواها، فإ
الدنيا.   غادرت  هي  إن  عاملها  إىل  الرجوع  تطلب  ظلمة،  ويصري  النور،  يفقد  فإنه  الدرك،  هذا  بلغ  فإذا  شيطانيا.  حيواان 

، فهو لفتح الباب  ن سورة يوسفموليس موطن الظلمة يف اآلخرة إال النار الَت ال نور فيها. وأما االستثناء يف آخر اآلية  
 ؛ ألن الرتقي دخول يف الرمحة اخلاصة. أمام املرتقِّني، من أهل الطورْين األعلينْي 

ْفِس اللَّوَّاَمِة{ ]القيامة:    . النفس اللوامة: يقول هللا تعاىل: 2 أُْقِسُم اِبلن َّ بعد اإلميان،  [ 2}َواَل  إال  . وال تكون النفس لوامة 
صاحبها على أعماله: فإن كان خريا موافقا للشرع، محدته؛ وإن كان شرا خمالفا للشرع، المته عليه؛  وعندما تصري حماسبة ل

ومن هنا يتضح أن بولس عند نبذه للشريعة، يكون قد سّد ابب الرتقي على نفسه وعلى    ومن هنا أتت تسميتها ابللوامة.
يف هذا الطور، تكون موزعة بني النور والظلمة؛ فتارة يغلب    والنفس من يتبعه من الناس؛ ألن هذه املرتبة ال تُنال إال هبا. 

}َوآَخُروَن اْعرَتَُفوا ِبُذنُوهِبِْم    وهي يف النتيجة، حبسب ما يغلب عليها. يقول هللا عن هذا الصنف:   ؛ كتل غلب  ت اترة  هذا، و 
َأْن يَ ُتوَب َعَلْيِهْم    ُ . ويقول النيب صلى هللا  [102ِإنَّ اَّللََّ َغُفوٌر َرِحيٌم{ ]التوبة:  َخَلطُوا َعَماًل َصاحِلًا َوآَخَر َسيًِّئا َعَسى اَّللَّ

عنه:   وسلم  وآله  ُعوًداعليه  ُعوًدا  اْلُقُلوِب َكاحلَِْصرِي  َعَلى  اْلِفنَتُ  َوَأيُّ    ؛ »تُ ْعَرُض  َسْوَداُء،  نُْكَتٌة  ِفيِه  نُِكَت  أُْشرهَِبَا  قَ ْلٍب  َفَأيُّ 
َماَواُت   : َحىتَّ َتِصرَي َعَلى قَ ْلَبنْيِ  ؛َتٌة بَ ْيَضاءُ قَ ْلٍب أَْنَكَرَها نُِكَت ِفيِه نُكْ  َنٌة َما َداَمِت السَّ َعَلى أَبْ َيَض ِمْثِل الصََّفا، َفاَل َتُضرُُّه ِفت ْ

ِإالَّ    ؛ َواأَلْرضُ  ُمْنَكرًا،  ي ُْنِكُر  َواَل  َمْعُروفًا،  يَ ْعِرُف  اَل  ًيا،  جُمَخِّ ُمْراَبدًّا َكاْلُكوِز  َأْسَوُد  َهَواهُ َواآلَخُر  ِمْن  أُْشِرَب  واملقصود  1« .َما   .
ابلفنت يف احلديث، ليس املعىن العام الذي يتبادر إىل األذهان؛ ولكن هو االبتالء الشرعي الذي يكون يف كل ما يعرض  

يف   ابلظلمة  لإلنسان  وابء  قبلها  خمذوال  ومن كان  هلا؛  املقابل  ابلنور  وابء  الفتنة  أنكر  موفقا،  فمن كان  أوقاته.  على  كل 
يصري مظلما بظلمة الطبع. ومآله يف اآلخرة، إىل ما  أن  قدرها. ويف النتيجة، إما أن يصري القلب منريا بنور الشرع؛ وإما  

هُ    . }َوأَمَّا َمْن َخفَّْت َمَوازِيُنُه    يُناسب حاله؛ وداره هي أمه من جهة املدد السابق له. يقول هللا تعاىل يف حق الكافر:  َفأُمُّ
؛ فهي أمه ألن مدده كان منها، كما تكون األم أما عند  [ 11  -  8اَنٌر َحاِمَيٌة{ ]القارعة:    . َوَما أَْدرَاَك َما ِهَيْه    .َهاِويٌَة  

إرضاعها لطفلها. وهذا يعين أن النار ترِب أبناءها غيبا، وأن اجلنة كذلك ترِب أبناءها غيبا. وأما الرابنيون الذين هم فوق  
وعلى كل حال، فلوم النفس لصاحبها، معدود من مجلة    هي مربيتهم، من فوق ذلك كله. هذا الطور، فحضرة األلوهية  

 . ، وإن دخلها حسناهتا؛ لذلك فإنه ال خيلد يف النار، من يكون من أهل هذا الطور
  . فَاْدُخِلي يف ِعَباِدي   .اْرِجِعي ِإىَل َربِِّك رَاِضَيًة َمْرِضيًَّة   .}ََيأَي َّتُ َها الن َّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة   . النفس املطمئنة: يقول هللا تعاىل:3

. وهذا يعين أن هذا الصنف من النفوس، قد غلب نوره ظلمته؛ وابلتايل قد رجع  [30  -   27َواْدُخِلي َجنََِّت{ ]الفجر:  
والدخول   احلق.  "النور"  ربه  فريقهمإىل  ضمن  الكْون  هو  هنا،  العباد  ابلعبودية  ،يف  اتصفوا  من  يقبلون    ؛وهم  ال  فكانوا 

مون على النار، كما حترم  املقابلة هلا، ويرفضوهنا رفضا تلقائيا بسبب حتقُّقهم بعبوديتهم األصلية. وهؤالء العباد، حيرُ الربوبية  
 اجلنة على الكفار.  

إىل الطمأنينة، مرورا بطور اللوم، هو ما يُسمى يف الشرع تزكية؛ ألن التزكية طهارة    واالنتقال ابلنفس من طور السوء       
نوره   يزداد  سلوكه،  يف  تقدم  والعبد كلما  ابلرتقي.  متحققان  معا  ومها  الزكاة )ومناء،  يف  النمو  معىن  من  (وهو  ويتخلص  ؛ 

قي، وال دهلا عليه؛ بل هو قد حكم لنفسه أبعلى  ظلمته، وهو معىن الطهارة فيها. وأما بولس، فإنه مل مينح نفسه فرصة الرت 
 

 . أخرجه مسلم، عن حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه.  1
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أتباع   طريق  ال  الضالل،  أهل  طريق  هو  سلكه،  الذي  الطريق  وهذا  وعلما.  عمال  ذلك  له  يصح  أن  دون  من  املراتب، 
قوما   املسلمني  بني  من  وإن  مع  يُشبهونه،  األنبياء.  واستصعبوا  نفوسهم،  من  ختلصهم  بعد  هللا  أهل  إليه  يصل  عما  مسعوا 

سلوك طريقهم، ففعلوا مثلما فعل بولس من ادعاء املقام زورا؛ ومنهم من صار شيخا )إماما( لغريه، كما فعل بولس؛  ذلك  
وأضلوا غريهمفضلوا  وَأخسروا  أنفسهم  وخسروا  أن  ،  واحد  يستطيع كل  خرافيا،  جماال  ليس  الدين  أن  يظهر  هنا  ومن   .

ل دقيق،  علمي  جمال  ولكنه  يشاء؛  ما  فيه  نفسه  إىل  مراتب ودرجات، ينسب  وبربهان    ه  خاص  بعلم  إال  العبد  يقطعها  ال 
خاص؛ يشهد له هبما الوحي من وجهه اخلاص، الذي ال قدم فيه لفقهاء األحكام من مرتبة اإلسالم. وهذا اخلفاء، الذي  

، لو  من هذا ينجيعل هذه العلوم ال تُنال من الوحي إال إبذن من هللا وحده، هو ما جيعل اخلواص ممتازين عن العوام. ونع
واَل  أهلها؛  من  ليس  من  الدعاها  انظر،  لكل  متاحة  علومهما  والسنة كانت  القرآن  حني  أن  السامع،  على  األمر  ختلط 

على   االطالع  من  القومي،  النهج  على  السالكني  غري  منع  هللا  ولكن  الكاذبني؛  ومن  املتحققني  من  نفسه  الشيء  يسمع 
بقي وهكذا  العلوم؛  على    ةعزيز   تتلك  هللا  اأهله إال  رمحة  من  وهذا  عليه؛  االستدالل  طلب  ملن  ظاهرا  الطريق  وبقي   ،

ُلَها   ؛ َقْد تَ رَْكُتُكْم َعَلى اْلبَ ْيَضاءِ »العظيمة، املستوجبة للشكر. وإىل هذا املعىن يُشري قول النيب صلى هللا عليه وآله وسلم:  لَي ْ
بَ ْعِدي  ؛َكنَ َهارَِها َها  َعن ْ يَزِيُغ  َهاِلكٌ   ، اَل  اْخِتاَلفًا َكِثريًا  .ِإالَّ  َفَسرَيَى  ِمْنُكْم  يَِعْش  َوُسنَِّة    ؛ َمْن  ُسنََِّت،  ِمْن  َعَرفْ ُتْم  مبَا  فَ َعَلْيُكْم 

اْلَمْهِديِّنيَ  الرَّاِشِديَن  اِبلن ََّواِجذِ   ؛ اخْلَُلَفاِء  َها  َعَلي ْ َحَبِشيًّا  . َعضُّوا  َعْبًدا  َوِإْن  اِبلطَّاَعِة،  الْ   ؛ َوَعَلْيُكْم  َا  اأْلَِنِف،  فَِإمنَّ ُمْؤِمُن َكاجْلََمِل 
ثَُما ِقيَد انْ َقاد واحملجة البيضاء املذكورة، هي بيضاء يف حق أهل النور؛ أما الُعمي، فإهنم ال مُيّيزون بياضا من سواد.    .1« . َحي ْ

مي وإن اشتغلوا  فال يغرتَّّن ابلوصف فاقد البصر، كما نرى ذلك من الغافلني املشتغلني بزعمهم ابلعلوم الشرعية؛ فإهنم عُ 
   هبا. ومن رام منهم رؤية بياض احملجة فليعمل على تنوير بصريته، على يد طبيب رابين ماهر.

َبينِّ الَِّذي ِبِه َنْصرُُخ: »ََي  ُث يقول بولس: "           َأاَب اآلب«. ِإْذ مَلْ أَتُْخُذوا ُروَح اْلُعُبوِديَِّة أَْيًضا لِْلَخْوِف، َبْل َأَخْذُُتْ ُروَح الت َّ
هللِا.  َأْواَلُد  أَن ََّنا  أَلْرَواِحَنا  َيْشَهُد  أَْيًضا  نَ ْفُسُه  ِإْن ُكنَّا    اَلرُّوُح  اْلَمِسيِح.  َمَع  َوَوارِثُوَن  هللِا  َورَثَُة  أَْيًضا،  َوَرثٌَة  فَِإن ََّنا  َأْواَلًدا  فَِإْن ُكنَّا 

َمَعُه. أَْيًضا  َد  نَ َتَمجَّ ِلَكْي  َمَعُه   ُ ِفيَنا. فَ   نَ َتَأملَّ يُْستَ ْعَلَن  َأْن  اْلَعِتيِد  اِبْلَمْجِد  تُ َقاُس  الَ  احْلَاِضِر  الزََّماِن  آاَلَم  َأنَّ  َأْحِسُب  أَلنَّ    ِإيّنِ 
   الَِّذي َأْخَضَعَها َعَلى الرََّجاِء. ِإْذ أُْخِضَعِت اخْلَِليَقُة لِْلُبْطِل لَْيَس َطْوًعا، َبْل ِمْن َأْجلِ   انِْتظَاَر اخْلَِليَقِة يَ تَ َوقَُّع اْسِتْعاَلَن أَبْ َناِء هللِا.

ُض َمًعا   أَلنَّ اخْلَِليَقَة نَ ْفَسَها أَْيًضا َستُ ْعَتُق ِمْن ُعُبوِديَِّة اْلَفَساِد ِإىَل ُحرِّيَِّة جَمِْد َأْواَلِد هللِا. فَِإن ََّنا نَ ْعَلُم َأنَّ ُكلَّ اخْلَِليَقِة تَِئنُّ َوتَ َتَمخَّ
اآلَن.  هكَ   ِإىَل  ُمتَ َوقِّعِ َولَْيَس  أَنْ ُفِسَنا،  يف  نَِئنُّ  أَْيًضا  أَنْ ُفُسَنا  حَنُْن  الرُّوِح،  اَبُكورَُة  لََنا  الَِّذيَن  حَنُْن  َبْل  فَ َقْط،  ِفَداَء  َذا   َ َبينِّ الت َّ نَي 
َولِكْن ِإْن ُكنَّا    ا يَ ْنظُرُُه َأَحٌد َكْيَف يَ ْرُجوُه أَْيًضا؟ألَن ََّنا اِبلرََّجاِء َخَلْصَنا. َولِكنَّ الرََّجاَء اْلَمْنظُوَر لَْيَس َرَجاًء، أَلنَّ مَ   َأْجَساِداَن.

. َبِغي.    نَ ْرُجو َما َلْسَنا نَ ْنظُرُُه فَِإن ََّنا نَ تَ َوق َُّعُه اِبلصَّرْبِ وََكذِلَك الرُّوُح أَْيًضا يُِعنُي َضَعَفاتَِنا، ألَن ََّنا َلْسَنا نَ ْعَلُم َما ُنَصلِّي أَلْجِلِه َكَما يَ ن ْ
ٍت الَ يُ ْنَطُق هِبَا. َولكِ  أِبانَّ َيْشَفُع ِفيَنا  نَ ْفَسُه  َما ُهَو اْهِتَماُم الرُّوِح، ألَنَُّه حِبََسِب    نَّ الرُّوَح  يَ ْعَلُم  يَ ْفَحُص اْلُقُلوَب  َولِكنَّ الَِّذي 

بُّوَن هللَا، الَِّذيَن ُهْم َمْدُعوُّوَن َحَسَب  َوحَنُْن نَ ْعَلُم َأنَّ ُكلَّ اأَلْشَياِء تَ ْعمَ   َمِشيَئِة هللِا َيْشَفُع يف اْلِقدِّيِسنَي.  ُل َمًعا لِْلَخرْيِ لِلَِّذيَن حيُِ
نَ ُهْم لَِيُكونُوا ُمَشاهِبِنَي ُصورََة ابِْنِه، لَِيُكوَن ُهَو ِبْكرًا بَ   َقْصِدِه. َسَبَق    َوالَِّذينَ   نْيَ ِإْخَوٍة َكِثريِيَن.أَلنَّ الَِّذيَن َسَبَق فَ َعَرفَ ُهْم َسَبَق فَ َعي َّ

نَ ُهْم، َفهُؤاَلِء َدَعاُهْم أَْيًضا. َوالَِّذيَن َدَعاُهْم، َفهُؤاَلِء بَ رََّرُهْم أَْيًضا. َوالَِّذيَن بَ رََّرُهْم،   َفَماَذا نَ ُقوُل هِلَذا؟    َفهُؤاَلِء جَمََّدُهْم أَْيًضا.فَ َعي َّ
َنا؟ َعَلي ْ َفَمْن  َمَعَنا،  هللاُ  فإ  ": ِإْن َكاَن  سابقا،  ذكران  هنا  وكما  نراها  متسلسلة؛  ضالالت  إىل  جيره  أن  بد  ال  ضالل بولس  ن 

" قوله:  يف  اآلب  أبوة  مبقولة  اآلب تبدأ  َأاَب  متسلسلة  ؛" ََي  األبوة  جيعل  أيضا  لديه   وهذا  ستصري  البنوة  فإن  املقابل  ويف   .
فَِإْن ُكنَّا َأْواَلًدا فَِإن ََّنا    َواِحَنا أَن ََّنا َأْواَلُد هللِا.اَلرُّوُح نَ ْفُسُه أَْيًضا َيْشَهُد أَلرْ متسلسلة حبسب احلاجة، وهو ما يُشري إليه قوله: "
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.". غري أن البنوة الَت يزعمها بولس، ليست بنوة لعيسى؛ وإمنا هي بنوة هلل. ولو  َوَرثٌَة أَْيًضا، َوَرثَُة هللِا َوَوارِثُوَن َمَع اْلَمِسيحِ 
  ؛ ، وألحسّنا به الظنلقلنا أبنه يعلم ما يقول  - وهو ما ال يصح له-عىن  أنه كان على علم مبعىن األبوة والبنوة من جهة امل

.". وغلطه يف قوله هذا، من  فَِإْن ُكنَّا َأْواَلًدا فَِإن ََّنا َوَرثٌَة أَْيًضا، َوَرثَُة هللِا َوَوارِثُوَن َمَع اْلَمِسيحِ ولكنه ُيصرح مبراده عند قوله: "
ح ألحد من العباد؛ ما دامت الوراثة تستصحب معها معىن موت املوروث، وهللا  وجهنْي: األول، هو أن وراثة هللا ال تص

}َوِإانَّ لََنْحُن حُنِْيي َومُنِيُت َوحَنُْن    سبحانه ال ميوت!... وهلذا كان هو الوارث سبحانه لعباده، ال العكس. يقول هللا تعاىل:
َنا يُ ْرَجُعوَن{    أيضا:   ؛ أي بعد موت العباد. ويقول سبحانه[23اْلَوارِثُوَن{ ]احلجر:   َها َوِإلَي ْ }ِإانَّ حَنُْن نَِرُث اأْلَْرَض َوَمْن َعَلي ْ

؛ وهذا بعد املوت العام عند الصعقة الكربى. ومن أمسائه سبحانه "الوارث". وأما الوجه الثاين، فإن بولس لو  [40]مرمي:  
معه. وهبذا من    كان على اهلدى، لكان واراث لعيسى عليه السالم، ال واراث  أنه  بولس قد أعلن  االحنراف الشنيع، يكون 

منصَّ  وأنه  الشيطان؛  من  أتباع  من كان  يعلمها  املعاين،  هذه  وإن  يزعم!...  هلدايتهم كما  ال  الناس،  إلضالل  ِقبله  من  ب 
وة الَت  وإن البن  . ، مبا هو دين ن على شاكلته فاقدين ألصل الدين نفسهأهل املرتبة األوىل للدين؛ وبفقدها يكون بولس ومَ 

عيسى إىل  فيها  ينتسب  أن  به  األجدر  لنفسه، كان  بولس  املعىن  يزعمها  جهة  فيها  من  مبزامحته  وهو  يعقل؛  أنه كان  لو   ،
ه املسيحيون مسيحيا؟!... ابلقطع  لعيسى، فإنه يكون خارجا عن هنجه ومفارقا لطريقه  ولن نقبل  . فكيف بعد هذا، يُعدُّ

هنا هو الرب ذاته؛ ألن هذا سيجعل الكالم غري ذي معىن. ونعين من هذا، أن   هنا مغالطة أحد من القائلني أبن عيسى
من أراد أن يتفنن يف الكالم على وجوه املسائل، فعليه أن مُيّيزها، وأن خيص كالًّ منها مبا يُناسبها؛ ال أن جيعلها يف صعيد  

فاقدون    -يف جمملهم-ال على أن املسيحيني  وإن ما نشري إليه، ال يدل إواحد، فينقض بعضها بعضا، كما هو الشأن هنا.  
رَيليةللمعايري الدينية . وهم قد وقعوا يف هذا اخللط الكبري، عند اجرتائهم على الكالم يف املعاين، من غري  ، ُمغرقون يف السُّ

أن  ، كما هو واضحأهلية أمة اإلسالم، هو  يقع فيما وقعوا فيه من  من  بينهم وبني  صارت عامة  . ولكن الفرق  جهالتهم 
فيهم، ومل تقتصر على فئة من بينهم. وهذا أمر عجيب، يتساءل املرء حياله عن مكانة أئمتهم فيهم، وعما جرى، لكي  

يتوقعه؛ وأبنه ال    !... حرفوا كل هذا االحنراف؟ ين أبنه مل يُدرك ما يتكّلم عنه، وإمنا  ويظهر تنظري بولس جليا، عندما يُقّر 
ألجل ُيصلي  ما  أنفسهم  يعلم  طالبتهم  إن  يّدعونه،  مما  خمرجا  وألتباعه  لنفسه  جيعل  أن  به  يريد  تلفيق  وهذا  ينبغي.  ه كما 

. ومل يُفلح بولس بقوله هذا، إال يف إسقاط كل املعايري الدينية، الَت هبا تكون الشهادة للعباد  ، يف حالة صفاءابلربهان عليه
ولقد مسعنا  فإن كل واحد سيّدعي ما يشاء من غري حساب!...    هكذاو   . حال من األحوال أو مقام من املقامات صحة  ب

من بعض معاصري النصارى، مقوالت يف اإلميان حبسب الزعم، ليست إال دليال على املرض النفسي، لو أهنم اهتدوا إىل  
نه يف األمور الدينية  ، كما أنه ال يصح يف األمور الدنيوية، أو يف العلوم الكونية، فإاخللط  وهذا طبيب معاجل، خبري حباهلم.  

ال  امتناعاأشد   عن  املستقيموأبعد  الصراط  الُتزم  ما  العامة  وقوع،  أن  نعلم  وحنن  هذا،  نقول  جهلهم- .  يتومهون    -بسبب 
العكس؛ وهو ما جيعلهم عرضة لتالعب الشيطان. ولقد رأينا من هذا الصنف، من ال يبلغ أن يكون سليم العقل، وهو  

واألعجب من هذا، أن    يتكلم ابملصطلحات اخلاصة يف غري حملها من دون أن يشعر!... و   يزعم اخلصوصية الكربى!...
هؤالء جيدون هلم من طبقتهم أتباعا ُكثرا، حيسبهم الناظر إىل عددهم أهنم على شيء!... وبولس، مل يكن خبالف هؤالء؛  

أتباعه كث يكون  أن  مزاعمه  ينفعه يف  املوال  من الضالني  ينفع أحدا  ال  بعيسى،  ذلك    ُضلِّنيريين، كما  بولس  وأما متسح   .
. وإن كان هذا  ُيصّرون على أهنم قادريّون أو رفاعّيون!..   ضالهلم،   معفهو يُشبه متسح ُضالل املتصوفة منا، عندما جتدهم  

ينبغي   ال  فإنه  العوام،  عوام  على  ينطلي  وأ ابألحرى،  الفعل  الدين.  من  األوىل  املرتبة  أهل  من  العقالء  على  ينطلي  ما  أن 
ه حاله؛ ألهنم يكونون على نور. ونعين من هذا، أن  أصحاب املراتب العليا، فإهنم يعلمون مقام املتكلِّم، وإن خالف كالمُ 
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": هذا   َبَذَلُه أَلْجِلَنا َأمْجَِعنَي، َكْيَف الَ يَ َهبُ َنا أَْيًضا َمَعُه ُكلَّ َشْيٍء؟اَلَِّذي مَلْ يُْشِفْق َعَلى ابِْنِه، َبلْ ُث يضيف بولس: "       
، ال تليق ابهلل، كما ال تليق مبكانة عيسى عند  " اَلَِّذي مَلْ يُْشِفْق َعَلى ابِْنهِ الكالم ابطل، ال م ُستند من احلق له!... وعبارة "

أمث  من  العوام  أن  هي  وامل ُصيبة  عليه  هللا.  منه  مكانة  أرفع  وكأهنم  لعيسى؛  هللا  معاملة  من  الغاية  أنفسهم  يرون  بولس،  ال 
السالم!... ومل يسأل بولس نفسه، إن كان هللا مل يُشفق )يرحم( على عيسى رسوله، فكيف يُرحم هو وأمثاله؟!... وحنن  

أن هللا خيتص برمحته  هي  . والقاعدة  بفحس  نقول هذا، ال من ابب تناول املسألة كما هي يف العلم؛ ولكن حملاججة بولس
املراتب   حساب  حسب  وال  القاعدة،  هذه  يراع  مل  وبولس،  منهم.  قُرهبم  حبسب  غريهم،  هبا  يشمل  ُث  املقربني،  عباده 

إىل حيث يريد  يتحرك يف جمال املعاين على غري هدى، كمن َيخذه املوج قهرا  أخرى  واملقامات. فهو  يرفعه واترة  ، واترة 
 تُغنيه عنها.   )وسيلة( ذا، ألنه دخل البحر من غري علم ابلسباحة، وال آلة . كل هخيفضه

": يعين من كالمه: من سُيحاسبه على  َمْن َسَيْشَتِكي َعَلى خُمَْتارِي هللِا؟ َاهللُ ُهَو الَِّذي يرَُبُِّر.ُث ُيضيف بعد ذلك: "        
على هللا وافرتاء، لعله استصحبه معه من فرّيسّيته، حيث كان    كالمه، وكثرة دعاواه، وهللا هو الشاهد له هبا. وهذا تقوُّل 

. ولقد رد هللا على هذه الدعوى  على مجيع بين البشر   أنه خمتار وأنه ُمفّضل  - كما يعتقد أمثاله من اليهود-يعتقد إابهنا  
تعاىل: قوله  يف  ِبُذنُوِبُكمْ   صراحة  بُُكْم  يُ َعذِّ فَِلَم  ُقْل  َوَأِحبَّاُؤُه  اَّللَِّ  أَبْ َناُء  حَنُْن  َوالنََّصاَرى  اْليَ ُهوُد  ]املائدة:  ؟}َوقَاَلِت   }18]  .

واحلكم   البصائر،  وطمس  القلوب،  على  الطبع  الدنيا،  عذاب  فمن  واآلخرة.  الدنيا  يشمل  ابلذنوب،  التعذيب  ومعىن 
وأما   العيش؛  يف  أن  ابلضنك  ولو  خروج.  أمل  غري  من  فيها،  العذاب  صنوف  وذوق  النار،  دخول  فهو  اآلخرة،  عذاب 

بني  معذَّ أنفسهم  لوجدوا  أحواهلم،  أتملوا  والنصارى  هناك  اليهود  قبل  ملَ  هنا  بسؤاهلا:  أنفسهم  إىل  يعودون  ال  ذلك  ومع  ؛ 
بنا هللا وحنن أبناؤه وأحباؤه؟... ُث جييب هللا عن  }َبْل أَنْ ُتْم َبَشٌر ممَّْن َخَلَق يَ ْغِفُر ِلَمْن    اما لآلية السابقة: إمت   هذا السؤال،   يُعذِّ

نَ ُهَما َوِإلَْيِه اْلَمِصرُي{ ]املائدة َماَواِت َواأْلَْرِض َوَما بَ ي ْ . وهذا جيعل بولس من  [ 18:  َيَشاُء َويُ َعذُِّب َمْن َيَشاُء َوَّللَِّ ُمْلُك السَّ
فض ال  الناس؛  من  املبدأ، كغريه  الذين  حيث  املقربني،  خواص  مكذوب!... وأما  )ختليص(  بتربير  وال  مزعومة،  ببنوة  له  ل 

؛  [62}َأاَل ِإنَّ َأْولَِياَء اَّللَِّ اَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم حَيْزَنُوَن{ ]يونس:    يُريد بولس أن جيعل نفسه منهم، فإن هللا يقول عنهم:
{، وهذا ألن  اَل َخْوٌف َعَلْيِهمْ }وال يناهلم يف اآلخرة. وهو معىن قوله تعاىل:  ومعىن هذا، أن العذاب ال يطلبهم يف الدنيا  

قه واليأس  َواَل ُهْم حَيْزَنُونَ اخلائف معذب؛ ومعىن قوله سبحانه أيضا: } {. واحلزن غري اخلوف، ألنه متعّلق ابلعذاب بعد حتقُّ
  ا. ُث يقول هللا بعد ذلك يف صفات هؤالء األولياء: من رفعه؛ لذلك كان يصدق على اآلخرة، أبكثر مما يصدق على الدني

]يونس:   ُقوَن{  يَ ت َّ وََكانُوا  آَمُنوا  التقوى  [63}الَِّذيَن  أساس  ألن  متقيا؛  وال كان  الشرعي،  ابملعىن  مؤمنا  يكن  مل  وبولس  ؛ 
نْ َيا َويف اآْلِخَرِة{ ]يونس:  }هَلُُم اْلُبْشَرى يف احْلََياةِ   العمل ابلشريعة، وهو قد نبذها. ُث يُكمل هللا قوله سبحانه:  .  [64 الدُّ

ويعلمون   اآلخرة،  الدنيا ويف  يف  بواليتهم  يعلمون  األولياء،  أن  يعين  هللا-وهذا  من  هنا    -فضال  معذبني  غري  هناك.  و أهنم 
ال أحد   أن ينال ما يزعمه لنفسه، يف تناقض جلّي. وأما إن خطر يف أذهان العامة: أنه  رجاًء،  بينما بولس، ما زال يرجو

يكون على يقني من حكم هللا فيه من الناس؛ فإننا ُُنربهم أبن ذلك حبسب مرتبتهم، إن كانت األوىل أو الثانية أو الثالثة.  
وأما الواصلون، فيعلمون مكانتهم عند هللا يف الدنيا قبل اآلخرة؛ وهي البشارة هلم من هللا، الَت اختصهم هللا هبا من دون  

)وأمثاله(:    يف اآلية الَت مرران هبا. وأما من خيطر له يف م ُقابل كالمنا قول النيب صلى هللا عليه وآله وسلمالناس، والَت ذكرها  
َعَمُلهُ » ِمْنُكْم  َأَحًدا  َي  يُ َنجِّ قَاَل:   .َلْن  ؟  اَّللَِّ َرُسوَل  ََي  أَْنَت  َواَل  ِبَرمْحَةٍ   قَالُوا:   ُ اَّللَّ َدين  يَ تَ َغمَّ َأْن  ِإالَّ  َأاَن،  فلجوابه  1« ...َواَل   ،

العمل ال يُدخل العبد اجلنة، ألن دخوهلا  املعىن الذي كنا بصدده، غري املعىن الذي يريده احلديث. و وجهان: األول: أن  
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أمر   يف  هللا  ويقول  لدرجاهتا.  أهلها  اقتسام  يكون  وبه  اجلنة،  دخول  بعد  فُيعترب  العمل  وأما  ابلعمل.  ال  ابلسابقة  يكون 
َعُدوَن{ ]األنبياء:  }ِإنَّ الَّذِ   السابقة: َها ُمب ْ ؛ أي مبعدون عن النار، ومن أُبعد  [ 101يَن َسبَ َقْت هَلُْم ِمنَّا احْلُْسىَن أُولَِئَك َعن ْ

}َفَمْن زُْحزَِح َعِن النَّاِر َوأُْدِخَل اجْلَنََّة فَ َقْد فَاَز{ ]آل عمران:   عن النار، دخل اجلنة؛ ألنه ال منزلة بينهما. يقول هللا تعاىل: 
. وأما الوجه الثاين: فهو من ابب أدب النيب صلى هللا عليه وآله وسلم مع ربه؛ وذلك ألنه يعلم أن املشيئة مطلقة.  [185

ال حيكم لنفسه بنفسه بذلك؛ ولكن يرتك ربه حيكم    -صلى هللا عليه وآله وسلم-وهو مع علمه أبنه أفضل اخللق عند هللا  
هللا  صلى  له  ال يكون إال  األدب  وهذا  قّدمنا،    له.  ما  فهم  ومن  الورثة.  من  وخلفائه  األنبياء،  من  وسلم ولنوابه  وآله  عليه 

الَت   النبوة  من دائرة  الوالية أوسع  دائرة  وألن  بنفسه؛  ال  ابهلل  حيكم  فإنه  بشيء،  لنفسه  حيكم  عندما  الويل  أن  سيعلم  فإنه 
، لضلت أمته ضالال  تهليه وآله وسلم من دائرة والييّنا صلى هللا عليه وآله وسلم. ولو تكلم النيب صلى هللا ع نبتكلم منها  

 .  وضع، فلنُعد أكرب من ضالل النصارى. والكالم يطول يف هذه املسألة، وحنن لسنا بصددها؛ وإمنا جاءت عرضا يف هذا امل
اِبحْلَرِيِّ قَاَم أَْيًضا، الَِّذي ُهَو أَْيًضا َعْن ميَِنِي  َمْن ُهَو الَِّذي َيِديُن؟ اَْلَمِسيُح ُهَو الَِّذي َماَت، َبْل  ُث يضيف بولس: "        

َيْشَفُع ِفيَنا.  أَْيًضا  يستوي على عرشه معه، ال عن ميني وال  هللِا، الَِّذي  أحد  ": هذا الكالم شرك ال ريب فيه؛ ألن هللا ال 
ُكْم ِإَلٌه َواِحٌد فَالَِّذيَن اَل يُ ْؤِمُنوَن اِبآْلِخَرِة  }ِإهلَُ   عن يسار. وهو هللا وحده املتصف ابأللوهية، كما أخرب هو سبحانه يف قوله:

َماَواِت َواأْلَْرِض ِإالَّ   . ويقول سبحانه عن العباد كلهم: [ 22قُ ُلوهُبُْم ُمْنِكَرٌة َوُهْم ُمْسَتْكربُوَن{ ]النحل:  }ِإْن ُكلُّ َمْن يف السَّ
ا  َلَقْد َأْحَصاُهْم َوعَ  .آِت الرَّمْحَِن َعْبًدا   ُهْم َعدًّ . ويقول سبحانه، قبل  [95  -   93وَُكلُُّهْم آتِيِه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة فَ ْرًدا{ ]مرمي:    .دَّ

ًئا ِإدًّا    .}َوقَالُوا اختَََّذ الرَّمْحَُن َوَلًدا    ذلك، مما ينطبق على بولس وأمثاله: ُتْم َشي ْ َماَواُت يَ تَ َفطَّْرَن ِمْنُه َوتَ نْ   .َلَقْد ِجئ ْ َشقُّ  َتَكاُد السَّ
ا   رُّ اجْلَِباُل َهدًّ َبِغي لِلرَّمْحَِن َأْن يَ تَِّخَذ َوَلًدا{ ]مرمي:    .َأْن َدَعْوا لِلرَّمْحَِن َوَلًدا    .اأْلَْرُض َوختَِ َوَما  . ومعىن } [92  -  88َوَما يَ ن ْ

يَ تَِّخَذ َوَلًدا َبِغي لِلرَّمْحَِن َأْن  يقدر سبحانه؛ ألن  يَ ن ْ أنه ال يصح؛ ال أنه ال  تعلُّق هلا ابلقدرة، كما تذهب  {، هو  املسألة ال 
؛ بل هي منوطة ابحلقيقة. واحلقيقة متنع أن يكون هلل ولد، ألنه سيكون شبيها له؛  من املتكلمني  إىل ذلك عقول القاصرين 

نف مثيل. يقول سبحانه عن  له وال شبيه وال  نّد  ظلم!". وهللا سبحانه، ال  أشبه أابه فما  سه  ومن هذا الباب يُقال: "من 
ب  ووه ِميُع اْلَبِصرُي{ ]الشورى:    :نفسه سبحانه األعلم  من اآلية، معىن  [11}لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَّ . ويف هذا اجلزء 

آخر ليس هذا حمله. ويُريد بولس من كالمه الشركي، أن عيسى هو من سيتوىّل حماسبتهم؛ وابلتايل فهو من سيشهد هلم  
أنه ال يصح هبذا املعىن امل ُراد لبولس  ابلرّب. وهذا، وإن كنا حن من هذا الكتاب، إال  يف اجلزء األول  له وجها،  ذكران  ن قد 

 البتة. 
ٌة أَْم ِضْيٌق أَِم اْضِطَهاٌد أَْم ُجوٌع أَْم ُعْرٌي أَْم  : "تم بولس األصحاح بقوله ُث خي         َمْن َسيَ ْفِصلَُنا َعْن حَمَبَِّة اْلَمِسيِح؟ َأِشدَّ
ْبِح«.   ْم َسْيٌف؟َخَطٌر أَ  َنا ِمْثَل َغَنٍم لِلذَّ يِعَها    َكَما ُهَو َمْكُتوٌب: »ِإن ََّنا ِمْن َأْجِلَك مُنَاُت ُكلَّ الن ََّهاِر. َقْد ُحِسب ْ َنا يف هِذِه مجَِ َولِكن َّ

َنا. ٌن أَنَُّه الَ َمْوَت َوالَ َحَياةَ   يَ ْعظُُم انِْتَصاُراَن اِبلَِّذي َأَحب َّ ، َواَل َمالَِئَكَة َواَل ُرَؤَساَء َواَل قُ وَّاِت، َواَل أُُموَر َحاِضَرًة َوالَ  فَِإيّنِ ُمتَ يَ قِّ
": مسألة احملبة  وَع رَبَِّنا.َوالَ ُعْلَو َواَل ُعْمَق، َواَل َخِليَقَة أُْخَرى، تَ ْقِدُر َأْن تَ ْفِصَلَنا َعْن حَمَبَِّة هللِا الََِّت يف اْلَمِسيِح َيسُ  ُمْستَ ْقبَ َلًة، 

 يتكلم عنها بولس، ليست من دون برهان؛ وبرهاهنا طاعة امل ُحب حملبوبه؛ حيثما كاان. وحال بولس، يشهد عليه أنه  الَت
م ُدّع للمحبة    خمالف لعيسى؛ فكيف بعد هذا تصح له الدعوى!... وإمنا ما يقع لبولس هو تلبيس من إبليس، يوهم به كلَّ 

- احملبة. ولقد رأينا أانسا كثريين    ايُقنعهم أبهن  ة م جيدون يف قلوهبم حاال كاذبمن املسيحيني ومن اليهود واملسلمني، وجيعله
يزعمون احملبة، وهم أبعد الناس عنها. وأما املتسّلفة من املسلمني، فإهنم حيكمون ألنفسهم مبحبة    -من املتصوفة خصوصا 

ال يبلغون يف ادعاء احملبة   درجات التديُّن،  لبقائهم على أدىن هللا ورسوله من غري بيّنة؛ وهذا جهل منهم بال شك؛ ولكنهم  
يف   للشريعة  متبعا  يكون  فإنه  صحيحة،  حمبة  على  من كان  وأما  الوجه.  هذا  من  ابلنصارى  أشبه  نراهم  الذين  املتصوفة، 
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أهل  من   الصغرية ويف الكبرية، ويكون معظما ألهلها وإن كانوا غافلني. غري هذا ال يكون!... وأما املغلوبون على عقوهلم
   ، فال كالم عليهم.احملبة

، بل وللقتل يف سبيل "إمياهنم"، ويظن أن ذلك شاهد صدق على  لألذى   وغريه  وقد يعجب قوم من احتمال بولس       
دعواهم؛ وحنن نقول: إن أمر األيديولوجيا خيتلط كثريا أبمر اإلميان، من جهة األحوال اخلارجية الَت يكون عليها أصحاهبما.  

أليديولوجي من الناس، قد يبلغ يف اعتقاده مبلغا يُقارب اإلميان؛ بل هو إميان، غري أنه مقطوع. فيظهر من  وذلك ألن ا
أهل األيديولوجيا من الصرب ومن احتمال األذى يف سبيل ما يعتقدون، ما يُشبه ما يكون عليه أهل اإلميان. والفرق بني  

ؤمن يكون له من هللا برهان يف ابطنه، جيده ويطمئن به. وهذا هو ما  الفريقنْي يكون من جهتنْي: اجلهة األوىل: هي أن امل
جماهدة   على  يكون  فإنه  املتأدجل،  خبالف  مستبشرين؛  فرحني  عليها  يُقبلون  هللا،  سبيل  يف  الشهادة  على  امل ُقبلني  جيعل 

. وأما اجلهة الثانية: فإن تثبيت إبليس ألتباعه يكون إاّبن احملنة، وينقطع ابملوت  ه ابطن انقباض يف  على وجدان  و ومصابرة،  
من النعيم املعّجل؛  إن وقع؛ ليظهر لصاحبه أنه مل يكن على شيء. وأما املؤمن، فإنه إن مات، جيد من األحوال ما هو  

بلغَ ف ولقد  وابلقرائن.  ابحلال  ربه  عند  الفائزين  من  أنه  اليسارييعلم  عن  بلدان نا  يف  اإلسالميني    ،ني  من  اضطهادهم،  زمن 
والعذاب   املوت  تقبل  يسارّي  من  وكم  حيتار.  منهم  احلال  ظاهر  إىل  الناظر  جيعل  ما  والعذاب،  السجن  شاركوهم  الذين 

ي  من دون أن  من الناس، أال  الشديد،  يعتمده إبليس يف تثبيت هذا الصنف  من ذكر شيء،  يلني. وال بد هنا،  تنازل أو 
الشرك الذي يكون متمكنا   تأيّد بهالناس إليهم، الذي يصريون به من كبار املناضلني، ومن األبطال؛ وهذا مما ي وهو نظر

من   الظاهر  يف  وإن كان  الناس،  إىل  التفات  منه  وقع  فإن  ربه؛  غري  إىل  النظر  منه  يُتصّور  فال  املؤمن،  وأما  القلوب.  من 
وهنا لطيفة، ال بد من ذكرها؛  يكون من أهل الشرك الذين خُيتم هلم عليه.    املتديّنني، فإنه ال يكون من أهل اإلميان؛ بل

ت إليه عند املوت رابنيا )رسوال أو واراث(، فإنه ال خوف على املؤمن منه؛ ألن الرابين ما مُسي رابنيا إال  وهي إن كان امل ُلتفَ 
َعِن الرَُّجِل  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم،    ُسِئَل َرُسوُل اَّللَِّ » وقد ورد يف احلديث:  خلصيصة اإليصال إىل هللا؛ ُعلم ذلك أم مل يُعلم.  

رََِيءً  َويُ َقاِتُل  يًَّة،  محَِ َويُ َقاِتُل  َشَجاَعًة،  اَّللَِّ   ؛ يُ َقاِتُل  َرُسوُل  فَ َقاَل  ؟  اَّللَِّ َسِبيِل  يف  َذِلَك  َوَسلَّمَ   َأيُّ  َعَلْيِه  هللاُ  قَاَتَل  َصلَّى  "َمْن   :
اَّللَِّ لَِتُكوَن َكلِ  َسِبيِل  يف  فَ ُهَو  اْلُعْلَيا  ِهَي  اَّللَِّ  شجاعة،  1« ." َمُة  القتال  يدخل يف  وأضراهبم،  اليساريني  بالء  عن  ذكرانه  وما   .

رَيء والقتال  محّية،  واضحوالقتال  هو  عليه ، كما  فلُيقس  ألتباعه،  إبليس  تثبيت  عند  ابلذكر،  الرَيء،  خصصنا  وقد  يف    . 
وهم    ،ذكر أحوال اإلسالميني، الذين خُيدعون من ِقبل أئمتهم، ويظنون أهنم على طريق اإلميان وال بد هنا، من أن ن  .غريه

وأهنم   اإلميان،  مرتبة  بلغوا  قد  املشروعة،  األعمال  صور  إتيان  مبجرد  أهنم  يتومهون  ألهنم  وذلك  األيديولوجيا.  طريق  على 
حن وشّتان!... وقد كّنا  عنهم؛  رضي هللا  الصحابة  ذلك  يف  هبميُشبهون  البالء  نزول  قبل  حنّذرهم  املاضية  ن  السنوات  ؛  يف 

. فلما نزل هبم ما نزل، ظهر هلم، وألتباعهم  ، بسبب وقوعهم حتت حكم األيديولوجيا اإلخوانيةولكنهم مل يكونوا يسمعون 
 ما كان عليه  بل إن بعضهم قد راوده الشك يف الدين مجلة، خللطه بني من ورائهم، أهنم مل يكونوا على الصراط املستقيم.

ولقد أحببنا أن نذكر هذا هنا، من ابب استكمال الكالم يف    والدين؛ وهذا من أخطر ما يقع للمتديّنني من الضالل!...
 . منها   املسألة، وإن كان الكتاب ال حيتمل أكثر مما ذكران

ْدَق يف اْلَمِسيِح، الَ َأكْ ُث يقول بولس يف األصحاح التاسع: "         ":  ِذُب، َوَضِمرِيي َشاِهٌد يل اِبلرُّوِح اْلُقُدِس: أَُقوُل الصِّ
م الصدق يف نفسه، ألن امللبوس عليه ال يكون عاملا ابللبس الذي هو واقع فيه . وهذا  دائما  قد يكون بولس صادقا يف توهُّ

حلقيقة هي أن هذا ال  حيدث للعوام كثريا، ويطمئنون به، ظاّنني أن ذلك هو الربهان من جهة اإلميان، أبهنم على احلق. وا
 

 . متفق عليه، عن أِب موسى األشعري رضي هللا عنه.  1
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"ظن". ويقول هللا يف هذا، سبحانه:  إميانيا؛ ألن الربهان اإلمياين "وجود"، وهذا  برهاان  َأْكثَ رُُهْم   ميكن أن يُعّد  يَ تَِّبُع  }َوَما 
]يونس يَ ْفَعُلوَن{  مبَا  َعِليٌم   َ اَّللَّ ِإنَّ  ًئا  َشي ْ احْلَقِّ  ِمَن  يُ ْغيِن  اَل  الظَّنَّ  ِإنَّ  ظَنًّا  احلق  [ 36:  ِإالَّ  مقابل  يف  الظن  . فجعل سبحانه 

)الوجود(، وجعله أيضا ِمن فعل الناس )يفعلون(. والظن املقابل للحق هبذا، هو من طور اإلمكان والشك، ال من طور  
م كل ظاّن أنه على احلق واليقني، هو من غش النفس املنبين على اجلهل مبراتب العلم. نقول هذا، ألن العوام  اليقني. وزعْ 

و ال )عقوهلم(.  قلوهبم  يف  جيدون  ما  هي  واحدة،  مرتبة  وجيعلوهنا  املراتب،  تلك  بني  مُيّيزون  أن    دون  من  الفعل،  هبذا  هم 
يشعروا، ينسبون العصمة ألنفسهم. والربْد الذي جيده العامي يف نفسه، ويظنه من أثر اليقني، هو من أثر اجلهل فحسب،  

فيتالعب  إبليس  وأما  الطمأنينة.  أثر  من  يعلمون    ال  وال  قلوهبم؛  يف  جيدون  ما  طرائق  يعلمون  ال  ألهنم  يشاء،  هبؤالء كما 
قد   ما  لتوضيح  الشيخ،  إىل  الرجوع  وجب  هنا  ومن  ذلك؛  هلم  يقع  قد  أمرهم،  بداية  يف  املريدين  إن  بل  اإللقاء.  صنوف 

 . عليهم يلتبس
       " بولس:  يضيف  يف  ُث  َوَوَجًعا  َعِظيًما  ُحْزاًن  يل  َقِطُع. ِإنَّ  يَ ن ْ الَ  ِمَن    قَ ْليب  حَمُْروًما  نَ ْفِسي  َأاَن  َأُكوُن  َلْو  َأَودُّ  فَِإيّنِ ُكْنُت 

اجلََْسِد، َحَسَب  أَْنِسَباِئي  ِإْخَوِت  أَلْجِل  َواْلِعبَ   اْلَمِسيِح  َواالْشرتَاُع  َواْلُعُهوُد  َواْلَمْجُد  َبينِّ  الت َّ َوهَلُُم  ِإْسرَائِيِليُّوَن،  ُهْم  اَدةُ  الَِّذيَن 
آِمنيَ   َواْلَمَواِعيُد، األََبِد.  ِإىَل  ُمَبارًَكا  ِإهلًا  اْلُكلِّ  َعَلى  اْلَكاِئُن  اجلََْسِد،  َحَسَب  اْلَمِسيُح  ُهُم  َوِمن ْ اآلاَبُء،  بولس  .َوهَلُُم  يعين   :"

و العذاب. وهذا  يكونوا هم من أهل اإلميان ابملسيح، وحيق عليه ه ل بكالمه، أنه كان يود أن يفتدي بين إسرائيل بنفسه،  
ال   ألنه  وذلك،  اجلهل.  أثر  من  احلقيقة  يف  أنه  إال  للغري؛  اخلري  حمبة  أثر  من  أنه  لظنهم  العامة،  على  انطالئه  رغم  املعىن، 

هبذه الطريقة، بسبب األاننية املركوزة يف النفس، والَت وإن ضعفت فإهنا ال تغيب. هذا فيما    ايصح ألحد أن يفتدي أحد
ابملؤمنني، و  وهللا  يتعلق  ابهلل،  قائمني  فيه  يكونون  فإهنم  نفوسهم؛  فناء  ق  حتقُّ بعد  الواصلني  إىل  يعود  ما  من  أما  كم  حيهو 

فرييدون   أحكامه،  يف  للحق  موافقني  يكونون  الرابنيني  أن  هذا،  من  ونعين  ابهلداية.  آخرين  وعلى  ابلضالل،  قوم  على 
احلق هذه  وألجل  املهتدين.  من  واهلداية  الضالني،  من  يفتدوا  الضالل  أن  يودون  أهنم  السالم،  عليهم  األنبياء  يقل  مل  يقة، 

 أقوامهم من العذاب!... فلُيعترب... 
ليظهروا يف          من يبغون إضالهلم من الناس؛  يصدر هذا اخلطاب عن أئمة الضالل، حبضور  ويف كثري من األحيان، 

. وهذا هو ما يبتغيه بولس هنا، وإن مل يكن واعيا مبا  يهميف هالك اتبع   وا ال ميكن أن يسع  نالذي   ني أعينهم مبظهر امل ُشفق
يعمل فيه إبليس. وإن من "دعاة" املسلمني اليوم، من يُشبه بولس أو يفوقه كذاب؛ ألهنم َيتون ما أتى بولس، وهم يعلمون  

ن عليه العوام  وهذا كله من احلمق الذي يكو   ؛أهنم كاذبون. فتجدهم ال َيسفون على "خرفاهنم الضالة"، بل يبكون حبرقة 
 من "املتأممني" )الذين يريدون أن يكونوا أئمة أبي مثن(. 

رون سامعيهم مبحاسنهم، كما يفعل بولس هنا. فكأنه يقول  ومن عالمات هذا الصنف من أئمة الضالل، أهنم يُذكّ        
األنبياء، وأنتم من بُعث عيسى   لبين إسرائيل: أنتم من اصطفاكم هللا على الناس، وأنتم من أكرمكم بشريعته، وأنتم سليلو

فال ينقصكم إال أن تصدقوين أان فيما أزعم لكم، لتكونوا كاملني. وهذا من اخلطاب اإلضاليل البنّي، الذي يعتمده    فيكم؛
ثل هذا اخلطاب من هللا ورسوله،  صغار أئمة الضالل، ليستدرجوا من هم أجهل منهم بصنوف اخلطاب. وأما إن جاء مِ 

}ََيَبيِن ِإْسرَائِيَل اذُْكُروا نِْعَمَِتَ الََِّت أَنْ َعْمُت َعَلْيُكْم َوَأْوفُوا    ريا بنعم هللا السابقة والالحقة؛ كما يف قوله تعاىل: فإنه يكون تذك
َي فَاْرَهُبوِن   َل َكاِفٍر بِِه َواَل َتْشرَتُوا آِبََيِت مَثًَنا  َوآِمُنوا مبَا أَنْ َزْلُت ُمَصدِّقًا ِلَما َمَعُكْم َواَل َتُكونُ   . ِبَعْهِدي أُوِف ِبَعْهدُِكْم َوِإَيَّ وا َأوَّ

َي فَات َُّقوِن{ ]البقرة:   . والفرق بني اخلطابني، هو أن اخلطاب احلق يدعو إىل اتباع الرسول احلق؛ وأما  [41،  40قَِلياًل َوِإَيَّ
، لو  اس يتنبهون إىل حقيقة من خياطبهمخطاب الضالل، فيدعو إىل اتباع إمام الضالل. وهذه الغاية، كفيلة أبن جتعل الن

ق كانوا يعودون إليها  ألنه ال يقول غري ذلك بلسانه؛    ؛. وال يكفي أن يزعم إمام الضالل أنه متبع للرسول احلق، حىت ُيصدَّ
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بني،  ولكن ينبغي أن يُنظر أين تصّب دعوته حقيقة: فإهنا إن كانت إىل اتباع الرسول احلق، فإنه سينمحي من أمام امل ُخاط
غريه،   واجلاسوس  الفضويل  يتابع  ويتابعهم كما  أفعاهلم،  يف  يُدقق  صار  إن  أما  لرهبم؛  معاملتهم  يف  مستقلني  وسيرتكهم 

فلُيعلم أنه يُريد م ُخاطَبيه لنفسه؛ وهبذا يكون إمام ضالل حّقا. وبولس من هذا الصنف،  ويتلصص على ما يف جيوهبم،  
 ملن أمعن النظر!... 

ب         ُيضيف  "ُث  ُهْم  ولس:  ِإْسرَائِيَل  ِمْن  الَِّذيَن  يُع  مجَِ لَْيَس  أَلْن  َسَقَطْت.  َقْد  هللِا  ِإنَّ َكِلَمَة  َحىتَّ  هَكَذا  لَْيَس  َولِكْن 
يًعا أَْواَلٌد. َبْل »إبِِْسَحاَق يُْدَعى َلَك َنْسٌل«.   ِإْسرَائِيِليُّوَن، ُْم ِمْن َنْسِل ِإبْ رَاِهيَم ُهْم مجَِ لَْيَس َأْواَلُد اجلََْسِد ُهْم َأْواَلَد    َأيْ   َواَل أَلهنَّ

َنْساًل.  أَْواَلُد اْلَمْوِعِد حُيَْسُبوَن  َبْل  »َأاَن آِت حَنَْو هَذا اْلَوْقِت َوَيُكوُن ِلَسارََة اْبٌن«.  هللِا،  َولَْيَس    أَلنَّ َكِلَمَة اْلَمْوِعِد ِهَي هِذِه: 
ألَنَُّه َومُهَا مَلْ يُوَلَدا بَ ْعُد، َوالَ فَ َعاَل َخرْيًا َأْو َشرًّا، ِلَكْي    َلى ِمْن َواِحٍد َوُهَو ِإْسَحاُق أَبُواَن. ذِلَك فَ َقْط، َبْل رِفْ َقُة أَْيًضا، َوِهَي ُحب ْ 

ِغرِي«.ِقيَل هَلَا: »ِإنَّ اْلَكِبرَي يُْست َ   يَ ثْ ُبَت َقْصُد هللِا َحَسَب االْخِتَياِر، لَْيَس ِمَن اأَلْعَماِل َبْل ِمَن الَِّذي َيْدُعو، َكَما ُهَو    ْعَبُد لِلصَّ
ألَنَُّه يَ ُقوُل ِلُموَسى: »ِإيّنِ أَْرَحُم   َفَماَذا نَ ُقوُل؟ أََلَعلَّ ِعْنَد هللِا ظُْلًما؟ َحاَشا! َمْكُتوٌب: »َأْحبَ ْبُت يَ ْعُقوَب َوأَبْ َغْضُت ِعيُسَو«. 

أَتَ رَاَءُف«.  َمْن  َعَلى  َوأَتَ رَاَءُف  أَْرَحُم،  لَيْ   َمْن  يَ ْرَحُم. فَِإًذا  الَِّذي  هلِل  َبْل  َيْسَعى،  ِلَمْن  َواَل  َيَشاُء  ِلَمْن  اْلِكَتاُب    َس  يَ ُقوُل  ألَنَُّه 
ي يف ُكلِّ األَ  يَ ْرَحُم َمْن َيَشاُء،  فَِإًذا ُهَو    ْرِض«. ِلِفْرَعْوَن: »ِإيّنِ هِلَذا ِبَعْيِنِه أََقْمُتَك، ِلَكْي أُْظِهَر ِفيَك قُ وَِّت، َوِلَكْي يُ َناَدى اِبمسِْ

ي َمْن َيَشاُء.  َبْل َمْن أَْنَت أَي َُّها اإِلْنَساُن الَِّذي جُتَاِوُب هللَا؟    َفَستَ ُقوُل يل: »ِلَماَذا يَ ُلوُم بَ ْعُد؟ أَلْن َمْن يُ َقاِوُم َمِشيئَ َتُه؟«   َويُ َقسِّ
َلَة تَ ُقوُل جِلَابِِلَها: »ِلَماَذا َصنَ ْعَتيِن ه َلٍة َواِحَدٍة ِإاَنًء    َكَذا؟«أََلَعلَّ اجْلِب ْ نِي، َأْن َيْصَنَع ِمْن ُكت ْ أَْم لَْيَس لِْلَخزَّاِف ُسْلطَاٌن َعَلى الطِّ

لِْلَهَواِن؟  َوآَخَر  أِباََنٍة َكِثريَ   لِْلَكرَاَمِة  اْحَتَمَل  قُ وَّتَُه،   َ َغَضَبُه َويُ َبنيِّ يُْظِهَر  َأْن  يُرِيُد  َوُهَو  هللاُ،  ِإْن َكاَن  ُمَهيََّأًة  َفَماَذا؟  َغَضٍب  آنَِيَة  ٍة 
َها لِْلَمْجِد،  لِْلَهاَلِك. َ ِغىَن جَمِْدِه َعَلى آنَِيِة َرمْحٍَة َقْد َسَبَق َفَأَعدَّ َها، لَْيَس ِمَن اْليَ ُهوِد فَ َقْط    َوِلَكْي يُ َبنيِّ الََِّت أَْيًضا َدَعااَن حَنُْن ِإَيَّ

َوَيُكوُن يف    ُهوَشَع أَْيًضا: »َسَأْدُعو الَِّذي لَْيَس َشْعيب َشْعيب، َوالََِّت لَْيَسْت حَمُْبوبًَة حَمُْبوبًَة.َكَما يَ ُقوُل يف    َبْل ِمَن األَُمِم أَْيًضا.
 .»  ِجَهِة ِإْسرَائِيَل: »َوِإْن َكاَن  َوِإَشْعَياءُ َيْصرُُخ ِمنْ  اْلَمْوِضِع الَِّذي ِقيَل هَلُْم ِفيِه: َلْسُتْم َشْعيب، أَنَُّه ُهَناَك يُْدَعْوَن أَبْ َناَء هللِا احلَْيِّ

. أَلنَّ الرَّبَّ َيْصَنُع أَْمرًا َمْقِضيًّا بِِه َعَلى اأَلْرِض«.   َعَدُد َبيِن ِإْسرَائِيَل َكَرْمِل اْلَبْحِر، فَاْلَبِقيَُّة َسَتْخُلُص. ُم أَْمٍر َوقَاٍض اِبْلربِّ   ألَنَُّه ُمَتمِّ
َفَماَذا نَ ُقوُل؟ ِإنَّ األَُمَم   : »َلْوالَ َأنَّ َربَّ اجْلُُنوِد أَبْ َقى لََنا َنْساًل، َلِصْراَن ِمْثَل َسُدوَم َوَشاهَبَْنا َعُمورََة«. وََكَما َسَبَق ِإَشْعَياءُ فَ َقالَ 

، مَلْ يُْدرِْك اَنُموَس  َولِكنَّ ِإْسرَائِي الَِّذيَن مَلْ َيْسَعْوا يف أَثَِر اْلربِّ أَْدرَُكوا اْلربَّ، اْلربَّ الَِّذي اِبإِلميَاِن.  َل، َوُهَو َيْسَعى يف أَثَِر اَنُموِس اْلربِّ
 ! ُُم اْصَطَدُموا حِبََجرِ   اْلربِّ لَْيَس اِبإِلميَاِن، َبْل َكأَنَُّه أِبَْعَماِل النَّاُموِس. فَِإهنَّ َمْكُتوٌب:    الصَّْدَمِة،  ِلَماَذا؟ ألَنَُّه فَ َعَل ذِلَك  َكَما ُهَو 

أَ  يُ ْؤِمُن ِبِه اَل خُيَْزى«.»َها َأاَن  هذا الكالم يف ظاهره جيد، وهو    ": َضُع يف ِصْهيَ ْوَن َحَجَر َصْدَمٍة َوَصْخَرَة َعثْ َرٍة، وَُكلُّ َمْن 
بعضهم اآلخر أشقياء؛ ولكنه من  يكون حُييل على القضاء السابق يف العباد، والذي يكون مبوجبه بعض الناس سعداء، و 

و  ضالل.  خطاب  ابطنه  يتبعه  جهة  مل  من  أن  على  ليدل  عباده،  يف  هللا  قضاء  يذكر  أن  له  حيق  احلق،  الرسول  ألن  ذلك 
اب  احلكم  هلم  الذين سبق  األشقياء  من  دعوته    لشقاء يكون  معرض  ذلك يف  أن يذكر  له  حيق  فال  الرسول،  غري  أزال؛ وأما 

و  ضالل.  إمام  احلقيقة  يف  وهو  حق،  إمام  أبنه  لنفسه  شاهدا  سيكون  ألنه  أئمة  للناس؛  يسلكه  الذي  التلبيس  من  هذا 
نقول، فليعلم أن الرسل األحقاء   بصنوف اخلطاب. وحىت ال يشك أحد فيما  أمام اجلاهلني    - عليهم السالم-الضالل، 

يعلمون أهنم من كبار السعداء عند هللا، وهم على بيّنة يف ذلك؛ أما غريهم، فال علم هلم حبقيقة سابقتهم أو حقيقة مآهلم؛  
وأما الورثة الرابنيون، فحكمهم يف هذا حكم موروثهم، فال داعي    يف دعوهتم.  كون من حّقهم االستدالل ابلقضاءهلذا ال ي

 إىل تكرار الكالم عنهم. 
وأما مسألة القضاء، فإهنا ال تُعلم هبذا التقدمي الذي قدم به بولس، أو يقدم به عوام الفقهاء من املسلمني؛ وذلك         

من املسألة  هذه  االستدالل    ألن  ينفعهم هذا  ال  للعامة؛ لذلك  واملشيئة جمهولة،  مرارا.  ذكران  أن  سبق  املشيئة، كما  مرتبة 
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كثريا؛ وإمنا ينفعهم اإلميان أبن هللا حيكم مبا يشاء، من غري علة سابقة أو الحقة. ولسنا نعين ابلعلة الالحقة إال األعمال،  
لنجاة، وإما من أسباب الضالل. وحكم الشريعة الحق، بينما حكم القضاء  الَت حتكم عليها الشريعة أبهنا إما من أسباب ا

سابق. واجلمع بينهما ال يكون إال ابعتبار اختالف احلضرتنْي: ولسنا نعين إال أن حكم القضاء يكون من حضرة املشيئة،  
أوىل به، وليشغل نفسه  وكل من ال يُفرق هذا التفريق، فليعلم أن الصمت    وأن حكم الشريعة يكون من حضرة احلكمة. 

   مبا ينفعه عند ربه... 
بولس يف األصحاح العاشر: "        لِْلَخاَلِص. ُث يقول  ِإىَل هللِا أَلْجِل ِإْسرَائِيَل ِهَي  َمَسرََّة قَ ْليب َوطَِلَبَِت  ِإنَّ    أَي َُّها اإِلْخَوُة، 

ُْم ِإْذ َكانُوا جَيَْهُلوَن ِبرَّ هللِا، َوَيطْلُُبوَن َأْن ي ُْثِبُتوا بِرَّ أَنْ ُفِسِهْم   َولِكْن لَْيَس َحَسَب اْلَمْعرَِفِة.أَليّنِ َأْشَهُد هَلُْم َأنَّ هَلُْم َغرْيًَة هلِل،   أَلهنَّ
َيْكُتُب يف اْلربِّ الَِّذي اِبلنَّاُموِس: »ِإنَّ   أَلنَّ ُموَسى أَلنَّ َغايََة النَّاُموِس ِهَي: اْلَمِسيُح لِْلربِّ ِلُكلِّ َمْن يُ ْؤِمُن. مَلْ خُيَْضُعوا ِلربِّ هللِا.

َماِء؟«    اإِلْنَساَن الَِّذي يَ ْفَعُلَها َسَيْحَيا هِبَا«.  َوأَمَّا اْلربُّ الَِّذي اِبإِلميَاِن فَ يَ ُقوُل هَكَذا: »اَل تَ ُقْل يف قَ ْلِبَك: َمْن َيْصَعُد ِإىَل السَّ
اْلَمِسيَح،  لُِيْحِدَر  مَ   َأْي  اأَلْمَواتِ »َأْو:  ِمَن  اْلَمِسيَح  لُِيْصِعَد  َأْي  اهْلَاِويَِة؟«  ِإىَل  يَ ْهِبُط  َقرِيَبةٌ    ْن  »اَْلَكِلَمُة  يَ ُقوُل؟  َماَذا  لِكْن 

وَع، َوآَمْنَت ِبَقْلِبَك َأنَّ هللاَ  ألَنََّك ِإِن اْعرَتَْفَت ِبَفِمَك اِبلرَّبِّ َيسُ   ِمْنَك، يف َفِمَك َويف قَ ْلِبَك« َأْي َكِلَمُة اإِلميَاِن الََِّت َنْكرُِز هِبَا:
، َواْلَفَم يُ ْعرَتَُف بِِه لِْلَخاَلِص.  أَقَاَمُه ِمَن اأَلْمَواِت، َخَلْصَت. أَلنَّ اْلِكَتاَب يَ ُقوُل: »ُكلُّ َمْن يُ ْؤِمُن    أَلنَّ اْلَقْلَب يُ ْؤَمُن ِبِه لِْلربِّ

سها، والَت يروم منها إعادة صياغة الدين؛ حبيث ُيصبح اخلالص متاحا  ": ما زال بولس يدور يف احللقة نفِبِه اَل خُيَْزى«.
يف هذَينه. وال بد هنا أن نتوقف قليال عند معىن اخلالص، وإن كّنا قد مرران به كثريا؛ فهذه   هو  للجميع، بشرط تصديقه 

ْشَهُد هَلُْم َأنَّ هَلُْم َغرْيًَة هلِل، َولِكْن  أَليّنِ أَ مناسبة جيدة الستكناه معناه. وحنن إن نظران إىل كالم بولس ذاته، حيث يقول: "
."، فإننا سنعلم أنه مع فتحه ابب اخلالص أمام مجيع الناس، ال يزال حيرم اليهود منه، وجيعل سبب  لَْيَس َحَسَب اْلَمْعرَِفةِ 

اليهود لظاهر  ، موافقة  أهنم ال معرفة هلم، وإن كانت هلم غرية. ويعين بولس ابلغرية   -حىت يكون منسجما مع مذهبه-ذلك  
ال ترقى عنده إىل أن تكون سببا يف اخلالص وحدها. وما يريده بولس من اليهود، هو اإلميان ابملسيح عليه    ، الَتالشريعة

الذي "الشخص"  من كونه  ولكن  هللا،  عند  احلقيقة  يف  هو  مسيحا كما  وجه كونه  من  ال  لكن  هو.    السالم؛  إليه  يدعو 
 هو املسيح؛ وإمنا هو صورة الشيطان الَت رآها. وحنن نقول هذا، لعلمنا أبن الشخص الذي يدعو إليه بولس، ليس 

؛ فال بد أوال من إبراز معناه،  وحىت نستكمل الكالم عن اخلالص، الذي هو املعرّب عنه يف الشريعة اإلسالمية ابلفوز        
 : عن طريق إبراز مرتبتْيه، واللتنْي مها

بولس 1 من النار ودخول اجلنة: وهذه هي الَت أراد  مرتبة النجاة  بغري وجه حق. وقولنا بغري وجه    .  حرمان اليهود منها، 
حق اليهود يف الدين ابعتبارهم املرحلة األوىل منه؛ وال تبقى عليهم مؤاخذة بعد ذلك، إال بسبب رفضهم  حق، هو إلثبات  

ر، فذلك  ، ومسيح بولس. وأما ربطنا بني دخول اجلنة والنجاة من النايسىوقد سبق لنا التفريق بني املسيح ع  للمسيح؛ 
ا؛ ما دام داخُل اجلنة ال حُيكم له بذلك، حىت تنقطع عنه مطالبة النار. وهذا يستثين يف  مألهنما ال ينفصالن يف حقيقته

، من بني أولئك املؤمنني الذين يدخلون النار ُث يؤولون إىل اجلنة. ويقول هللا يف  البداية املؤمنني الذين يدخلون اجلنة ابتداء 
اجلنة دخول  النار:  اقرتان  من  َعِظيٍم    ابلنجاة  يَ ْوٍم  َعَذاَب  َرِبِّ  َعَصْيُت  ِإْن  َأَخاُف  ِإيّنِ  فَ َقْد    .}ُقْل  يَ ْوَمِئٍذ  َعْنُه  ُيْصَرْف  َمْن 

]األنعام:   اْلُمِبنُي{  اْلَفْوُز  َوَذِلَك  سبحانه:[16،  15َرمِحَُه  ويقول  يَ ْوَمئِ   ؛  يَِّئاِت  السَّ َتِق  َوَمْن  يَِّئاِت  السَّ َرمِحَْتُه  }َوِقِهُم  فَ َقْد  ٍذ 
]غافر:   اْلَعِظيُم{  اْلَفْوُز  ُهَو  سبحانه:[9َوَذِلَك  يقول  ُث  عمران:    ؛  ]آل  فَاَز{  فَ َقْد  اجْلَنََّة  َوأُْدِخَل  النَّاِر  َعِن  زُْحزَِح  }َفَمْن 

185] . 
منه2 التسمية  وهذه  "املعرفة"؛  ب   قوله  يف  بولس  مساها  الَت  هي  وهذه  ابهلل:  العلم  نيل  مرتبة  ملا    .  موافقة  وهي  حمّلها،  يف 

  اصطلح عليه أهل الطريق عندان. واملعىن الذي يدل على الفوز يف هذه املرتبة، هو ما جاء يف قول هللا تعاىل عن األولياء: 
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نْ َيا َويف اآْلِخَرِة اَل تَ ْبِديَل ِلَكِلَماِت اَّللَِّ َذِلَك ُهَو اْلَفْوزُ  . وهذا املعىن من  [ 64 اْلَعِظيُم{ ]يونس:  }هَلُُم اْلُبْشَرى يف احْلََياِة الدُّ
نذكر  نفتأ  طريق الشريعة، كما ال  من  إال  تُنال  للمعىن األول، كما هو غري خاف؛ ألن املعرفة احلق، ال  متضمن  .  الفوز، 

غري هذه؛  وأما املعرفة العامة، الَت تكلم اجليلي يف إنسانه الكامل عن بعض أهلها ممن يكونون حمل نظر هللا يف النار، فهي  
ال اصطالح  -سّمى يف االصطالح العقلي قارنة إىل األوىل. ولكنها مع ذلك تُ وهي مل ُتسمَّ معرفة إال من ابب التجّوز ابمل

الطريق وإنّ   - أهل  للرابنيني.  الَت  املعرفة  مقابل  يف  عقلية،  أهنا  الكالم  أهل  معرفة  عن  يُقال  بني    معرفة؛ كما  بولس  تفريق 
ر جيد، ميتاز به عن اليهود فيما هو من العلم الديين؛ ولكنه مع ذلك، قد أخطأ الطريق، وخسر املرتبتنْي  هاتنْي املرتبتنْي، أم 

املوسوي لكون  أهل  نيمعا؛  عنه  إبليس  يُغفل  مما  التفصيل،  وهذا  مرتبة.  وأعلى  منه  أفضل  عيسى،  زمن  يُدركوا  مل  الذين   
ويسهُ  األمر  عليهم  ليلبس  خصوصا، الدين،  إضالهلم؛  عليه  وأكثر    ل  العامي،  املتديّن  من  أعقل  نفسه  الضاّل  عندما جيد 

من   بينما كثري  اجلنة،  أهل  من  سيكونون  العوام  من  فإن كثريا  نقول:  ملا  وتبعا  أعلم(.  نقول  )لكيال  منه  للمعلومات  مجعا 
النار(،  )دخول  والشقاء  اجلنة(،  )دخول  السعادة  ألن  وهذا  النار؛  أهل  من  سيكونون  املتدينني  ابتباع    العقالء  منوطان 

من لباب العلم، لو أن الناس كانوا يعلمون. وقد بنّي النيب صلى هللا عليه وآله وسلم،    ما نقرره هنا، ؛ و الشريعة قبل املعرفة
أهل  ؛ وهو حديث قد استشكله كثري من  1« .َأْكثَ ُر َأْهِل اجْلَنَِّة اْلبُ ْلهُ »عندما قال:    هذا املعىن،  على عادته، يف عبارة جامعة 

موافق للسذاجة الَت يكون عليها أهل  هنا  ه جاءت للذم فيه. واحلقيقة، هي أن معىن البله  العلم، ظّنا منهم أن صفة البَ لَ 
. وهذا يعين، أن أهل النظر  العقلي  عقالء املؤمنني، الذين يدخلون يف اإلميانيات بنظرهم  هاإلميان الصرف؛ خبالف ما يظن

والصنف    يكونون أقلية ابعتبار أهلها اأُلصالء. سن هم أُدخلوا اجلّنة بفضل هللا، فإهنم  إ حىت  من أهل اإلميان على خطر؛  
ب مساه  ما  وهو  نفسه؛  التشكيك  أصل  عن  متنزه  ألنه  تشكيك؛  به  يعصف  ال  قوي  اإلميان،  من  "إميان    عضهمالساذج 

الدنيوية ابحلال، والَت قد تكون داعية    شن عليه، ويف مفارقتهن األسباب عِ يَ العجائز"؛ يف إشارة إىل ثبات العجائز على ما  
ُدوا َعليَّ َأينّ َقْد َرَجْعُت َعْن ُكلِّ َمَقاَلٍة  هَ اشْ : "يف مرضه الذي مات منه  أنه قال  -رمحه هللا-ويُروى عن اجلويين    إىل غريه.

نَ ْيَسابُ ْور عَجائِز  َعَلْيِه  مَيوُت  َما  َعَلى  أَُمْوُت  َوَأينّ  نَّة،  السُّ مدرجة يف    .2!" خُتَالف  عبارة  إليه،  نذهب  الذي  املعىن  يؤكد  ومما 
املذكور  احلواري،  آنفا   احلديث  أِب  ابن  إىل  تُنسب  "و ،  اأْلَْلَبابِ ِلذَ   يُّونَ َوِعلِّ هي:  الفردوس    ." ِوي  أن  يعين  هو  وهذا  الذي 

ويظهر يف املقابل التخبط  يكون للعارفني ال للبُله. ومرة أخرى يظهر نفع العلم ابملراتب يف فهم النصوص،    أعلى اجلنان،
 . ، بسبب فقدهم لذلك العلمالذي يكون عليه الفقهاء كعادهتم

لِْلَجِميِع، َغِنيًّا جِلَِميِع الَِّذيَن يَ ُث يقول بولس: "        ، أَلنَّ َرابًّ َواِحًدا  َبنْيَ اْليَ ُهوِديِّ َواْلُيواَنينِّ أَلنَّ    ْدُعوَن ِبِه.ألَنَُّه الَ فَ ْرَق 
َفَكْيَف َيْدُعوَن مبَْن مَلْ يُ ْؤِمُنوا بِِه؟ وََكْيَف يُ ْؤِمُنوَن مبَْن مَلْ َيْسَمُعوا ِبِه؟ وََكْيَف َيْسَمُعوَن    »ُكلَّ َمْن َيْدُعو اِبْسِم الرَّبِّ خَيُْلُص«. 

رِيَن اِبخلَْرْيَاِت«.وََكْيَف َيْكرُِزوَن ِإْن مَلْ يُ ْرَسُلوا؟ َكَما ُهَو َمْكُتوٌب: »َما َأمجَْ   ِباَل َكارٍِز؟ اَلِم، اْلُمَبشِّ رِيَن اِبلسَّ لِكْن    َل أَْقَداَم اْلُمَبشِّ
َق َخرَباََن؟«  يَل، أَلنَّ ِإَشْعَياَء يَ ُقوُل: »ََي َربُّ َمْن َصدَّ ، َواخلَْرَبُ ِبَكِلَمِة هللِا.   لَْيَس اجْلَِميُع َقْد َأطَاُعوا اإِلجنِْ ":  ِإًذا اإِلميَاُن اِبخلَْرَبِ

، وهو  رب أهل الناركما هو  ل ثبوت ألوهية هللا للجميع، دليال على جناة اجلميع، ال يصح؛ ألن هللا رب أهل اجلنة  جعْ و 
س على اجلهل. وال يُستغرب هذا اخللط من  رب العاملني  . وهذا التصور أبن امللعونني ال نسبة هلم إىل هللا، هو تصور مؤسَّ

عليه السالم. ولعل بولس يُقابل بكالمه كالم    احلق  ريعة وحدها، مع اإلميان ابملسيحبولس، ألنه ترك امليزان، الذي هو الش
اخلاصة  آهلتها  هلا  األخرى  األمم  أن  ويرون  هبم،  خمصوصا  هللا  جيعلون  عندما كانوا  أنفسهم،  تصور  األخرى  اليهود  وهذا   .

 
 . أخرجه البزار يف مسنده، عن أنس بن مالك رضي هللا عنه.  1
 . 191، ص: 5فعية" للسبكي: ج: ، و"طبقات الشا 474، ص:18. "سري أعالم النبالء" للذهيب: ج:  2
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وجه عموم اخلطاب الشرعي لكل أمة من  عليه من الوجه الذي يقصده بولس؛ بل من  ردّ ، وال يصح أن يُ خيفى ِشركي ال 
 مع الشريعة احملمدية اخلامتة وحدها.  األمم، أو للبشرية مجعاء 

       " بولس:  يقول  اْلَمْسكُ ُث  أَقَاِصي  َوِإىَل  َصْوهُتُْم،  َخرََج  اأَلْرِض  يِع  مجَِ »ِإىَل  بَ َلى!  َيْسَمُعوا؟  مَلْ  أََلَعلَُّهْم  أَقُوُل:  ونَِة  لِكنَّيِن 
ًة. أبُِ   ْم«. أَقْ َواهلُُ  ٍة َغِبيٍَّة أُِغيُظُكْم«. لِكينِّ أَُقوُل: أََلَعلَّ ِإْسرَائِيَل مَلْ يَ ْعَلْم؟ أَوَّاًل ُموَسى يَ ُقوُل: »َأاَن أُِغريُُكْم مبَا لَْيَس أُمَّ ُُثَّ ِإَشْعَياءُ   مَّ

َوِصْرُت   َيْطلُُبوين،  مَلْ  الَِّذيَن  ِمَن  »ُوِجْدُت  َويَ ُقوُل:  «.يَ َتَجاَسُر  َعينِّ َيْسأَلُوا  مَلْ  لِلَِّذيَن  فَ يَ ُقوُل:    ظَاِهرًا  ِإْسرَائِيَل  ِجَهِة  ِمْن  أَمَّا 
": يُذّكر بولس هنا بين إسرائيل أبخالقهم مع أنبيائهم، ليعلموا أن  »طُوَل الن ََّهاِر َبَسْطُت َيَديَّ ِإىَل َشْعٍب ُمَعاِنٍد َوُمَقاِوٍم«. 

منهم، استثناء  ليس  عيسى  عن  القاعدة    إعراضهم  هو  نفسه  املطّردة  وإمنا  عيسى  يقصد  ال  وهو  السالم-لديهم.    - عليه 
على  هنا؛ ولكن يعين نفسه، ما دام قد استوىل على دعوة عيسى واستحوذ عليها من دون إذن من صاحبها. فإن اعرتض  

إننا نذّكرهم مبا رددان به  ممن يتبعون بولس يف زعمه، وذكروا أن عيسى قد أذن له يف طريقه إىل دمشق؛ ف  ،معرتضكالمنا  
ونزيد عليه هنا بقولنا: إن اإلذن الذي يكون من الرسل عليهم السالم يف التبليغ عنهم، ليس من   ،سابقا على هذا الزعم

من ِقبل النصارى  صنف اإلذن الذي يكون لشيوخ التزكية عندان؛ حىت   من ِقبل املسلمني. ونعين من هذا    و أيُقاس عليه 
بية يكون من الشيخ املرِب، ملن حتقق له الوصول من تالميذه وصار أهال لتزكية غريه. ونعين أيضا ابألهلية،  أن اإلذن يف الرت 

للم للرتبية كاملمرض احلامل  من هوى ومن جهل؛ وإال كان املتصّدر  هبا  بني  يانتفاء النفس وما يتعلق  يسري  كروب، وهو 
أنه يسعى يف شفاء املرضى!... يزعم  دام  وه  غرف املستشفى  ما  ببعض اإلهبام،  يبقى م ُحاطا  يعين أن هذا اإلذن قد  ذا 

وأما    ليس يف متناول كل أحد معرفته ومعرفة أثره. وهذا، ألن دعوة التزكية تبقى دعوة خاصة، ضمن الدعوة الدينية العامة. 
  تبليغ الرسالة، يتعلق بظاهراإلذن يف تبليغ الرسالة، فليس من هذا القبيل؛ وإمنا هو من اإلذن العام لألتباع. وذلك ألن  

وسلم:  الدين  وآله  عليه  هللا  صلى  النيب  قول  الباب  هذا  التزكية. ومن  الشأن يف  هو  بباطنه كما  ال  آيَةً » ،  َوَلْو  َعينِّ  ؛  بَ لُِّغوا 
اِهُد اْلَغاِئبَ فَ ْليُ بَ لِِّغ »يف ختام خطبة حجة الوداع:  أيضا،  ؛ ومنه قوله صلى هللا عليه وآله وسلم  1« ...   ، وهكذا  .. . 2«! الشَّ

منه، من دون أن يتحقق  حصرَي  من مسع منه، ولو مرة واحدة؛ وأما أن يُنّصب بولس نفسه رسوال    فإن عيسى يُبّلغ عنه كلُّ 
  ليس من عيسى، وال هو مما يتعّلق ابلرسالة. ولقد ُعرف بني املسلمني بتبليغ الرسالة علماء   كله  له ذلك، فليعلم أن ذلك

إىل تسمية الفقهاء    -حبسب علمنا -ولعّلنا قد سبقنا    . ، على مر القرونالدين قاطبة، على اختالف علومهم ودرجاهتم فيها 
مقابل وراثة النبوة والوالية. ننكر    اصطالحا ب  "ورثة الرسالة"، يف  على الفقهاء يف كالمنا، فإمنا كنا  كثريا  وحنن عندما كنا 

وهذا أيضا من أثر اخللط الذي لديهم، والذي ينبغي    سب؛ وهو مما مل يُكّلفوا تبليغه.ننكر خوضهم فيما ال يعلمون فح 
 عليهم العمل على التخلص منه على وجه الوجوب. 

فَأَُقوُل: أََلَعلَّ هللَا َرَفَض َشْعَبُه؟ َحاَشا! أَليّنِ َأاَن أَْيًضا  ُث يقول بولس يف األصحاح احلادي عشر من هذه الرسالة: "       
َياِمنَي.إِ    مَلْ يَ ْرُفِض هللاُ َشْعَبُه الَِّذي َسَبَق فَ َعَرَفُه. أَْم َلْسُتْم تَ ْعَلُموَن َماَذا يَ ُقوُل اْلِكَتابُ   ْسرَائِيِليٌّ ِمْن َنْسِل ِإبْ رَاِهيَم ِمْن ِسْبِط بِن ْ

ُل ِإىَل هللِا ِضدَّ ِإْسرَائِيَل قَاِئاًل: ،   ِإيِليَّا؟ َكْيَف يَ تَ َوسَّ قَ تَ ُلوا أَنِْبَياَءَك َوَهَدُموا َمَذاحِبََك، َوبَِقيُت َأاَن َوْحِدي، َوُهْم َيْطلُُبوَن   »ََي َربُّ
َعَة آاَلِف َرُجل مَلْ حُيُْنوا رُْكَبًة لِبَ ْعل«.   نَ ْفِسي!«. َفَكذِلَك يف الزََّماِن احْلَاِضِر    لِكْن َماَذا يَ ُقوُل َلُه اْلَوْحُي؟ »أَبْ َقْيُت لِنَ ْفِسي َسب ْ

فَِإْن َكاَن اِبلنِّْعَمِة فَ َلْيَس بَ ْعُد اِبأَلْعَماِل، َوِإالَّ فَ َلْيَسِت النِّْعَمُة بَ ْعُد نِْعَمًة. َوِإْن    ًضا َقْد َحَصَلْت بَِقيٌَّة َحَسَب اْخِتَياِر النِّْعَمِة.أَيْ 
َفَماَذا؟ َما َيْطلُُبُه ِإْسرَائِيُل ذِلَك مَلْ يَ نَ ْلُه. َولِكِن اْلُمْخَتاُروَن    ُد َعَماًل.َكاَن اِبأَلْعَماِل فَ َلْيَس بَ ْعُد نِْعَمًة، َوِإالَّ فَاْلَعَمُل الَ َيُكوُن بَ عْ 

 
 . أخرجه البخاري عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما.  1
 . متفق عليه عن أِب بكرة رضي هللا عنه.  2
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ْوا، َمُعوا  َكَما ُهَو َمْكُتوٌب: »َأْعطَاُهُم هللاُ ُروَح ُسَباٍت، َوُعُيواًن َحىتَّ اَل يُ ْبِصُروا، َوآَذااًن َحىتَّ اَل َيسْ   اَنلُوُه. َوأَمَّا اْلَباقُوَن فَ تَ َقسَّ
ا َوقَ َنًصا َوَعثْ َرًة َوجُمَازَاًة هَلُْم.  ِإىَل هَذا اْليَ ْوِم«. لُِتْظِلْم َأْعيُ نُ ُهْم َكْي اَل ي ُْبِصُروا، َوْلَتْحِن ظُُهوَرُهْم   َوَداُوُد يَ ُقوُل: »لَِتِصْر َماِئَدهُتُْم َفخًّ

ِحنٍي«. النعميف ُكلِّ  بني  التفريق  عند  لضالله،  يؤسس  بولس  زال  ما  يعرف  ":  مل  ألنه  إال  ذلك  وما  ابلشريعة؛  والعمل  ة 
هلا   مقاوما  وألنه كان  وجهها،  على  عيسى  إىل  رسالة  املوسوية  الشريعة  من  انتقل  عندما  أنه  ونعين  فرّيسيا.  عندما كان 

عميم  وهذا جهل منه حبقيقة األمر، وت   ؛ وكأنه قد قفز من ضفة هنر إىل أخرى؛ العيسوية، فإنه قد ظن أن ال مشرتك بينهما
إسرائيل  بين  مجيع  على  مثلهم  .حلاله  إسرائيلي  أنه  لقومه  يذكر  عندما  التعميم،  هذا  خُيفي  ال  أن  وهو  منهم  يريد  وكأنه  ؛ 

وال يُقدم على هذا الفعل، إال    وهذا مرة أخرى، سفسطة، ال يقبلها عقل سليم.   . يكونوا على مثل حاله، ألهنم إسرائيليون 
م النفس، يراها مرك وقد يعجب املرء عندما يرى بعض السفهاء على هذه احلال، من دون شائبة   لعامل.ل از من كان متضخِّ

عقل لديهم. ولقد رأينا من هذا الصنف كثريا من الناس يف زماننا، زمان االحنطاط الشامل. وأما العقالء، فحيثما كانوا،  
م يف كل مرة. نقول كل هذا، من  هم يعتربون احتمال اخلطأ لديهم. وهذا عينه، هو ما جيعلهم على استعداد لتغيري مساره

اجل العقلي ابب  العقلية.  دل  مبرتبته  ال  للعبد،  اإلهلي  ابإلذن  منوطا  اإلميان  جيعل  العلم  ألن  الديين؛  العلم  جهة  من  ال   ،
   هنا!...  والكالم السابق عن البُله، يؤيد ما نذكره

بقوله  بولس  تمُث خي         أََلَعلَُّهْم عَ : "هذا األصحاح  ِلألَُمِم  فَأَُقوُل:  َصاَر اخلَْاَلُص  َيْسُقطُوا؟ َحاَشا! َبْل ِبَزلَِّتِهْم  ِلَكْي  ثَ ُروا 
، َونُ ْقَصاهُنُْم ِغىًن ِلألَُمِم، َفَكْم اِبحْلَرِيِّ ِمْلُؤُهْم؟   إِلَغاَرهِتِْم.  َأيّنِ َأاَن    فَِإيّنِ أَُقوُل َلُكْم أَي َُّها األَُمُم: مبَا   فَِإْن َكاَنْت زَلَّتُ ُهْم ِغىًن لِْلَعاملَِ

ُد ِخْدَمَِت، ُهْم.  َرُسوٌل ِلألَُمِم أجمَِّ ، َفَماَذا َيُكوُن    َلَعلِّي أُِغرُي أَْنِسَباِئي َوأَُخلُِّص أاَُنًسا ِمن ْ ألَنَُّه ِإْن َكاَن َرْفُضُهْم ُهَو ُمَصاحَلََة اْلَعاملَِ
ًسا َفَكذِلَك اأَلْغَصاُن! َوِإْن َكاَنِت الْ  اْقِتَباهُلُْم ِإالَّ َحَياًة ِمَن اأَلْمَواِت؟  َسًة َفَكذِلَك اْلَعِجنُي! َوِإْن َكاَن اأَلْصُل ُمَقدَّ   َباُكورَُة ُمَقدَّ

َأْصِل ا طُعِّْمَت ِفيَها، َفِصْرَت َشرِيًكا يف  بَ ْعُض اأَلْغَصاِن، َوأَْنَت َزيْ ُتونٌَة بَ رِّيٌَّة  َها، فَِإْن َكاَن َقْد ُقِطَع  الَ تَ ْفَتِخْر  فَ   لزَّيْ ُتونَِة َوَدمسَِ
حَيِْمُل!  َك  ِإَيَّ اأَلْصُل  َبِل  اأَلْصَل،  حَتِْمُل  َلْسَت  َفأَْنَت  افْ َتَخْرَت،  َوِإِن  اأَلْغَصاِن.  أُلطَعََّم    َعَلى  »ُقِطَعِت اأَلْغَصاُن  َفَستَ ُقوُل: 

.  َأاَن!«. ألَنَُّه ِإْن َكاَن هللاُ مَلْ يُْشِفْق َعَلى    الَ َتْسَتْكربْ َبْل َخْف!   َحَسًنا! ِمْن َأْجِل َعَدِم اإِلميَاِن ُقِطَعْت، َوأَْنَت اِبإِلميَاِن ثَ َبتَّ
رَاَمُة فَ َعَلى الَِّذيَن َسَقطُوا، َوأَمَّا اللُّْطُف    اأَلْغَصاِن الطَِّبيِعيَِّة فَ َلَعلَُّه اَل يُْشِفُق َعَلْيَك أَْيًضا! فَ ُهَوَذا ُلْطُف هللِا َوَصرَاَمُتُه: أَمَّا الصَّ

َستُ ْقَطُع. فَ َلكَ  أَْيًضا  فَأَْنَت  َوِإالَّ  اللُّْطِف،  يف  ثَ َبتَّ  ِإْن  َأْن    ،  قَاِدٌر  هللاَ  أَلنَّ  َسُيَطعَُّموَن.  اإِلميَاِن  َعَدِم  يف  يَ ثْ بُ ُتوا  مَلْ  ِإْن  َوُهْم 
اَلِف الطَِّبيَعِة يف زَيْ ُتونٍَة َجيَِّدٍة،  ألَنَُّه ِإْن ُكْنَت أَْنَت َقْد ُقِطْعَت ِمَن الزَّيْ ُتونَِة اْلرَبِّيَّ   يَُطعَِّمُهْم أَْيًضا.  ِة َحَسَب الطَِّبيَعِة، َوطُعِّْمَت خِبِ

ِة؟ اخْلَاصَّ زَيْ ُتونَِتِهِم  يف  الطَِّبيَعِة،  َحَسَب  ُهْم  الَِّذيَن  هُؤاَلِء  يَُطعَُّم  اِبحْلَرِيِّ  ه  َفَكْم  جَتَْهُلوا  َأْن  اإِلْخَوُة  أَي َُّها  أُرِيُد  َلْسُت  َذا  فَِإيّنِ 
أَ  ِإىَل  إِلْسرَائِيَل  ُجْزئِيًّا  َحَصَلْت  َقْد  اْلَقَساَوَة  َأنَّ  ُحَكَماَء:  أَنْ ُفِسُكْم  ِعْنَد  َتُكونُوا  لَِئالَّ   ، رَّ األَُمِم،السِّ ِمْلُؤ  َيْدُخَل  َوهَكَذا    ْن 

يُع ِإْسرَائِيَل. َكَما ُهَو َمْكُتوٌب: »َسَيْخرُُج ِمْن ِصْهيَ ْوَن اْلمُ  َوهَذا ُهَو اْلَعْهُد ِمْن    ْنِقُذ َويَ رُدُّ اْلُفُجوَر َعْن يَ ْعُقوَب.َسَيْخُلُص مجَِ
َخطَاََيُهْم«. نَ َزْعُت  َمىَت  هَلُْم  َأْجِل    ِقَبِلي  ِمْن  َأِحبَّاُء  فَ ُهْم  االْخِتَياِر  ِجَهِة  ِمْن  َوأَمَّا  َأْجِلُكْم،  ِمْن  َأْعَداٌء  ُهْم  يِل  اإِلجنِْ ِجَهِة  ِمْن 

ِهبَ   اآلاَبِء،  َنَداَمٍة. أَلنَّ  ِبالَ  ِهَي  َوَدْعَوَتُه  هللِا  هُؤاَلءِ   اِت  بِِعْصَياِن  ُرمِحُْتْم  اآلَن  َولِكِن  هللَا،  ُتِطيُعوَن  الَ  َمرًَّة  أَنْ ُتْم  ُتْم    فَِإنَُّه َكَما ُكن ْ
هللَا َأْغَلَق َعَلى اجْلَِميِع َمًعا يف اْلِعْصَياِن، ِلَكْي يَ ْرَحَم  أَلنَّ    هَكَذا هُؤاَلِء أَْيًضا اآلَن، مَلْ يُِطيُعوا ِلَكْي يُ ْرمَحُوا ُهْم أَْيًضا بَِرمْحَِتُكْم. 

َما أَبْ َعَد َأْحَكاَمُه َعِن اْلَفْحِص َوطُرَُقُه َعِن االْسِتْقَصاِء!  اجْلَِميَع. َمْن َعَرَف ِفْكَر    ََي َلُعْمِق ِغىَن هللِا َوِحْكَمِتِه َوِعْلِمِه!  »أَلْن 
؟ َأْو َمْن َصارَ  ":  أَلنَّ ِمْنُه َوبِِه َوَلُه ُكلَّ اأَلْشَياِء. َلُه اْلَمْجُد ِإىَل األََبِد. آِمنَي.   َأْو َمْن َسَبَق َفَأْعطَاُه فَ ُيَكاَفَأ؟«.   َلُه ُمِشريًا؟ الرَّبِّ

السالم؛   عليه  عيسى  يفعل  املعاين، كما كان  يف  خيوض  هبا  أنه  يظن  والَت  املعهودة،  سفسطته  من  هو  هنا،  بولس  كالم 
هات!... وال يُشبه ما َيتيه بفعله هذا، إال ما نراه عند املتصوفة من هذَين، يتومّهون أهنم خيوضون به يف احلقائق كما  وهي

احلمقى أحد  اآلن  ألذكر  وإين  املتحّققون.  منقلِ من    ، يفعل  صوفية  طريقة  إىل  جااملنتسبني  عندما  عليَّ  ءبة،  يطرق  مرة  ين 
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من   بيت  من جاءين وطرق ابِب؛ وكأنه  ابِب، يدعوين إىل جلسة يف  أبن هللا هو  يُكّلمين  صار  معه،  ذهبت  البيوت. فلما 
غي أن يؤدب عليه اجملاهرون به!... وبولس هنا خيتلق منطقا، ال  بيُ ْعلمين مبكانته. وهذا كله، ليس إال من احلمق، الذي ين 

ُث جيعل هداية األمم األخرى سببا يف هداية    يسوغ إال عنده: فهو جيعل معصية بين إسرائيل سببا يف هداية األمم األخرى؛
يف   يفّر من أن جيادله  ذلك ال تُعلم. وكأنه  هلل حكمة يف كل  هنائية، هي أن  نتيجة  ذلك  إسرائيل؛ ويُرّتب على  مجيع بين 

ملنطق، ال خيتلف  ته العقول. وهذا ادّ أقواله أحد مبنطق العقل، أو مبنطق الشريعة؛ ليُبقي على بُنيانه قائما يف األوهام، وإن رَ 
عوام العوام، عندما يكونون مقيمني على املعصية، وال يقبلون نصيحة الناصحني؛ بل يردوهنا مبنطق  منطق  يف فساده، عن  

: "وما يُدريك أن هللا يغفر يل، وال يقبل منك أعمالك؛ فإنه على كل شيء قدير!"،  من مثل سقيم، تتضمنه عبارات هلم  
ال  كأو   احلقيقة  "إن  أو  قوهلم:  النار!"،  أهل  من  اجلنة وأنك  أهل  من  أنين  يُدريك  اآلخرة، وما  يف  إال  "إن  كتظهر  قوهلم: 

األعمال خبواتيمها، فلعلي أتوب وأصري إىل خري؛ ولعلك تنقلب إىل املعصية أو رمبا الكفر، فتكون من اخلاسرين!". وهذا  
من وحي الشيطان ونفخه. وكالم بولس، وإن كان    كله، وإن كان له مستند من وجهه، فإنه يف حمل الُنصح ال يكون إال 

من اإلرهاب    -كما ال خيفى- ؛ فإنه يشي أبنه وحده من يعلم من هللا ما خِفي عن غريه. وهذا  يف علمه   يبدو منه التنزيه هلل
"،  ِفْكَر الرَّبِّ   أَلْن َمْن َعَرفَ الفكري الذي يعتمده املدلسون، وإن كان ال ينطلي إال على السفهاء واجلهلة. ُث إن عبارة "

حيكُ  الذي  املخلوق،  العقل  عمل  هو  الفكر  ألن  وذلك  تصح!  إمكانه ال  عليه  الفكر  .م  أن  بني    ، ونعين  العقل  تردد  هو 
أكثر أو  يف  أمرين  وقع  ما  عدم،  وجهْيه  أحد  من  هو  الذي  املمكن  يف  إال  يكون  ال  خوضه  وأن  عدم،  أصله  أن  ولوال   .

ألن العلم صفة وجودية تليق به وحده. ولن نفّصل القول هنا يف مسألة نسبة    ؛ال الفكر   فله العلم  ، . وأما هللا سبحانهذلك 
 العلم إىل العباد يف الوحي، وال يف صنوف العلم؛ ألن ذلك سيخرج بنا عن الغرض. 

        " عشر:  الثاين  األصحاح  يف  بولس  يقول  هللاِ ُث  ِبَرأَْفِة  أَي َُّها اإِلْخَوُة  إِلَْيُكْم  َحيًَّة    َفَأطُْلُب  َذبِيَحًة  َأْجَسادَُكْم  ُموا  تُ َقدِّ َأْن 
َسًة َمْرِضيًَّة ِعْنَد هللِا، ِعَباَدَتُكُم اْلَعْقِليََّة. ُوا َعْن َشْكِلُكْم بَِتْجِديِد أَْذَهاِنُكْم، لَِتْخَتربُوا َما    ُمَقدَّ ْهَر، َبْل تَ َغريَّ َواَل ُتَشاِكُلوا هَذا الدَّ

ان عنها سابقا أبهنا  ": هذه العبارات، تُفصح عن حقيقة دعوة بولس، والَت أخربْ احِلَُة اْلَمْرِضيَُّة اْلَكاِمَلُة. ِهَي ِإرَاَدُة هللِا: الصَّ 
أيديولوجيا، ال إميان. وهذا ألن العبادة ليست عقلية، كما يظنها بولس، أو غريه من أهل الدين؛ وإمنا هي اتباع للوحي  

العمل ابلشريعة، صنفان ال اثلث هلما: عمل بدين، وعمل قليب. فإن قال قائل: أال  الذي َيِت به الرسول من عند هللا. و 
فإننا  بني العقل والقلب؟... فكيف تنفون كالم بولس الذي جيعل العمل عقليا، مع ذلك؟... أحياان ُتسّوون يف كالمكم 

دا؛ فألن إشارتنا تكون إىل املسمى ال  جنيب: حنن عندما نسّوي يف كالمنا أحياان بني العقل والقلب، وجنعلهما شيئا واح
من  يف املرتبة أدىن    الفعلو   ؛ إىل فعل العقل هي  فإشارته    ، . وأما بولس؛ وبني املعنينْي فرق إىل صفة القلبية أو صفة العقلية 

سوء؛  !... ولقد وقع شطر من املسلمني فيما وقع فيه بولس، لكنهم مل يبلغوا مبلغه يف الالصفة؛ لذلك مل نقبل منه كالمه 
يقع أهل الدين يف هذه اآلفة، مع أن    علهم العقلي. وأما إن سأل سائل: ملَ ألهنم مل يُنكروا مرتبة الشريعة، بل زادوا عليها فِ 

الدين مل يُدل عليها إال من وجه خمصوص وحمصور؟ فإننا جنيب: ال يقع ذلك من الناس، إال بعد أن يفقدوا نور الدين.  
انتقا بعد  إال  حيدث  ال  الَت  وهذا  الشرعية  األعمال  أن  أيضا،  يعين  وهذا  ألقوامهم.  ومفارقتهم  السالم  عليهم  الرسل  ل 

. يقول هللا تعاىل يف  )املدد(   أتتيهم ابلنور  لكانتيكونون عليها تكون مقطوعة عن أصلها؛ ألهنا لو بقيت على أصلها،  
إمثار األعمال:  َأْجرُهُ   معىن  َهَداُء ِعْنَد َرهبِِّْم هَلُْم  . واملقصود من الشهداء هنا، الذين قُتلوا  [19ْم َونُورُُهْم{ ]احلديد:  }َوالشُّ

. وهذا يعين، أن كل األعمال الشرعية هلا  ، كما هو معلوم يف سبيل هللا؛ واملوت يف سبيل هللا عمل من األعمال الشرعية 
ل العامل، ومل جيد نورا يف قلبه، فليعلم أنه مقطوع عن أصل الشريعة؛ وال يُقطع العبد  عمِ   فإنْ   أجر وهلا نور، على قدرها. 

وهلذا   اعتقاده.  فيه  فسد  إن  إال  رسوله  عن  ينقطع  وال  زمانه؛  يف  يتبعه  الذي  رسوله  عن  ُقطع  إن  إال  الشريعة،  أصل  عن 
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أمرهم؛ ومل أهنم مقطوعون عن النيب صلى هللا    نكن   السبب، كنا حنن حنذر الوهابية التيميني، وُُنّوفهم من عاقبة  نعين إال 
أقوال هذه الطائفة، فَعِلمنا يقينا أهنم  كثري من عليه وآله وسلم، وهو ما يذهب أبجور أعماهلم وبنورها. ولقد استمعنا إىل  

وينقطعو  العهد،  هبم  يطول  عندما  الرسل  أتباع  وإن  هلم.  نور  وال  جيدون   نمقطوعون  ال  فإهنم  الوحي،  أصل  نورا    عن 
يف   الُعمدة  جيعله  ومل  خمصوصة؛  جماالت  يف  اإلنسان  به  هللا  أيّد  طبيعي  نور  العقل،  ونور  عقوهلم.  أنوار  إال  به  يستضيئون 

احلق يُظنّ طلب  ما  بعكس  ولو  ؛  الفالسفة  طريق  إىل  رجعوا  الديين،  النور  فقدهم  عند  الرسل  أتباع  أن  هذا،  من  ونعين   .
جهة   من  سبب كوهنم  هو  وهذا  العقيدة  جزئيا.  بني  التفريق  ألن  وذلك  يعلمون.  ال  وإن كانوا  أيديولوجيا،  على  العقائد 

اإلميانية واأليديولوجيا، ليس يف متناول كل الناس؛ ولقد وجدان كبار أئمة املتكلمني من املسلمني، ال يعلمون هذا الفرق،  
هناية   يف  بعضهم  استعدادهمرهاعمأوإن كان  وعند  رهب  م،  عنهم م للقاء  تذهب  الفكر   ،  إمياهنم    غشاوة  نور  فيهم  ويصحو 

املشروعة أعماهلم  يف  صدقهم  زيت  من  يوقد  عقوهلمالذي كان  وراء  من  فإهنم  ،  الضالل،  أئمة  من  الصادقني،  غري  وأما   .
وحىت نظهر حقيقة ما الناس عليه، فإننا نقول:    يبقون على عماهم، وقد ميوتون على غري امللة، والناس حيسبوهنم على خري.

يإن ك ما  بعكس  لعقيدته،  التنظري  يف  العبد  ق  تعمُّ بقدر  يزداد  اخلطر،  وهذا  خطر؛  على  الكالمية،  العقائد  أهل    توهم ل 
الناس. وهلذا، فنحن دائما نُعيد: إن العامة من املسلمني أقرب إىل النجاة من الفقهاء. نقول هذا، ألن الفقهاء، مل يلتزموا  

   تناول ما ال يدخل حتت هيمنتها، وليس إال هللا والوحي.احلد يف إعمال عقوهلم، وخرجوا هبا إىل 
َبِغي َأْن ُث يضيف بولس: "        َنُكْم: َأْن الَ يَ ْرتَِئَي فَ ْوَق َما يَ ن ْ يَ ْرتَِئَي، َبْل  فَِإيّنِ أَُقوُل اِبلنِّْعَمِة اْلُمْعطَاِة يل، ِلُكلِّ َمْن ُهَو بَ ي ْ

قَ  ِل، َكَما  َعقُّ الت َّ ِإىَل  اإِلميَاِن.يَ ْرتَِئَي  ِمَن  ِمْقَدارًا  َواِحٍد  ِلُكلِّ  هللاُ  لَْيَس    َسَم  َولِكْن  َأْعَضاٌء َكِثريٌَة،  لََنا  َواِحٍد  َجَسٍد  يف  فَِإنَُّه َكَما 
يُع اأَلْعَضاِء هَلَا َعَمٌل َواِحٌد،   بَ ْعٍض، ُكلُّ َواِحٍد ِلآلَخِر. هَكَذا حَنُْن اْلَكِثريِيَن: َجَسٌد َواِحٌد يف اْلَمِسيِح، َوَأْعَضاٌء بَ ْعًضا لِ   مجَِ

اإِلميَاِن،  ِإىَل  فَِبالنِّْسَبِة  أَنُ بُ وٌَّة  لََنا:  اْلُمْعطَاِة  النِّْعَمِة  حِبََسِب  خُمَْتِلَفٌة  َمَواِهُب  لََنا  َفِفي    َولِكْن  اْلُمَعلُِّم  أَِم  اخلِْْدَمِة،  َفِفي  ِخْدَمٌة  أَْم 
ْعِليِم،  اْلَوعْ   الت َّ َفِفي  اْلَواِعُظ  فَِبُسُروٍر. أَِم  الرَّاِحُم  فَِباْجِتَهاٍد،  اْلُمَدبُِّر  فَِبَسَخاٍء،  اْلُمْعِطي  رََِيٍء. ُكونُوا    ِظ،  ِبالَ  فَ ْلَتُكْن  اَْلَمَحبَُّة 

. ، ُمْلَتِصِقنَي اِبخلَْرْيِ رَّ ِمنَي بَ ْعُضكُ   َكارِِهنَي الشَّ َغرْيَ ُمَتَكاِسِلنَي    ْم بَ ْعًضا يف اْلَكرَاَمِة.َوادِّيَن بَ ْعُضُكْم بَ ْعًضا اِبْلَمَحبَِّة اأَلَخوِيَِّة، ُمَقدِّ
 ، الَِة،  يف االْجِتَهاِد، َحارِّيَن يف الرُّوِح، َعاِبِديَن الرَّبَّ ْيِق، ُمواِظِبنَي َعَلى الصَّ ُمْشرَتِِكنَي يف    َفرِِحنَي يف الرََّجاِء، َصابِرِيَن يف الضِّ

فَ َرًحا َمَع اْلَفرِِحنَي    اَبرُِكوا َعَلى الَِّذيَن َيْضَطِهُدوَنُكْم. اَبرُِكوا َوالَ تَ ْلَعُنوا.   َعَلى ِإَضاَفِة اْلُغَراَبِء. اْحِتَياَجاِت اْلِقدِّيِسنَي، َعاِكِفنَي  
اْلَباِكنَي. َمَع  اْلَعالَِيةِ   َوبَُكاًء  اِبألُُموِر  نَي  ُمْهَتمِّ َغرْيَ  َواِحًدا،  اْهِتَماًما  لِبَ ْعٍض  بَ ْعُضُكْم  نَي  الَ    ُمْهَتمِّ اْلُمتَِّضِعنَي.  ِإىَل  َقاِديَن  ُمن ْ َبْل 

يِع النَّاِس.   َتُكونُوا ُحَكَماَء ِعْنَد أَنْ ُفِسُكْم.  اَم مجَِ ِإْن َكاَن ممُِْكًنا َفَحَسَب    الَ جُتَاُزوا َأَحًدا َعْن َشّر ِبَشّر. ُمْعَتِننَي أِبُُموٍر َحَسَنٍة ُقدَّ
يَع النَّاِس.  ْقَمةُ الَ  طَاقَِتُكْم َساِلُموا مجَِ َتِقُموا ألَنْ ُفِسُكْم أَي َُّها اأَلِحبَّاُء، َبْل أَْعطُوا َمَكااًن لِْلَغَضِب، ألَنَُّه َمْكُتوٌب: »يلَ الن َّ َأاَن     تَ ن ْ

. يَ ُقوُل الرَّبُّ ِإْن فَ َعْلَت هَذا جَتَْمعْ   أَُجازِي  اَنٍر َعَلى رَْأِسِه«. فَِإْن َجاَع َعُدوَُّك َفَأْطِعْمُه. َوِإْن َعِطَش فَاْسِقِه. ألَنََّك  الَ     مَجَْر 
. اِبخلَْرْيِ رَّ  الشَّ اْغِلِب  َبِل  رُّ  الشَّ "يَ ْغِلبَ نََّك  بقوله:  اجلماعة  يف  مكانته  إبراز  على  بولس  حيرص  اْلُمْعطَاِة  ":  اِبلنِّْعَمِة  أَُقوُل  فَِإيّنِ 

ذلك يوزع املراتب الباقية على املستمعني، يف عملية  "؛ ألنه يتكلم وكأنه نيب أو رسول، وليس هو ال ذا وال ذاك. ُث بعد  يل 
السالم  عليه  عيسى  تعاليم  فيها  يقارب  عامة،  التدليسوعظ  ابب  من  الدين ،  أهل  به  ينفرد  ال  اجلماعة  تنظيم  وأمر   .  

السرية   وحدهم؛ وغري  السرية  التنظيمات  وأصحاب  األيديولوجيات  أصحاب  إىل  يتجاوزهم  واملبطلة.بل  احملقة  يغرتَّ   ؛    فال 
 يف نفسه!...   أحد بكالم بولس هذا، ألنه ال يفيد خصوصية

اَلِطنِي اْلَفائَِقِة، ألَنَُّه لَْيَس ُسْلطَاٌن ِإالَّ ِمَن هللِا،  ُث يقول بولس يف األصحاح الثالث عشر: "        لَِتْخَضْع ُكلُّ نَ ْفٍس لِلسَّ
ِمَن   ُمَرت ََّبٌة  ِهَي  اْلَكائَِنُة  اَلِطنُي  ألَنْ ُفِسِهْم    هللِا،َوالسَّ َسَيْأُخُذوَن  َواْلُمَقاِوُموَن  هللِا،  تَ ْرتِيَب  يُ َقاِوُم  ْلطَاَن  السُّ يُ َقاِوُم  َمْن  ِإنَّ  َحىتَّ 

ْلطَ   َديْ ُنونًَة.  َأْن الَ خَتَاَف السُّ أََفرُتِيُد  رِّيَرِة.  لِلشِّ ِلأَلْعَماِل الصَّاحِلَِة َبْل  اَم لَْيُسوا َخْوفًا  َلَك  فَِإنَّ احْلُكَّ اَن؟ افْ َعِل الصَّاَلَح فَ َيُكوَن 
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ِإْذ ُهوَ   َمْدٌح ِمْنُه، ْيَف َعبَ ثًا،  رَّ َفَخْف، ألَنَُّه اَل حَيِْمُل السَّ اَلِح! َولِكْن ِإْن فَ َعْلَت الشَّ لِلصَّ َتِقٌم    ألَنَُّه َخاِدُم هللِا  َخاِدُم هللِا، ُمن ْ
. رَّ الشَّ يَ ْفَعُل  الَِّذي  ِمَن  الضَِّمرِي.  ِلذِلكَ   لِْلَغَضِب  ِبَسَبِب  أَْيًضا  َبْل  فَ َقْط،  اْلَغَضِب  ِبَسَبِب  لَْيَس  َلُه،  خُيَْضَع  َأْن  فَِإنَُّكْم    يَ ْلَزُم 

اُم هللِا ُمواِظُبوَن َعَلى ذِلَك ِبَعْيِنِه. يََة ِلَمْن َلُه اجلِْْزيَُة.  فََأْعطُوا اجْلَِميَع ُحُقوقَ ُهُم: اجلِْزْ  أَلْجِل هَذا تُوُفوَن اجْلِْزيََة أَْيًضا، ِإْذ ُهْم ُخدَّ
اإِلْكرَاُم.  َلُه  ِلَمْن  َواإِلْكرَاَم  اخْلَْوُف.  َلُه  ِلَمْن  َواخْلَْوَف  اجْلَِبايَُة.  َلُه  ِلَمْن  على  اجْلَِبايََة  اليهود كانوا  أن  عرفنا  أن  سبق  لقد   :"

إبقامة شعائرهم؛ واثنيا،    هلم  سب مساحهممذاهب يف معاملة احلاكم اليوانين والروماين: أوال، حبسب ما يُعاملهم أولئك وحب
إسرائيل. بين  من  امللوك  عن  إال  تتكلم  تكن  مل  املوسوية  الشريعة  اإلسرائيليني    ألن  غري  من  احلكام  معاملة  ستبقى  لذلك 

.  جديدة عليهم، ولذلك ستكون اجتهادات فقهائهم جتاهها حبسب اجملتهد، وحبسب احلاكم ومقدار قبوله لليهود واليهودية
لقد كان عيسى علمهم أن يُعطوا لقيصر ما لقيصر وهلل ما هلل، يف فصل بني ما َيمر به احلاكم من جباية لألموال، وما  و 

للسلطة   اعتبار  هي  ما  بقدر  اليوم،  املعروف  ابملعىن  علمانية،  ليست  وهذه  واملعامالت.  العبادات  يف  هللا  شريعة  من  هو 
شريع السياسي العيسوي اجلديد على اليهود، سيزداد عدم فقه اليهود للتشريع  وهبذا الت  وعدم دخول يف مواجهتها.   احلاكمة

العيسوي؛ خصوصا عندما يرون أنفسهم غري معنيني به. ولو أهنم أدركوا أن احلقبة التارخيية الَت بُعث فيها عيسى، كانت  
بد ولكن  حينها؛  الشرعي  الدليل  تتبع  عليهم  لسهل  موسى،  حلقبة  الوجه  هذا  من  ألحكام  خمالفة  عقوهلم  تتسع  أن  ل 

واحلقب   األحكام  بني  الصلة  إدراك  ومسألة  األوىل.  األحكام  من  ابملتجاوز  متسكا  وتزداد  فيها  تشكك  صارت  عيسى، 
يتنبه إليها كثري من فقهاء املسلمني أنفسهم، عندما جيمدون على النص حرفيا؛ وهبذا خيسرون تطور شريعتهم  واألزمان، ال  

شؤ  ويف كل  األزمان  عن  مع  انشئا  يكون  ال  الواقع،  من  لشيء  الشريعة  مصادمة  عيب  أن  يعين،  هذا  وكالمنا  احلياة.  ون 
ابهلل؛ ولكن عن قصور إدراك لألحكام وأدلتها. ولو اتسع اجملال لذكران أمثلة عن هذا التخلف   قصور يف الشريعة عياذا 

ابللقب  وكالمنا هنا هو ع  الفقهي، والذي سببه عدم مرونة عقول الفقهاء فحسب.  ن الفقهاء املعتربين، ال عن الفقهاء 
 أو ابملظهر. 

وعندما يعلن بولس أن احلكام هم من ترتيب هللا ومن جعله، وينهى عن مقاومتهم وعن عصياهنم، فإنه يكون حمقا؛         
اكم يف الرعية: فإن  حبسب مبلغ الشريعة لديهم. ألن الشريعة احملمدية الكاملة، مع اعتبارها ذلك كله، فإهنا تعترب عمل احل

بولس   ألن  وهذا،  له.  طاعة  فال  هللا،  ومبعصية  هبواه،  عامال  وإن كان  الطاعة؛  عليها  وجبت  ابلشريعة،  فيها  عامال  كان 
ق دائما. وهكذا ستغطي الشريعة جانبا  افرتض أن يكون السالطني كلهم عاملني خلري أهل البالد؛ وهو أمر قد ال يصدُ 

إلي  من الفوارق املوجودة بني املسلمني والكتابيني  كان م ُغفال، ومنظورا  مظاهره. وهذا  ه حبسب تطور معىن احلكم وتطور 
اترخيية حقب  يف  الكنيسة  بسلطة  وربطها  احلكم،  مبسألة  النصرانية  اعتناء  وأما  اآلن.  خمصوصة   إىل  بالد  ،  خمصوصة، ويف 

 فإنه كان أمرا مستحداث، سنعمل على تناوله يف حمله إبذن هللا.  
َمَل  الَ َتُكونُوا َمْديُوِننَي أَلَحٍد ِبَشْيٍء ِإالَّ أِبَْن حيُِبَّ بَ ْعُضُكْم بَ ْعًضا، أَلنَّ َمْن َأَحبَّ َغرْيَُه فَ َقْد َأكْ ُث يواصل بولس: "       

ْن َكاَنْت َوِصيًَّة أُْخَرى، ِهَي جَمُْموَعٌة يف هِذِه  أَلنَّ »الَ تَ ْزِن، الَ تَ ْقُتْل، اَل َتْسرِْق، الَ َتْشَهْد اِبلزُّوِر، الَ َتْشَتِه«، َوإِ   النَّاُموَس. 
بَّ َقرِيَبَك َكنَ ْفِسَك«. هَذا َوِإنَُّكْم َعارُِفوَن    اَْلَمَحبَُّة اَل َتْصَنُع َشرًّا لِْلَقرِيِب، فَاْلَمَحبَُّة ِهَي َتْكِميُل النَّاُموِس.   اْلَكِلَمِة: »َأْن حتُِ

َا اآلَن َساعَ  َقْد تَ َناَهى اللَّْيُل َوتَ َقاَرَب الن ََّهاُر،   ٌة لَِنْستَ ْيِقَظ ِمَن الن َّْوِم، فَِإنَّ َخاَلَصَنا اآلَن أَقْ َرُب ممَّا َكاَن ِحنَي آَمنَّا. اْلَوْقَت، َأهنَّ
ْكِر، الَ اِبْلَمَضاجِع َواْلَعَهِر، الَ  لَِنْسُلْك بِِلَياَقٍة َكَما يف الن ََّهاِر:    فَ ْلَنْخَلْع َأْعَماَل الظُّْلَمِة َونَ ْلَبْس َأْسِلَحَة النُّوِر.  الَ اِبْلَبَطِر َوالسُّ

َهَواِت.   اِبخلَِْصاِم َواحلََْسِد.  ": إن ما يذكره بولس هنا،  َبِل اْلَبُسوا الرَّبَّ َيُسوَع اْلَمِسيَح، َوالَ َتْصنَ ُعوا َتْدِبريًا لِْلَجَسِد أَلْجِل الشَّ
هللا قال  الَت  الرهبنة،  ملبادئ  أتسيس  عنها:هو  ات َّبَ ُعوهُ      الَِّذيَن  يف قُ ُلوِب  يَل َوَجَعْلَنا  جنِْ اإْلِ َناُه  َوآتَ ي ْ َمْرمَيَ  اْبِن  بِِعيَسى  َنا  ي ْ }َوقَ فَّ

َناَها َعَلْيِهْم ِإالَّ ابِْتَغاَء ِرْضَواِن اَّللَِّ َفَما َرعَ  ُهْم َأْجَرُهْم  ْوَها َحقَّ رِ َرأَْفًة َوَرمْحًَة َوَرْهَبانِيًَّة ابْ َتَدُعوَها َما َكتَ ب ْ َنا الَِّذيَن آَمُنوا ِمن ْ َعايَِتَها َفآتَ ي ْ
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ُهْم فَاِسُقوَن{ ]احلديد:   ِمن ْ من دون أن يكون عيسى  [27وََكِثرٌي  أن الرهبانية الَت ابتدعها املسيحيون،  . ويظهر من اآلية 
إال التقرب إىل هللا أبقصى ما يستطيعون؛ لكن يقصدون منها  يرعوها حق رعايتها، عندما  قد شرعها هلم؛ مل يكونوا  هم مل 

بعد،   خالفوها  إىل قسمني: قسم أصغر، هو قسم  يف  أنفسهم    تانون وصاروا خي  فيما  خمالفتها. وقسم هللا بذلك املسيحيني 
وهؤالء   أحكامه؛  عن  اخلارجني  للطريق  املخطئني  قسم  هو  أكرب،  وقسم  خريا؛  إمياهنم  عن  سُيجازون  الذين  ال  - املؤمنني، 

. وإن تلخيص املعامالت الشرعية يف احملبة من بولس، هو أمر جيد؛ ألن احملبة هي  يف العقىب سيكون هلم العذاب  -شك
للناموس. مكملة  أهنا  أخرب  عندما  صدق  ولقد  صاحل؛  عمل  أصل    أساس كل  هي  احملبة  إن  نقول:  أبن  عليه  نزيد  وحنن 

كثري من املسلمني، خصوصا أولئك الذين ينظرون إىل  الناموس وأساسه، وليست مكملة له فحسب. وهذا املعىن جيهله  
واحملبة هنا، ليست هي حمبة القريب يف الدم ويف اإلميان فحسب، بل هي حمبة هللا    اليهود هلا.  ةالشريعة نظرة آلية ُتشبه نظر 

. ولقد اعتىن هبذا اجلانب  ة يف املعامل  ورسوله يف املرتبة العليا؛ ما دامت األعمال املشروعة، ال تكتمل إال مبحبة هللا ورسوله
 . ؛ جزاهم هللا خريا الصوفية، فأحسنوا إىل الدين ابعتنائهم ذاك، وأبرزوا مكانته الَت كادت تندرس مع غريهم

 يُ ْؤِمُن  َواِحدٌ   َوَمْن ُهَو َضِعيٌف يف اإِلميَاِن فَاقْ بَ ُلوُه، اَل ِلُمَحاَكَمِة األَْفَكاِر.ُث يقول بولس يف األصحاح الرابع عشر: "       
الَ يَ ْزَدِر َمْن ََيُْكُل مبَْن اَل ََيُْكُل، َواَل َيِدْن َمْن اَل ََيُْكُل َمْن ََيُْكُل، أَلنَّ    َأْن ََيُْكَل ُكلَّ َشْيٍء، َوأَمَّا الضَِّعيُف فَ َيْأُكُل بُ ُقواًل.

قَِبَلُه.  ِلَمْوالَ   هللَا  ُهَو  َغرْيَِك؟  َعْبَد  َتِديُن  الَِّذي  أَْنَت  يُ ثَ بَِّتُه. َمْن  َأْن  قَاِدٌر  هللَا  أَلنَّ  َسيُ ثَ بَُّت،  َولِكنَُّه  َيْسُقُط.  َأْو  يَ ثْ ُبُت  َواِحٌد    ُه 
مُّ. َوالَِّذي الَ يَ ْهَتمُّ  الَِّذي يَ ْهَتمُّ اِبْليَ ْوِم، فَِللرَّبِّ يَ ْهتَ   يَ ْعَتربُ يَ ْوًما ُدوَن يَ ْوٍم، َوآَخُر يَ ْعَتربُ ُكلَّ يَ ْوٍم. فَ ْليَ تَ يَ قَّْن ُكلُّ َواِحٍد يف َعْقِلِه:

ََيْكُ  هللَا. َوالَِّذي اَل  َيْشُكُر  ألَنَُّه  ََيُْكُل  فَِللرَّبِّ  ََيُْكُل،  َوالَِّذي   . يَ ْهَتمُّ اَل  فَِللرَّبِّ  هللَا. اِبْليَ ْوِم،  ََيُْكُل َوَيْشُكُر  الَ  أَلْن    ُل فَِللرَّبِّ 
أَ  َوالَ  ِلَذاتِِه،  يَِعيُش  ِمنَّا  َأَحٌد  ِلَذاتِِه. لَْيَس  مَيُوُت  َوِإْن    َحٌد  ِعْشَنا  فَِإْن  مَنُوُت.  فَِللرَّبِّ  َنا  ُمت ْ َوِإْن  نَِعيُش،  فَِللرَّبِّ  ِعْشَنا  ِإْن  ألَن ََّنا 

َنا فَِللرَّبِّ حَنُْن. من جهة العلم. ألن الشخص حيكم على  ُمت ْ ": هذا الكالم جيد، يف عمومه، وإن كان فوق طور األتباع 
الشريعة، وعلم الشريعة ال يُعطي من نفسه اعتبار الشيء ونقيضه. ولعل بولس قد بلغه من كالم    غريه حبسب علمه من

امل ُقبل   أن  املتقلل،  الزاهد  يرى  أن  الصعب  من  هذا، ألنه  نقول  وحنن  حقيقته.  يفقه  أن  دون  من  يُكّرره،  صار  ما  عيسى 
م وأما  حصرا؛  العمل  جهة  من  خري  على  منها  واملستكثر  املباحات  معلوم  على  فهو  العباد،  يف  العام  هللا  حكم  جهة  ن 

، فصار  ، بلغه من دون أن يعلمه، وإما كالما جمهوال له هو نفسه منه  للجميع. وهذا الكالم من بولس يكون إما تنظريا حبتا
ة واألدب  . وأما ما خيتم به هذه الفقرة من أن العبد ينبغي أن يرتك احلكم على عبد آخر للرب، فإنه من عيون احلكميرّدده 

معصية أخيه،    مالشرعي. وقد زل كثري من املسلمني مبجاوزهتم له، وابحتقار الع ُصاة منهم على اخلصوص. وليس للعبد أما 
إال النصيحة بلسانه؛ وأما قلبه، فينبغي أن ال حيكم بشيء، ما دام حكم هللا على عبده غيبا من الغيوب. وأما تنبيه بولس  

يعيش أن  ينبغي  العبد  أن  تعاىل:  إىل  هللا  قول  معىن  وهو  جدا؛  جيد  فهو  لسيده،  ميوت  وأن  َصاَلِت    لسيده،  ِإنَّ  }ُقْل 
ُل اْلُمْسِلِمنَي{ ]األنعام:    .َونُُسِكي َوحَمَْياَي َومَمَاِت َّللَِّ َربِّ اْلَعاَلِمنَي   . وهذا  [ 163،  162اَل َشرِيَك َلُه َوِبَذِلَك أُِمْرُت َوَأاَن أَوَّ

جمهول لك ولقد  املعىن  ال هلل.  اآلخرة،  ويف  العاجلة  يف  ألنفسهم  ومماهتم  عبادهتم وحياهتم  صارت  الذين  املسلمني،  من  ثري 
اختلط عليهم معىن إخالص العبادة هلل، مبعىن غناه سبحانه عنهم وعن أعماهلم؛ فلما رأوا أن رهبم غيّن، وأهنم فقراء لنتائج  

؛ وما علموا أهنم هبذا، قد خالفوا التشريع، وأهنم قد دخلوا يف الشرك.  األعمال يف الدنيا واآلخرة، جعلوا ذلك هلم قصدا
وذلك ألن العامل من أجل نفع نفسه، هو عامل هلا ال لرهبا. وليس للنفس من مطلوابهتا، إال ما أابحه الشرع هلا، وابلقدر  

ال حيق له اإلفتاء. ولعل بولس   الذي أابحه. وكل ما يدل على غري هذا، فإنه يكون فكرا فاسدا، وإفتاء من إبليس حيث 
مل يكن يعلم هذا التفصيل، ألنه عندما طلب من العامل أن ال يدين غري العامل، مل جيعل احلكم يف ذلك للشريعة؛ وإمنا  

وحىت يفهم    .، وأصحاب األيديولوجيات والفلسفاتأطلقه، وجعله يُشبه ما يشرتعه ألنفسهم أصحاب الدَيانت الوضعية 
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ما   القارئ  إىل  عنا  اإلحسان  أحدمها كافر، كثري  رجلنْي  أن  هب  ونقول:  أزمنتنا،  يف  يشيع  مما  مثاال  فلنأخذ  إليه،  نرمي 
احملتاجني؛ واآلخر مسلم، ال ينفع أحدا. وهب أن كالًّ منهما سيموت على ما عاش عليه، فمن منهما يكون انجيا عند  

واضحا، ومع ذلك فإن بعض املنتسبني إىل العلم يغلطون فيه.  هللا، ومن منهما حييق به اهلالك؟... واألمر ينبغي أن يكون  
ونعين ابلوضوح هنا، أن املعترب عند هللا أوال إسالم العبد يف نفسه؛ وهبذا يكون الناجي من االثننْي املسلم الذي ال نفع له  

عليهم   يبدو  ما  مع  للكفار،  يكون  الذي  اإلحسان  بعض  فاستعظموا  الناس،  بعض  جهل  اخللق،  لغريه. ولقد  حسن  من 
أمثال هؤالء!... وكان غلطهم من وجهنْي: األول، أهنم قالوا  فحكموا هبواهم، وخالفوا الشريعة فقالوا: ال مُيكن أن يهلك  

هللا   إال  يعلمه  ال  حكم  مُيكن"يف  أتلّ "ال  وهذا  وترتيبها    ؛  الشريعة  يعتربوا  مل  أهنم  والثاين:  احلكم.  يف  له  وسبق  هللا  على 
من أعمال اخلري الَت فعلها، فإن    لألحكام. ونعين  له عمل  أن غري املسلم، حُيكم عليه بدخول النار؛ فإن اعُترب  من هذا 

"ابستور"   على  حكم  أن  أبحدهم  اجلهل  بلغ  ولقد  العذاب...  من  صنف  عنه  خُيفف  ذاهتا؛ كأن  النار  يف  يكون  ذلك 
َنا   لى حكمه بقول هللا تعاىل: مكتشف املضادات احليوية، بدخول اجلنة يقينا. والغريب أنه استدل ع }ِمْن َأْجِل َذِلَك َكتَ ب ْ

َا قَ َتَل النَّاَس   َا َأْحَيا النَّاَس  َعَلى َبيِن ِإْسرَائِيَل أَنَُّه َمْن قَ َتَل نَ ْفًسا ِبَغرْيِ نَ ْفٍس َأْو َفَساٍد يف اأْلَْرِض َفَكَأمنَّ يًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأمنَّ مجَِ
يًعا{ ]املائدة:  . وقال: إن ابستور قد أحيا نفوسا عديدة ال نفسا واحدة. وعلى فرض أن اإلحياء قد ُفهم على  [32  مجَِ

إال هللا، وأن حممدا   أال وهو شهادة أن ال إله  به،  أعمال العباد إال  يُنظر يف  وجهه الصحيح، فإنه يبقى املفتاح الذي ال 
ال تكون الشهادة ضمن أعماله؟!... وكيف يُسّوى بني املفتاح،  ال يعلم صاحبنا، أنه ال يُنظر يف أعمال من أَ رسول هللا. 

بصلة؛   ما ذكرانه ال ميت إىل العدل  من أن كل  بعده يف املرتبة؟!... أما ما تراه العقول السقيمة،  وصنوف الرب الَت أتِت 
مُييّ  أهنم  أخربهم  فمن  أخرى،  جهة  ومن  هلل.  هو  وإمنا  لعقوهلم،  ليس  احلكم  أن  أصحاهبا،  العدل  فليعلم  بني  حقيقة  زون 

والظلم؟!... وحىت نعني إخواننا على تبنّي أصل املسألة، فإننا سنعود هبم إىل ما كنا ذكرانه عن حكم القضاء والقدر آنفا.  
ونقول هلم: إن احلكم على العباد ابلسعادة أو ابلشقاء، هو من مرتبة املشيئة؛ وهو حكم من غري علة، وإال انتفى معىن  

ُ آَدَم ِحنَي َخَلَقُه،  »  : ، يف قول النيب صلى هللا عليه وآله وسلم، هو ما جاء يف اخلرب عن هللا املعىن   هذااملشيئة. و  َخَلَق اَّللَّ
رُّ  ُْم الذَّ ّر(؛   َفَضَرَب َكِتَفُه اْلُيْمىَن، َفَأْخرََج ُذرِّيًَّة بَ ْيَضاَء، َكَأهنَّ ُْم احْلَُممُ َوَضَرَب َكِتَفُه اْلُيْسَرى، فََأْخرََج ذُ   )لعله الدُّ   . رِّيًَّة َسْوَداَء َكَأهنَّ

َواَل  النَّاِر  ِإىَل  اْلُيْسَرى:  ِه  يف َكفِّ لِلَِّذي  َوقَاَل  أاَُبيل،  َواَل  اجْلَنَِّة  ِإىَل  مَيِيِنِه:  يف  لِلَِّذي  أاَُبيل فَ َقاَل  ومعىن  1« .  ما  ال أابيل ".  هو   ،"
َها   هللا يف قوله تعاىل:ذكرانه من غياب العلة. وهذه هي السابقة الَت ذكرها  }ِإنَّ الَِّذيَن َسبَ َقْت هَلُْم ِمنَّا احْلُْسىَن أُولَِئَك َعن ْ

]األنبياء:   َعُدوَن{  اإلهلي.  [ 101ُمب ْ العدل  من  أنه  علة، إال  من دون  ابلنجاة وابهلالك،  املرتبة  هذه  يف  احلكم  أن  ورغم   .
عن إدراكها؟... ُث ملا قضى هللا على خلقه مبا شاء، تعلق  فهل تتمكن العقول القاصرة من إدراك هذا العدل، أم يغيب  

يف   ألصحابه  احلكم  استقر  فلما  والُيسرى.  اليمىن  الذرية  مشهد  من  ظهر  أصحابه كما  إىل  لينسبه  ابملقضي  اإلهلي  العلم 
رِّيّتنْي، يوصلهما إىل غايتهما يف اآلخرة. ومل يك  ن الطريقان إال  العلم، جاءت احلكمة اختطت طريقا لكل صنف من الذُّ

طريق اإلسالم والرب، وطريق الكفر والشر. وهذا خُيالف ما تعلمه العامة من أن احلكم على العباد، ال يكون إال بعد وزن  
مقابل القضاء قدرا.   يف  يُسمى ابلنظر إىل السابقة الحقة؛ ويُسمى احلكم فيه  لكنه  أعماهلم والنظر فيها. وهذا صحيح، 

بني   مُيّيز  يكن  مل  ال  ومن  القدر  أن  فليعلم  هنا،  ذكرانها  هبا كما  آمن  من  وأما  عنها.  يسكت  أن  له  فخري  املعاين،  هذه 
خُيالف القضاء، وأن الالحقة ال ختالف السابقة؛ ُث ليقل بعد ذلك ما يشاء يف معىن العدل. ومن هذا الباب قول الصوفية:  

 
 . أخرجه أمحد والبزار والطرباين، عن أِب الدرداء رضي هللا عنه.  1
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: "وأهل التحقيق ال خيافون سابقة وال الحقة، ولكن خيافون  بقة". وحنن نزيد "العوام خيافون الالحقة، واخلواص خيافون السا
 هللا". وخلف هذا الكالم حبر من التحقيق، ال خيوضه إال الدهريون. 

  ": وهذا االستنتاج من ألَنَُّه هِلَذا َماَت اْلَمِسيُح َوقَاَم َوَعاَش، ِلَكْي َيُسوَد َعَلى اأَلْحَياِء َواأَلْمَواِت. ُث يضيف بولس: "       
كموت غريه!... أم حياته كحياة غريه!...    -ميوتحني  -بولس، ليس يف حمله؛ بل هو م ُقَحم إقحاما. وهل موت املسيح  

 هذا ال يقول به إال أمحق، ال يفرق بني املِلك وسائس دوابه. 
       " ُيضيف:  ِلَماَذا  ُث  أَْيًضا،  أَْنَت  َأْو  َأَخاَك؟  َتِديُن  فَِلَماَذا  أَْنَت،  أََماَم  َوأَمَّا  نَِقُف  َسْوَف  يًعا  مجَِ ألَن ََّنا  أبَِِخيَك؟  تَ ْزَدرِي 

، إِنَُّه يل َسَتْجثُو ُكلُّ رُْكَبٍة، وَُكلُّ ِلَساٍن َسَيْحَمُد هللَا«.  ُكْرِسيِّ اْلَمِسيِح، ، يَ ُقوُل الرَّبُّ فَِإًذا ُكلُّ َواِحٍد    ألَنَُّه َمْكُتوٌب: »َأاَن َحيٌّ
نَ فْ  هلِل. ِمنَّا َسيُ ْعِطي َعْن  ِلأَلِخ َمْصَدَمٌة    ِسِه ِحَسااًب  اِبحْلَرِيِّ اْحُكُموا هِبَذا: َأْن اَل يُوَضَع  بَ ْعًضا، َبْل  بَ ْعُضَنا  َفالَ حُنَاِكْم أَْيًضا 

": هذا الكالم من جنس الذي مّر قبله، مع إضافة املشهد األخروي امللتبس على النصارى. فهم يتكلمون عن  َأْو َمْعثَ َرٌة. 
نه هللا، من دون أن يفرقوا بني مرتبَْت العبودية والربوبية فيه. وهذه مسألة عويصة يف الالهوت، ال نوافقهم عليها  عيسى وكأ

احنصار   بسبب  هبا؛  النصارى  من  أجهل  فهم  املسلمني،  من  العامة  وأما  وجه.  من كل  عليها  ُنالفهم  وال  وجه،  من كل 
الدين  من  اإلسالم  مرتبة  من  هو  فيما  ُجّلهم  ذلك؛ وهيهات!...إدراك  وراء  شيء  ال  أن  وظنهم  آخر    ،  ينبه بولس يف  ُث 

"؛  َأْن الَ يُوَضَع ِلأَلِخ َمْصَدَمٌة َأْو َمْعثَ َرٌة.باد( فيما بينهم: وهو "هذه الفقرة إىل أمر مهم، ينبغي أن حيرص عليه اإلخوان )العِ 
ل عليه معصية. وهذا األمر من  أهم مناطات التشريع اجلماعية، الَت تؤسس جملتمع    أي أن ال ُتصعَّب عليه طاعة، أو ُتسهَّ

ُثِْ َواْلُعْدَواِن    سليم متعاون على اخلري وحده. يقول هللا تعاىل يف هذا املعىن:  ْقَوى َواَل تَ َعاَونُوا َعَلى اإْلِ }َوتَ َعاَونُوا َعَلى اْلربِّ َوالت َّ
. ولو عمل الناس هبذْين األمرْين )أمر وهني(، خلال جمتمعهم من كل آفة،  [2ئدة:  َوات َُّقوا اَّللََّ ِإنَّ اَّللََّ َشِديُد اْلِعَقاِب{ ]املا

تمكن  ت ؛ ومن هذه القلة ال  من الناس  دركه إال قلةتُ ظاهرة وابطنة، صغرية وكبرية؛ ولكن فقه معىن هذا اخلطاب عزيز، ال  
فليعّد نفسه من امل ُصطفنْي األخيار، وليسأل هللا التثبيت  ،  األصل  . ومن وفقه هللا إىل العمل هبذاأخرى   من العمل به إال قلة

 والقبول فحسب. 
ًسا،ُث يقول بولس: "         ًئا جنَِ ًسا ِبَذاتِِه، ِإالَّ َمْن حَيِْسُب َشي ْ ٌن يف الرَّبِّ َيُسوَع َأْن لَْيَس َشْيٌء جنَِ فَ َلُه ُهَو    ِإيّنِ َعاملٌ َوُمتَ يَ قِّ

ٌس. . ومن جهة املعاملة،  حسبف الظاهرة  ال يُدرك حقيقة ما يقول، وإمنا يوافقه من جهة املعاملة    ": حنن نعلم أن بولسجنَِ
؛ وسنرى ذلك من كالمه الالحق. ولنعد إىل املعىن الذي بىن عليه بولس، ومل يكن  األمر م ُقّيد ابلشريعة، ال أبهواء الناس

جمموع ضمن  من  الشرعي  احلكم  مرتبة  إال  نعين  علم، ولسنا  به  هلا  له  األشياء  أن  أخرى،  مرة  هذا  من  ونعين  األحكام.  ة 
حكم أصلي ال توصف فيه إال أبهنا حق )أي اثبتة(، وال توصف حبسن وال قبح، وال صالح وال فساد. وهذا يعين، أن  

حيث  احلكم الوجودي لألشياء، ال تفاضل فيه، وال اختالف. وأما األحكام امل ُفاضلة، فهي تعود إىل أمرْين: العقل، من  
هو ميزان رابين ابطن؛ والشرع، مبا هو ميزان رابين ظاهر. فمن مستوى العقل مُيكن أن حنكم أبن إعانة امللهوف خري من  

ومن مستوى الشريعة نعلم أن أكل حلم الضأن حالل، وأن أكل    ؛اإلجهاز عليه )من دون أن نطيل يف الربهنة على ذلك( 
اعتباره من جهة الباطن،  إن  و   وحده.  هو يعترب احلكم األصلي يف األشياء  حلم اخلنزير حرام. وبولس من دون أن يدري،

نعلم   وحنن  هذا،  نقول  القلبية.  األعمال  أنفع  من  هو  ابخلالف،  الشرع  حكم  إن  الظاهر  جهة  من  به  العمل  عدم  مع 
الشريعة، معه  املبدأ، وأثبت  هذا  أثبت  بولس  أن  ولو  يف ذلك.  العقول  ضعفاء  يالقيها  الَت  الصراط    الصعوبة  على  لكان 

 لشريعة، نعلم أنه ممكور به وخمذول. لدون اعتبار  من  اعتباره ملا ذكر،  من املستقيم؛ ولكن  
ِبطََعاِمَك ذِلكَ ُيضيف: "ُث          َتْسُلُك بَ ْعُد َحَسَب اْلَمَحبَِّة. اَل هُتِْلْك  طََعاِمَك حُيَْزُن، فَ َلْسَت  ِبَسَبِب  َأُخوَك    فَِإْن َكاَن 

أَلْن لَْيَس َمَلُكوُت هللِا َأْكاًل َوُشْراًب، َبْل ُهَو بِرٌّ َوَساَلٌم َوفَ رٌَح يف الرُّوِح    َفالَ يُ ْفرَتَ َعَلى َصاَلِحُكْم،   اَت اْلَمِسيُح أَلْجِلِه. الَِّذي مَ 
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َمْرِضيٌّ ِعْنَد هللِا، َوُمزَُكى ِعْنَد ال  اْلُقُدِس. اَلِم، َوَما    نَّاِس. َأنَّ َمْن َخَدَم اْلَمِسيَح يف هِذِه فَ ُهَو  لِلسَّ َما ُهَو  ِإًذا َعَلى  فَ ْلنَ ْعُكْف 
َياِن بَ ْعُضَنا لِبَ ْعٍض.  ُقْض أَلْجِل الطََّعاِم َعَمَل هللِا. ُكلُّ اأَلْشَياِء طَاِهَرٌة، لِكنَُّه َشرٌّ ِلإِلْنَساِن الَِّذي ََيُْكُل ِبَعث ْ   ُهَو لِْلبُ ن ْ   َرٍة. الَ تَ ن ْ

ًئا َيْصَطِدُم بِِه َأُخوَك َأْو يَ ْعثُ ُر َأْو َيْضُعُف.   َحَسٌن َأْن اَل أَتُْكلَ  أََلَك ِإميَاٌن؟ فَ ْلَيُكْن َلَك بِنَ ْفِسَك    حلًَْما َواَل َتْشَرَب مَخْرًا َواَل َشي ْ
 يَُداُن، أَلنَّ ذِلَك لَْيَس ِمَن اإِلميَاِن، وَُكلُّ  َوأَمَّا الَِّذي يَ ْراَتُب فَِإْن َأَكلَ   أََماَم هللِا! طُوىَب ِلَمْن الَ َيِديُن نَ ْفَسُه يف َما َيْسَتْحِسُنُه.

": واضح من هذا املقطع، أن بولس كان يقصد بكالمه السابق هدم الشريعة، ال الداللة  َما لَْيَس ِمَن اإِلميَاِن فَ ُهَو َخِطيٌَّة. 
م، هو حّض على موافقة أهواء  على ابطنها؛ ألن ما يتكلم عنه هنا من عدم إهالك ذلك الذي مات املسيح ألجله ابلطعا

خصوصا الطعام  مسألة  يف  ذلك الناس  بعد  عداها  وفيما  الدين  ،  على  فاقرأ  غريه،  ويف  الطعام  يف  األهواء  ووِفقت  وإن   .
ًة يف  }ََيَداُووُد ِإانَّ َجَعْلَناَك َخِليفَ   السالم؛ ألن هللا ينهى هنيا اباّت عن اتباع اهلوى، فيقول سبحانه لنبيه داود عليه السالم:

لُّوَن َعْن َسِبيِل اَّللَِّ هَلُْم َعَذاٌب َشِديٌد اأْلَْرِض فَاْحُكْم َبنْيَ النَّاِس اِبحلَْقِّ َواَل تَ تَِّبِع اهْلََوى فَ ُيِضلََّك َعْن َسِبيِل اَّللَِّ ِإنَّ الَِّذيَن َيضِ 
]ص:   احلَِْساِب{  يَ ْوَم  َنُسوا  عليه  [26مبَا  هللا  صلى  حممد  لنبيه  ويقول  وسلم:،  اأْلَْمِر    وآله  ِمَن  َشرِيَعٍة  َعَلى  َجَعْلَناَك  }ُُثَّ 

. ومن هنا يظهر أن ما دل عليه بولس، هو من التنظري العقلي،  [ 18فَاتَِّبْعَها َواَل تَ تَِّبْع َأْهَواَء الَِّذيَن اَل يَ ْعَلُموَن{ ]اجلاثية: 
عيسى   دين  من  وليس  زماننا؛  يف  الدجاليون  يفعله  ما  يُشبه  ختام  الذي  يف  عنه  يتكلم  الذي  اإلميان  وأما  هديه.  من  وال 

االعتقاد األيديولوجي. واألمران خمتلفان على التمام، وإن ُعمل على تسميتهما  الفقرة، فليس هو اإلميان الشرعي، ولكن هو  
واحد  ابسم  والتسمية  واحد.  خمتلفة  ابسم  مَ ملسميات  به  ُيضل  الشيطان،  علم  أبواب  من  ابب  له  ،  علم  ال  ابلنِّسب  ن 

 واملناطات. 
       " يقول بولس يف األصحاح اخلامس عشر:  َأْضَعاَف الضَُّعَفاِء، َواَل نُ ْرِضَي  ُث  َنا حَنُْن األَْقِوََيَء َأْن حَنَْتِمَل  فَ َيِجُب َعَلي ْ

َياِن.   أَنْ ُفَسَنا.  اْلبُ ن ْ أَلْجِل   ، لِْلَخرْيِ َقرِيَبُه  ِمنَّا  َواِحٍد  ا   فَ ْلرُيِْض ُكلُّ  َمْكُتوٌب:  أَلنَّ  ُهَو  َبْل َكَما  نَ ْفَسُه،  يُ ْرِض  مَلْ  أَْيًضا  ْلَمِسيَح 
 .» ِيَك َوقَ َعْت َعَليَّ ْعزِيَِة مبَا يف اْلُكُتِب َيُكوُن    »تَ ْعِيريَاُت ُمَعريِّ أَلنَّ ُكلَّ َما َسَبَق َفُكِتَب ُكِتَب أَلْجِل تَ ْعِليِمَنا، َحىتَّ اِبلصَّرْبِ َوالت َّ

َنُكْم، حِبََسِب اْلَمِسيِح يَ   َرَجاٌء. لََنا  وا اْهِتَماًما َواِحًدا ِفيَما بَ ي ْ ُدوا هللَا َأاَب    ُسوَع، َوْليُ ْعِطُكْم إِلُه الصَّرْبِ َوالت َّْعزِيَِة َأْن هَتَْتمُّ ِلَكْي مُتَجِّ
َوأَُقوُل:    ْعُضُكْم بَ ْعًضا َكَما َأنَّ اْلَمِسيَح أَْيًضا قَِبَلَنا، ِلَمْجِد هللِا.ِلذِلَك اقْ بَ ُلوا ب َ   َربَِّنا َيُسوَع اْلَمِسيِح، بِنَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَفٍم َواِحٍد.

ُدوا هللَا ِمْن َأْجِل    ِإنَّ َيُسوَع اْلَمِسيَح َقْد َصاَر َخاِدَم اخْلَِتاِن، ِمْن َأْجِل ِصْدِق هللِا، َحىتَّ يُ ثَ بَِّت َمَواِعيَد اآلاَبِء. َوأَمَّا األَُمُم َفَمجَّ
َك«ا   َويَ ُقوُل أَْيًضا: »هَتَلَُّلوا أَي َُّها األَُمُم َمَع َشْعِبِه«   لرَّمْحَِة، َكَما ُهَو َمْكُتوٌب: »ِمْن َأْجِل ذِلَك َسَأمْحَُدَك يف األَُمِم َوأُرَتُِّل المسِْ

ُعوِب«  الشُّ يَع  مجَِ ََي  َواْمَدُحوُه  األَُمِم،  يَع  مجَِ ََي  الرَّبَّ  »َسبُِّحوا  َواْلَقائُِم    َوأَْيًضا:  ى  َيسَّ َأْصُل  »َسَيُكوُن  ِإَشْعَياُء:  يَ ُقوُل  َوأَْيًضا 
َوْلَيْمأْلُكْم إِلُه الرََّجاِء ُكلَّ ُسُروٍر َوَساَلٍم يف اإِلميَاِن، لِتَ ْزَداُدوا يف الرََّجاِء بُِقوَِّة    لَِيُسوَد َعَلى األَُمِم، َعَلْيِه َسَيُكوُن َرَجاُء األَُمِم«.

نه خمالف لعمل عيسى، عندما يذكر أن عيسى قد صار خادم اخلتان  أب": إن بولس يصرح يف هذا املقطع،  ُقُدِس. الرُّوِح الْ 
مواعيد اآلابء؛ وأم يثبت  تتضمن    احىت  يُسقط الشريعة كلها، ألجل رمحة األمم. وهذه مغالطة كبرية،  )بولس(، فهو  هو 

 خمالفات ال بد من أن نبيّنها: 
وكأنه أعلى منه مرتبة؛ عندما يذكر دافعه يف العمل، ُث يتجاوزه بعد ذلك. وهذا سوء أدب   . يتكلم بولس عن عيسى، 1

 كبري، يكفي وحده ألن جيعله عند هللا من الكافرين. 
أنه رسول    -ملن كان يعي اخلطاب-. إن بولس، إبفهامه الناس، أنه أكثر رغبة يف رمحة األمم من عيسى نفسه؛ يُعلن  2

لشريعة   علي انسخ  من  عيسى  يكون  بذلك  بولس  فإن  وحممد،  عيسى  بني  رسول  بوجود  خُيربان  مل  هللا  أن  ومبا  السالم.  ه 
األنبياء الكذبة، الذين حذر منهم عيسى واألنبياء مجيعا عليهم السالم. وال أضر على الناس، من هؤالء األنبياء الكذبة،  
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من بولس  وإن  ضالل.  أبعد  فُيضلوهنم  زور،  لباس  للناس  يلبسون  الشيطانية    ألهنم  الدَينة  أسس  يضع  يعلم،  أن  دون 
(Satanism ؛ بل هو)-جمدد هلا، ما دامت هي قدمية وضاربة يف التاريخ.  -على األصح 

ال  3 اإلهلية  والشريعة  بتنظريه.  هو  سيكملها  انقصة؛ وأنه  موسى  إىل  هبا  املوحى  أن الشريعة  وعمله،  بقوله  بولس  يُظهر   .
إىل   ابلنقص إال ابملقارنة  من  توصف  عليه  يدل  من  نر  مل  أصل،  وهذا  فهي كاملة.  زماهنا  يف  وأما  اخلامتة،  اإلهلية  الشريعة 

 املسلمني عند النظر إىل الشرائع السابقة. 
مبظهر  4 للناس  يظهر  أن  يريد  الذي  إبليس،  عند  إال  يُعترب  ال  )األمم(،  الناس  من  عدد  أكرب  أجل  من  العمل  زعم  إن   .

، ألنه سبحانه خلق اخللق وجعل شطرهم ينتهي إىل اجلنة، وشطرهم اآلخر )وهو  فال يُعترب الشفوق الناصح؛ وأما عند هللا 
األكرب( ينتهي إىل النار. وكل من يزعم أنه أرحم ابلعباد من رهبم، فهو جاهل جهال كبريا؛ ألن النار وأهلها، ال خترج عن  

من حُ  إبليس، وجاءه  استهواه  بولس  ولكن  العامة.  الرمحانية  الرمحة  جعله    كم  ُث  الضالل،  طريق  إىل  فأخذه  جهله،  جهة 
 إماما فيه. 

       " بولس:  ُيضيف  َصاَلًحا، َومَمُْلوُؤوَن  ُث  َمْشُحونُوَن  أَنْ ُتْم  أَنَُّكْم  ِإْخَوِت،  ََي  ِجَهِتُكْم،  ِمْن  ٌن  ُمتَ يَ قِّ أَْيًضا  نَ ْفِسي  ُكلَّ  َوَأاَن 
َولِكْن أبَِْكثَِر َجَسارٍَة َكتَ ْبُت ِإلَْيُكْم ُجْزئِيًّا أَي َُّها اإِلْخَوُة، َكُمذَكٍِّر َلُكْم، ِبَسَبِب النِّْعَمِة   ا.ِعْلٍم، قَاِدُروَن َأْن يُ ْنِذَر بَ ْعُضُكْم بَ ْعضً 

هللِا، ِمَن  يل  هللِا َكَكاهِ   الََِّت ُوِهَبْت  يِل  إِلجنِْ ُمَباِشرًا  األَُمِم،  أَلْجِل  اْلَمِسيِح  لَِيُسوَع  َخاِدًما  َأُكوَن  األَُمِم  َحىتَّ  قُ ْراَبُن  لَِيُكوَن  ٍن، 
ًسا اِبلرُّوِح اْلُقُدِس. ": وكعادة كل م ُضل، منفوخ فيه من إبليس،  فَِلي اْفِتَخاٌر يف اْلَمِسيِح َيُسوَع ِمْن ِجَهِة َما هلِل.   َمْقُبواًل ُمَقدَّ

و  يُريد.  حيث  إىل  قيادهتم،  عليه  تسهل  حىت  الناس؛  بني  مكانته  تثبيت  يبغي  بولس  ُوهبت  فإن  الَت  هذه  نعمة  فأي  إال 
له؟!... ومن جعله خادما للمسيح ألجل األمم؟!... ألنه ال يقصد هبذه العبارة، إال أنه خادم للمسيح، على طريق آخر؛  
ما دام املسيح كان داعيا لبين إسرائيل، وهو يطمح إىل دعوة األمم )العامل(. ويظهر من هذه النية، أنه ليس خادما للمسيح  

ولقد  حقيقة،   املستمعني.  من  العقل  ضعفاء  به  ليستغفل  يف كالمه،  املسيح  ابسم  َيِت  ولكنه  للشيطان؛  خادم  هو  وإمنا 
دينه يف  نفسه كاهنا  بولس  عليهم  ،  بنفسه   جعل  األنبياء  ِقبل  من  مُيسحون كهنة  الذين كانوا  إسرائيل  بين  خبالف كهنة 

 ن أن يفتح اببه له وألمثاله من أهل الدنس القليب. السالم. وأما الروح القدس الذي يتكلم عنه، فإنه أقدس م
  اِبْلَقْوِل َواْلِفْعِل، أَليّنِ الَ َأْجُسُر َأْن أََتَكلََّم َعْن َشْيٍء ممَّا مَلْ يَ ْفَعْلُه اْلَمِسيُح ِبَواِسَطَِت أَلْجِل ِإطَاَعِة األَُمِم، ُث يضيف: "       

يِل اْلَمِسيِح. بُِقوَِّة ُروِح هللِا. َحىتَّ ِإيّنِ ِمْن أُوُرَشِليَم َوَما َحْوهَلَا ِإىَل ِإللِّريِيُكوَن، َقْد َأْكَمْلُت الت َّْبِشرَي إبِِ ِبُقوَِّة آََيٍت َوَعَجاِئَب،    جنِْ
َي اْلَمِسيُح، لَِئالَّ أَْبيِنَ َعَلى أَ  َر هَكَذا: لَْيَس َحْيُث مسُِّ َبْل َكَما ُهَو َمْكُتوٌب: »الَِّذيَن    َساٍس آلَخَر.َولِكْن ُكْنُت حُمْرَتًِصا َأْن أَُبشِّ

": مرة أخرى،  ِلذِلَك ُكْنُت أَُعاُق اْلِمرَاَر اْلَكِثريََة َعِن اْلَمِجيِء إِلَْيُكْم.  مَلْ خُيْرَبُوا بِِه َسيُ ْبِصُروَن، َوالَِّذيَن مَلْ َيْسَمُعوا َسيَ ْفَهُموَن«.
 وقد دل على هذا املعىن بعبارتنْي: ُيصرح بولس أنه على غري طريق املسيح؛ 

"؛ ألنه  اِبْلَقْوِل َواْلِفْعلِ أَليّنِ اَل َأْجُسُر َأْن أََتَكلََّم َعْن َشْيٍء ممَّا مَلْ يَ ْفَعْلُه اْلَمِسيُح ِبَواِسَطَِت أَلْجِل ِإطَاَعِة األَُمِم، األوىل: قوله "
وهذا   م ُلزم ابتباع املسيح، بل يُعلن حريته عن اتباعه وحتلله منه، بزعم أن املسيح هو العامل فيه وبواسطته.   ه ال يعين هبا أن

يعين أن كل ما يظهر من بولس، فهو من املسيح؛ وهذا ال يقبله عقل وال دين، ألنه ال أحد يُطابق غريه من مجيع الوجوه؛  
من وجه واحد. لذلك فإن عيسى هو عيسى، مراده  وبولس هو بولس!...   بل وال  بولس    من هذا التلبيس،   وقد أوضح 

، ولقد اُندع املسيحيون  1" َمَع اْلَمِسيِح ُصِلْبُت، َفَأْحَيا اَل َأاَن، َبِل اْلَمِسيُح حَيَْيا يفَّ.يف رسالته ألهل غالطية، عندما قال: "
الذالقول   هبذا ابملسيح  االحتاد  منه  فهموا  ألهنم  له،  فضال  وعّدوه  عليه  ،  دهلم  بولس  هو  ي  قول  فإن  وهيهات!...  كثريا؛ 

 
 . 20:  2. رسالة بولس إىل أهل غالطية:   1
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منهم  مراده  انل  وقد  الناس،  الستغفال  إال  قاله  ما  يتكلم  ابطل،  نسمعه  ومل  احلق،  يف  بعيسى  االحتاد  معىن  يعلم  ال  ألنه  ؛ 
الُعمي  عنه. انقياد  له  انقادوا  بولس،  لسان  على  الناطق  هو  عيسى  أن  اقتنع،  من  اقتنع  إىلانوعندما  فأخذهم  عبادة    ، 

الشيطان، وهم يظنون أهنم يتقربون إىل هللا. وحىت يؤكد هلم املعىن، يظهر يف أعينهم مبظهر من ال جيسر على قول ما قال،  
 لوال أنه ليس هو القائل يف احلقيقة بل عيسى. فأي ضالل بقي، مل يركبه بولس بعد هذا؟!...  

َي اْلَمِسيُح، لَِئالَّ أَْبيِنَ َعَلى َأَساٍس آلَخرَ َولِكْن ُكْنُت حُمْرَتًِصا َأْن والثانية: هي قوله: " َر هَكَذا: لَْيَس َحْيُث مسُِّ ."، وهذا  أَُبشِّ
بنبذ الشريعة.   لألمم، وال قول فيه  بناء آخر؛ ال اعتبار فيه  بناء املسيح  بناء املسيح، ألن  أبنه ال يبين على  جيعله ُمصّرِحا 

ربهم أنه كان حريصا على التبشري بطريقته وإن مساها إجنيال، ال على التبشري  صُدق الناس، وخيُ وبولس رغم ضالله، فإنه يَ 
ران بقول النيب صلى هللا عليه وآله وسلم  وهو يُذكّ   .للناس، مع أهل الضالل األكرب  عوهذا من أغرب ما يق  بطريقة عيسى.

. وإن الشياطني تفعل هذا، ال ألهنا تريد  1« .طَانٌ َذاَك َشيْ   ! َصَدَقَك َوُهَو َكُذوبٌ »عن الشيطان:    ِب هريرة رضي هللا عنه، أل
}َكَمَثِل    يف قوله تعاىل:نفع الناس؛ وإمنا لظنها أن ذلك قد ينفعها عند رهبا يوم احلساب. أمل حيك هللا لنا قول الشيطان 

ا َكَفَر قَاَل ِإيّنِ بَرِيٌء ِمْنَك ِإيّنِ  ْنَساِن اْكُفْر فَ َلمَّ ْيطَاِن ِإْذ قَاَل ِلإْلِ ؛ فهو لعنه هللا  [16 َأَخاُف اَّللََّ َربَّ اْلَعاَلِمنَي{ ]احلشر:  الشَّ
يتربأ من أتباعه، يظن أن ذلك   يكفُ سعندما  أن  بعد  يتربأ إال  أحد    ر التابع!...ينفعه عند هللا؛ لكنه ال  وهذا يعين أن ال 

يكفر الكفر األكرب، وهو ال يعلم؛ ألنه حىت إن كان ال يعلم يف البداية، فإنه بعد تربؤ الشيطان منه فيما بينه وبينه، ال بد  
يشعرون!... ال  حيث  من  عباده،  على  هلل  حجة  وهذه  ذلك.  يعلم  فيما    أن  يقع  فإنه  الشيطان،  ما  وأما  جنس  من  هو 

 ء له؛ وهو ال يشعر!... َيكيد به الناس، جزا
       " بولس:  يضيف  ِإلَْيُكْم. ُث  اْلَمِجيِء  َعِن  اْلَكِثريََة  اْلِمرَاَر  أَُعاُق  يكن  ِلذِلَك ُكْنُت  مل  أنه  بكالمه هذا،  يعين بولس   :"

والعيسوية  املوسوية  الدعوة  مهد  يف  بدعوته  با  الناس   مرحَّ ثبت  من كل  قد  ألنه  األقل،  ؛  على  ملللبعض  خمالف  وسى  أنه 
ولعيسى. هلذا هو يفكر يف مغادرة فلسطني والشام وما حوهلما، ليلتحق بروما عاصمة اإلمرباطورية؛ خصوصا وهو مواطن  

أنه  روماين.   إليها؛ إال  يتوق  الَت كان  العاملية  بلوغ  أجل  من  روما،  يقصد  أنه كان  خيفى  ذلك-وال  من  العكس    - وعلى 
وهكذا ينتهي مسار   ل به من القتل صلبا إىل القتل بقطع رأسه.عدِ ه ستَ تُ ن َ سيالقي نتيجة بطرس نفسها؛ وإن كانت مواطَ 

 أحد كبار امل ُضّلني يف العامل. 
ُمْنُذ سِ ُث يواصل بولس: "        إِلَْيُكْم  يف هِذِه األَقَالِيِم، َويل اْشِتَياٌق ِإىَل اْلَمِجيِء  بَ ْعُد  لَْيَس يل َمَكاٌن  ِننَي  َوأَمَّا اآلَن فَِإْذ 

يف ُمُرورِي َوُتَشيُِّعوين ِإىَل ُهنَ   ِثريٍَة، كَ  َأْن أَرَاُكْم  أَْرُجو  إِلَْيُكْم. أَليّنِ  ِمْنُكْم  َفِعْنَدَما أَْذَهُب ِإىَل اْسَبانَِيا آِت  ِإْن مَتالَّْءُت َأوَّاًل  اَك، 
يسِ   ُجْزئِيًّا. اْلِقدِّ أَلْخِدَم  أُوُرَشِليَم  ِإىَل  َذاِهٌب  َأاَن  اآلَن  تَ ْوزِيًعا    نَي، َولِكِن  َيْصنَ ُعوا  َأْن  اْسَتْحَسُنوا  َوَأَخائَِيَة  َمِكُدونِيََّة  َأْهَل  أَلنَّ 

أُوُرَشِليَم. يف  الَِّذيَن  يِسنَي  اْلِقدِّ ُروِحيَّ   ِلُفَقرَاِء  يف  اْشرَتَُكوا  َقِد  األَُمُم  ِإْن َكاَن  ألَنَُّه  َمْديُونُوَن!  هَلُْم  ُْم  َوِإهنَّ ذِلَك،  اهِتِْم،  اْسَتْحَسُنوا 
أَْيًضا. ِت  اجلََْسِدَيَّ يف  خَيِْدُموُهْم  َأْن  َعَلْيِهْم  ُب  ِإىَل    جيَِ ِبُكْم  َمارًّا  َفَسَأْمِضي  الثََّمَر،  هَذا  هَلُْم  َوَخَتْمُت  ذِلَك،  َأْكَمْلُت  َفَمىَت 

بَ رَكَ   اْسَبانَِيا. ِمْلِء  يف  َسَأِجيءُ  إِلَْيُكْم،  ِجْئُت  ِإَذا  َأيّنِ  َأْعَلُم  اْلَمِسيِح.َوَأاَن  يِل  ِإجنِْ َيُسوَع    ِة  ِبَربَِّنا  اإِلْخَوُة،  أَي َُّها  إِلَْيُكْم  فََأطُْلُب 
وِديَِّة،  ِلَكْي أُنْ َقَذ ِمَن الَِّذيَن ُهْم َغرْيُ ُمْؤِمِننَي يف اْليَ هُ   اْلَمِسيِح، َومبََحبَِّة الرُّوِح، َأْن جُتَاِهُدوا َمِعي يف الصََّلَواِت ِمْن َأْجِلي ِإىَل هللِا،

يِسنَي،  اَلِم    َحىتَّ َأِجيَء إِلَْيُكْم ِبَفرٍَح إبِِرَاَدِة هللِا، َوَأْسرَتِيَح َمَعُكْم.  َوِلَكْي َتُكوَن ِخْدَمَِت أَلْجِل أُوُرَشِليَم َمْقُبوَلًة ِعْنَد اْلِقدِّ إِلُه السَّ

 
َليِن َرُسوُل اَّللَِّ »هللا عنه. ومتام حديث أِب هريرة:   . أخرجه البخاري عن أِب هريرة رضي  1 ْفِظ زََكاِة َرَمَضانَ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  وكَّ فََأاَتين آٍت َفَجَعَل حَيْثُو ِمَن الطََّعاِم   ، حِبِ

اَّللَِّ    فَ ُقْلُت:  ،فََأَخْذتُهُ  َرُسوِل  ِإىَل  َوَسلََّم،  أَلَْرفَ َعنََّك  َعلَْيِه  هللاُ  احْلَِديثَ َصلَّى  ِفرَاِشكَ   .َفذََكَر  ِإىَل  أََوْيَت  "ِإَذا  اْلُكْرِسيِّ   ،فَ َقاَل:  آيََة  َحاِفظٌ   ،فَاقْ رَأْ  اَّللَِّ  ِمَن  َعلَْيَك  يَ زَاَل  َواَل    ،َلْن 
 . «َذاَك َشْيطَانٌ  ! : َصَدَقَك َوُهَو َكُذوبٌ َسلَّمَ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه وَ  فَ َقاَل النَّيبُّ  . يَ ْقرَُبَك َشْيطَاٌن َحىتَّ ُتْصِبحَ 
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  تيهم، هو ذاهب إىل املسيحيني الذين هم من أصل يهودي ": خُيرب بولس كنيسة روما، أنه قبل أن َي َمَعُكْم َأمْجَِعنَي. آِمنَي.
أورشليم طريقيف  )على  املسيحيني  من  األمميني  أن  يرى  وهو  األمميني.  من كنائس  مالية  مساعدات  إليهم  ليوصل  (،  ته، 

كر  مدينون إلخواهنم الذين هم من أصل يهودي. ولقد كان مسيحيو أورشليم يف ذلك الوقت يُعانون جماعة حّلت هبم. وذِ 
يه؛ أو أنه كان بعد  حمل كنيسة معتربة لدبولس إلسبانيا، وأهنا ستكون هناية رحلته بعد املرور بروما، يدل على أهنا كانت 

قد   تكن  مل  أمريكا  أن  مبا  ألورواب،  الغرِب  الساحل  إال  يكن  مل  العامل؛ والذي  أقصى  يبلغ  أن  يُريد  روما،  من  عامليته  حتقيق 
ؤرخون أن بولس مل جُياوز روما، حيث قُتل؛ وإن كان بعضهم يرى أن مرحلة ما بعد الوصول  . ولقد رجح املاكُتشفت بعد

 إىل روما، تبقى كلها جمهولة من حياة بولس. 
أُوِصي إِلَْيُكْم أِبُْخِتَنا ِفييب، الََِّت ِهَي    ُث يُنهي بولس رسالته إىل أهل رومية ابألصحاح السادس عشر، حيث يقول: "        

قُّ لِْلِقدِّيِسنَي، َوتَ ُقوُموا هَلَا يف َأيِّ َشْيٍء اْحَتاَجْتُه ِمْنُكْم، أَلهنََّ    اْلَكِنيَسِة الََِّت يف َكْنَخرََِي،َخاِدَمةُ  ا  َكْي تَ ْقبَ ُلوَها يف الرَّبِّ َكَما حيَِ
أَْيًضا. َأاَن  َويل  ِلَكِثريِيَن  ُمَساِعَدًة  َعَلى    َصاَرْت  َيُسوَع، َسلُِّموا  اْلَمِسيِح  يف  َمِعي  اْلَعاِمَلنْيِ  َوَأِكيالَ  َوَضَعا    ِبرِيْسِكالَّ  اللََّذْيِن 

يُع َكَناِئِس األَُمِم، ا.  َوَعَلى اْلَكِنيَسِة الََِّت يف بَ ْيِتِهمَ  ُعنُ َقْيِهَما ِمْن َأْجِل َحَياِت، اللََّذْيِن َلْسُت َأاَن َوْحِدي َأْشُكرمُُهَا َبْل أَْيًضا مجَِ
لِْلَمِسيِح. َأَخائَِيَة  اَبُكورَُة  ُهَو  الَِّذي  َحِبييب،  أَبَ ْيِنُتوَس  َعَلى  أَلْجِلَنا َكِثريًا.  َسلُِّموا  َتِعَبْت  الََِّت  َمْرمَيَ  َعَلى  َعَلى    َسلُِّموا  َسلُِّموا 

َسلُِّموا َعَلى    َمْشُهورَاِن َبنْيَ الرُُّسِل، َوَقْد َكااَن يف اْلَمِسيِح قَ ْبِلي.أَْنَدُروِنُكوَس َويُونَِياَس َنِسييَبَّ، اْلَمْأُسوَرْيِن َمِعي، اللََّذْيِن مُهَا  
 . ى    َسلُِّموا َعَلى أُوْراَبنُوَس اْلَعاِمِل َمَعَنا يف اْلَمِسيِح، َوَعَلى ِإْسَتاِخيَس َحِبييب.   أَْمِبِلَياَس َحِبييب يف الرَّبِّ َسلُِّموا َعَلى أَبَ لَِّس اْلُمزَكَّ

َأْهِل أَرِْسُتوبُولُوَس.  ِمْن  ِمْن َأْهِل    يف اْلَمِسيِح. َسلُِّموا َعَلى الَِّذيَن ُهْم  َنِسييب. َسلُِّموا َعَلى الَِّذيَن ُهْم  َسلُِّموا َعَلى ِهريُوِديُوَن 
 . الرَّبِّ يف  اْلَكائِِننَي  وَس  التَّاِعب َ   نَ رِْكيسُّ َوَترِيُفوَسا  َنا  تَرِيَفي ْ َعَلى  تَِعَبْت  َسلُِّموا  الََِّت  اْلَمْحُبوبَِة  بَ ْرِسيَس  َعَلى  َسلُِّموا   . الرَّبِّ يف  َتنْيِ 

 . ي.   َكِثريًا يف الرَّبِّ ِه أُمِّ ، َوَعَلى أُمِّ َسلُِّموا َعَلى َأِسيْنِكرِيُتَس، ِفِليُغوَن، َهْرَماَس، َبرْتُواَبَس،    َسلُِّموا َعَلى ُروُفَس اْلُمْخَتاِر يف الرَّبِّ
يِع اْلِقدِّيِسنَي    يَس، َوَعَلى اإِلْخَوِة الَِّذيَن َمَعُهْم.َوَهْرمِ  َسلُِّموا َعَلى ِفيُلولُوُغَس َوُجولَِيا، َوِنريِيُوَس َوأُْخِتِه، َوأُولُْمَباَس، َوَعَلى مجَِ

َمَعُهْم.  اْلَمِسيحِ   الَِّذيَن  َسٍة. َكَناِئُس  ُمَقدَّ َلٍة  بُِقب ْ بَ ْعٍض  َعَلى  بَ ْعُضُكْم  َعَلْيُكْم.   َسلُِّموا  َأْن    ُتَسلُِّم  اإِلْخَوُة  أَي َُّها  ِإلَْيُكْم  َوَأْطُلُب 
ْعِليِم الَِّذي تَ َعلَّْمُتُموُه، َوَأْعرُِضوا  َقاقَاِت َواْلَعثَ رَاِت، ِخالَفًا لِلت َّ ُهْم. ُتاَلِحظُوا الَِّذيَن َيْصنَ ُعوَن الشِّ أَلنَّ ِمْثَل هُؤاَلِء الَ خَيِْدُموَن    َعن ْ

يَ  َلَماِء.َرب ََّنا  السُّ قُ ُلوَب  خَيَْدُعوَن  احلََْسَنِة  َواألَقْ َواِل  الطَّيِِّب  َواِبْلَكاَلِم  بُطُوهَنُْم.  َبْل  اْلَمِسيَح  ِإىَل    ُسوَع  َذاَعْت  طَاَعَتُكْم  أَلنَّ 
رِّ  لِلشَّ َوبَُسطَاَء  لِْلَخرْيِ  ُحَكَماَء  َتُكونُوا  َأْن  َوأُرِيُد  ِبُكْم،  َأاَن  َفأَفْ رَُح  أَْرُجِلُكْم    .اجْلَِميِع،  حَتَْت  ْيطَاَن  الشَّ َسَيْسَحُق  اَلِم  السَّ َوِإلُه 

آِمنَي.  َمَعُكْم.  اْلَمِسيِح  َيُسوَع  َربَِّنا  نِْعَمُة  َوُسوِسيَباتْ ُرُس    َسرِيًعا.  َوََيُسوُن  َولُوِكُيوُس  َمِعي،  اْلَعاِمُل  تِيُمواَثُوُس  َعَلْيُكْم  يَُسلُِّم 
تَ ْرتُِيو   أَْنِسَباِئي.  .َأاَن  الرَّبِّ يف  َعَلْيُكْم  أَُسلُِّم  الّرَِساَلِة،  هِذِه  اْلَكِنيَسِة ُكلَِّها.    ُس َكاِتُب  َوُمَضيُِّف  ُمَضيِِّفي  َغاُيُس  َعَلْيُكْم  يَُسلُِّم 

أَرَاْسُتُس َخازُِن اْلَمِديَنِة، وََكَواْرُتُس اأَلُخ. َيُسوَع اْلَمِسيِح مَ   يَُسلُِّم َعَلْيُكْم  يِعُكْم. آِمنَي.نِْعَمُة َربَِّنا  مجَِ َأْن يُ ثَ بَِّتُكْم،    َع  َولِْلَقاِدِر 
رِّ الَِّذي َكاَن َمْكُتوًما يف اأَلْزِمَنِة األَ  يِلي َواْلِكرَازَِة بَِيُسوَع اْلَمِسيِح، َحَسَب ِإْعاَلِن السِّ َولِكْن َظَهَر اآلَن، َوأُْعِلَم    زَلِيَِّة،َحَسَب ِإجنِْ

يُع األَُمِم اِبلْ  ، إِلطَاَعِة اإِلميَاِن،ِبِه مجَِ َبوِيَِّة َحَسَب أَْمِر اإِللِه اأَلَزيلِّ هلِل احلَِْكيِم َوْحَدُه، بَِيُسوَع اْلَمِسيِح، َلُه اْلَمْجُد ِإىَل    ُكُتِب الن َّ
آِمنَي.  نثبته يف كتابنا، حىت  األََبِد.  أن  إال  أبينا  فإننا  الشخصي،  الطابع  عليه  يغلب  األصحاح  هذا  أن  ورغم  قد  كون  ن": 

 . ، ومن دون زَيدة أو نقصان رسالة بولس إىل أهل رومية كاملة أوردان 
على تتبع آاثر بولس يف كل الكنائس الَت سنعرض هلا يف هذا الكتاب؛ كما سنعمل على    - إن شاء هللا-وسنعمل         

املسيحية املختلفة. ولنرتك اآلن  أقوال من كانوا على علم بضالالته، وسنتبنّي مع ذلك مبلغ التصدي هلا يف العقائد  تتبع  
السياق التارخيي َيخذان إىل حيث يُريد، حىت ال يكون عرضنا للعقائد املسيحية من قبيل املقارنة اجملردة. وحنن على يقني  

   من أن ما سيأِت، سيكون أكثر ثراء مما مضى...
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 الفصل اخلامس 
 والثاين( )القرن األول  اآلابء األولون

 
 

بعد هناية احلقبة الرسولية الَت استمرت طيلة القرن األول وبداية القرن الثاين، والَت كان أهم رجاهلا تالميذ عيسى         
على ضعفه يف تفسري    يف إجنيله؛   " اهلرطقات"الذين كان آخرهم وفاة "يوحنا" الذي متكن من الرد على بعض  عشر،    االثين 

السالم  عليه  املسيح  عرفنا و   ؛رفع  الذي  "بولس"  استثناء  قبل   مع  وم ُدّع   فيما  دخيل  املسيحية  أنه  العقيدة  على  شّوش   ،
تبدأ حقبة اثنية هي حقبة آابء الكنيسة، الذين سيمتد زمنهم من القرن  س؛  األصلية، ووضع أساس االحنراف األكرب عنها

طبق يُشبهون  "الرسل"  وإن كان  امليالدينْي.  الرابع  القرن  إىل  مقابل  الثاين  يف  َيتون  اآلابء  فإن  املسلمني،  لدى  الصحابة  ة 
إرهاصات الُفرقة املذهبية الَت   مع الصحابة والتابعني موّحدا، رغم  تظهر يف    كانتطبقة التابعني. وكما أن اإلسالم بقي 

أوىل عقدية  ومقوالت  فقهية  آراء  يفمتنامية   صورة  موحدة  املسيحية  ستبقى  واآلابء،  الرسل  طبقة  مع  فكذلك  جمملها،  ؛   
ويُطلق على احلقبة الَت جاءت بعد احلقبة الرسولية    عرب التاريخ.  فيما بعد  املعلوم  ،بروز إرهاصات االفرتاق الكنسي  رغم

 . ( (POST-APOSTOLIC"ما بعد احلقبة الرسولية"  
 : أساسنْي، مها   ولقد واجه اآلابء األولون يف دعوهتم أمرْين اثنني       

يُسّمى عند  . التوحيد اليهودي، ال1 يف جوهره على التنزيه، وهو ما  من املفكرين: ذي يعتمد  التعايل واملفارقة؛    الدارسني 
بعد ذلك املسيحانية البشرية  يعين    ، املتعلقة ابخلالص األرضي،ُث  يعرفون غريها. وهذا  يكن اليهود  أن املسيحيني  الَت مل 

أن  يعتقدون أن هللا هو عيسى و بعد ذلك  م  وهنعل جيهللا، ُث  اليهود إىل الشرك الذي يكون فيه عيسى عيسى وهللا    سيدعون
العمل    ؛ لكن بعض اآلابء سيعملون عليه، من ابب ضرورةعيسى هو هللا، من وجه آخر. وهذا أمر معقد، كما هو واضح 

 . ، حبسب إدراكهمءاالرتقا مببدأ 
؛ من دون أن  الصعب معه الدعوة إىل إله واحد. التعدد الوثين الذي كان شائعا لدى األمم األخرى، والذي كان من  2

يف   املسيحية،  إىل  دعوهتم  صعوبة  ستكون  اليهود،  عكس  على  وهؤالء  األخرى.  اآلهلة  بني  من  واحد  أنه  على  إليه  يُنظَر 
ضمان انضباطهم هلا. وما االضطهاد الذي عرفه املسيحيون األولون على أيدي الرومان خصوصا، إال معيار ملدى رفض  

التوحيد املسيحية، الَت هي يف أصلها لدى الرسل واآلابء املدافعني، أقل ما يقال عنها إهنا مبهمة، وخمالفة للمنطق  عقيدة  
السليمة،   العقيدة  عليه  تنبين  أساس  أول  أبن  لعلمنا  هو  العقائد،  تناول  معرض  يف  العقلي،  للمنطق  ذكران  وإن  العقلي. 

شروط    العقلُ  أول  أن  نعلم  أن  ويكفي  العقل  السليم.  دون  من  ألنه  العقل؛  هو  للمسلمني،  ابلضرورة  املعلومة  التكليف 
)وهذا يضمن االلتزام مبنطقه(، ال يصح اخلطاب الديين وال يتحقق. ولسنا نعين هنا ما قد يُفهم خطأ، من حتكيم للعقل  

قريب  عن  م كّلفا  سُيصبح  الذي  للدين،  املخاَطب  إثبات  العقل  إبثبات  نعين  ولكننا  الدين؛  انتفاء  يف  أن  شك  وال   .
ومرة أخرى، وحىت ال حُيّرف كالمنا، فنحن جبعل    امل ُخاَطب للدين، سيكون سببا يف انتفاء الدين نفسه؛ لكونه الغاية منه.

اإلنسان غاية للخطاب الديين، ال نتبع املنطق الدجايل، الذي هبذا املنطق، يشرتط على الدين أن يُليّب حاجات اإلنسان  
 وية، يف دين معاكس حلقيقة الدين يف أصله، ليس إال الدين الشيطاين الذي سبقت اإلشارة منا إليه. املادية واملعن
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؛  ، يف مقابل العقائد )اهلرطقات( السائدة يف عهدهموسنبنّي حبسب التسلسل التارخيي، تقدمي اآلابء للكريستولوجيا       
القرن يف  الفصل،  هذا  يف  الكالم  والثاين وسنحصر  األول  ومرتاتبة اوحدمه  نْي  متمايزة  الطبقات  لتكون  وذلك  أهم  ؛  ومن   .

 اآلابء املرموقني، داخل هذه احلقبة الزمانية، من سنذكرهم تباعا: 
 غناطيوس األنطاكي: إ. 1

من أصل سوري يوانين، ُولد    قد كان ؛ و نفسه   )الرسول(   غناطيوس، قد دخل يف املسيحية على يد بطرسإيُقال إن         
عام   ويُعترب  35يف  اإلله.  حامل  أي  "ثيوفوروس"،  ابسم  تلّقب  وقد  اثإم؛  أنطاكية  لثغناطيوس  "بطرس"    أساقفة  بعد 

سنة  و"إيفوديوس" فيها  ب  ُنصِّ الَت  "تراجانوس"  70أو    69،  الروماين  اإلمرباطور  شّنها  الَت  االضطهاد  محلة  وضمن  م. 
غناطيوس"، الذي أقر بعقيدته أمام املأل. فما كان من احلاكم الروماين إال  إق احلاكم السوري "نطِ ستُ اُ فقد  ضد املسيحّيني،  

للمحاكمة هناك.  به موثقا إىل روما  بولس يف دعوة  إولقد انتهج    أن أوثقه، وبعث  هبم يف طريقه غناطيوس هنج    ،من مير 
س" أسقف مدينة مسريان؛ كما استطاع أن يكتب رسائل  إىل ما يؤمن به. وهكذا فقد التقى ابألسقف الشاب "بوليكاربو 

إليه،   خرجت  ببالدها،  مبروره  الكنائس  بعض  علمت  وعندما  ومقدونية.  واليوانن  الصغرى  آسيا  يف  الكنائس  بعض  إىل 
ال  واستقبلته حبفاوة وتعظيم. وعندما وصل إىل روما، وجد يف انتظاره عددا كبريا من املسيحيني، الذين رغب إليهم يف أن 

م، ويف أثناء االحتفال ابنتصار اإلمرباطور "تراجانوس"  107بتوسطهم لدى احلكام. وهكذا ففي سنة    )موته(  يُعيقوا شهادته 
ومل يبق من كتاابت    غناطيوس". إعلى أعدائه، أُلقي عدد كبري من األسرى واجملرمني إىل الوحوش املفرتسة، وكان من بينهم " 

تلك الَت   بعث هبا إىل كنائس: إفسوس، ومغنيزَي، وفيالدلفيا، ومسريان، وترالس، وروما؛ و إغناطيوس إال رسائله السبع، الَت 
 "بوليكاربوس"، أسقف كنيسة مسريان.    خص هبا

 غناطيوس، والَت كان فيها اتبعا ليوحنا وبولس، ما يلي: إومن أهم معامل عقيدة         
د هللا )تعاىل(   ة تدل على عدم متكن صاحبها من جُماوزة احلس يف إدراكه. وإن  ؛ وهي عقيداملسيح  جبسد ا. القول بتجسُّ

 انتشارها بني العوام من املسيحيني، هو الدليل على ما نقول. 
والقول ابملوت   ب. القول بثبوت موت املسيح وقيامته؛ هذا مع العلم أبن إثبات ذلك ال ميكن أن يكون ابلكالم وحده. 

 رفع. وهذا أيضا بسبب عدم خروج املعتِقدين، عن هيمنة احلس. والقيامة، ما هو إال عجز عن القول ابل
؛ وهذا مما أسس له بولس من غري دليل. بل إن القائلني هبذا القول، يهدمون به  ج. ربط اخلالص مبوت املسيح وقيامته

من يعتقد بعقيدة    الدين من الضربة األوىل، عند انتفاء التكليف الشرعي، وعند انتفاء احلساب يف اآلخرة تبعا لذلك. وكل
اخلالص هذه، فإنه يكون على دين غري دين عيسى األصلي؛ وال يُهم هنا، أن يُزعم اتباع عيسى، أو أن تُزعم حمبته. ومثل  

ابلنظر إىل املقوالت العقلية، هو كم ينطق مبا خيالف املنطق العقلي. ومن كان خمالفا للمنطق العقلي، فال    ن هذا الكالم 
 ه وَعّده من األقوال الراجحة، حبال من األحوال!...  ف بقبول كالم جُيازَ 

ذلك إىل ثالث مرات. ويظهر من إطالق    ه عن   بتد. تسميته املسيح "هللا" عدة مرات يف رسائله، خبالف يوحنا الذي مل يث 
قوة ذاهتا الَت  ابل  ؛غناطيوس كان يتصدى ملقوالت اإلبيونيني، الذين ال يقّرون بالهوت املسيح إاسم "هللا" على املسيح، أن  

يكون   الفعل  وهبذا  لناسوته.  الرافضني  الغنوصيني  هبا  يواجه  للمسيح،  إكان  اللتنْي  ابلطبيعتنْي  للقول  أسس  قد  غناطيوس 
ظهوره مقوالت  ؛  مبدة  )القول(   قبل  ومن  القاصر.  الطبيعتنْي  مصطلح  على  ظنا  حتفُّ "إن  إمع  قوله:  سة،  املؤسِّ غناطيوس 

د، وغ ابلتجسُّ أدق العبار   -رغم غموضه -ري خملوق ابلالهوت". وهذا القول  املسيح خملوق  ت الَت بدأت تتبلور  اهو من 
ويريد إغناطيوس من كالمه، أن عيسى من جهة صورته خملوق؛ وأما من جهة حقيقته، فغري خملوق.  يف العقيدة املسيحية.  

وَيِت اضطراب عبارات املسيحيني، يف التعبري عن هذه املعاين، بسبب غلبة احلس عليهم. وذلك ألن ما يُسمونه جسدا،  
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مس  أهنم  لو  هذا،  من  ونعين  املعريف.  االصطالح  الصورة يف  معىن  خيالف  لَ ال  عيسى،  صورة  عن  يتكلم  أحدان  فهموا  عوا  ما 
لجسد. ولقد عجز املسيحيون عن  ل  ات تكون لوجه ومن هيئل   منها جسده كله، وحلصروها فيما هو معروف من مالمح 

وم احلقبة،  هذه  يف  املصطلحات  بينهمضبط  سيعملون   "املدافعون"؛  اآلابء  ن  قصد-  مجيعا   وبذلك  غري  من  على    - ولو 
امل الالهوت  جزئيا  سيحيتقييد  معانيه  مما  وحتريف  املصطلحات  لُيَخّلصوا  وبعارفيهم،  مبتكلميهم  املسلمون  َيِت  أن  إىل   ،

و  هبا،  منها. ل علق  املقصودة  السليمة  املعاين  إىل  أي    يعودوا  وإىل  املسلمني؟  إجناز  من  املسيحيون  سيستفيد  هل  وسنرى 
 حّد؟... 

قا  أن  سبق  هيكل هللا، كما  هو  اإلنسان  أن  اعتقاد  تَ ه.  املنطلق كان  هذا  بولس؛ ومن  "ثيو فمّ سَ ل  ابل   وهذا    ". وروس يه 
مطابقة حقيقة حال املتكلم ملا   يوافق ظاهرا، ما دل عليه عيسى، فإنه شركي هنا من غري شك. وعدم  املعىن، وإن كان 

م من األقوال.  ينطق به يف حال كونه صوااب، هو من العوارض الَت ينبغي تفكيكها؛ خصوصا ألولئك الذين َيخذون علمه
 وهذا الباب من العلم نفيس، مل نر يف زماننا واحدا من أهله.  

 . إكليمندوس الروماين: 2
ومع أن اجلزء األول من حياة "إكليمندوس" من والدته إىل شبابه، ليس معروفا؛ فإن اجلزء الثاين كان حافال. فلقد         

ب "إكليمندوس" أسقفا على روما، إابن حكم "دومت  الذي وضع أول قائمة أبمساء أساقفة    ويُعّده "إيرَينوس"  ، يانوس"ُنصِّ
اثلثاً  سنة    روما  بني  ما  "بطرس"؛  اإلسكندري،    م.101و  92بعد  الالهوِت  "أرجيانوس"  ومعه  "إيرَينوس"،  ويتمسك 

اخلدمة؛ وأنهأب و"أسابيوس"،   لبولس يف  شريكا  وأنه كان  وبولس،  بطرس  زمن  يف  "إكليمندوس" عاش  صر   ن      احةمذكور 
يِل، مَ كالم بولس: " يف   َع َأْكِليَمْنُدَس  نَ َعْم َأْسأَُلَك أَْنَت أَْيًضا، ََي َشرِيِكي اْلُمْخِلَص، َساِعْد َهاَتنْيِ اللََّتنْيِ َجاَهَداَت َمِعي يف اإِلجنِْ

ِسْفِر   يف  َأمْسَاُؤُهْم  الَِّذيَن  َمِعي،  اْلَعاِمِلنَي  َواَبِقي  هو    .1" احْلََياِة. أَْيًضا  "إكليمندوس"  أبن  يعتقد  "داين كاسيوس"،  ولكن 
سنة   ابلقتل  عليه  ُحكم  والذي  اإلمرباطور،  عائلة  من  هو  الذي  عينه،  فالفيوس"  "تيطس  بسبب  96أو    95القنصل  م، 

 اعتناقه للمسيحية. 
االنشقاقات الَت  دمها. ويبدو أن  ولقد كتب "إكليمندوس" رسالة إىل أهل كورنثوس، تُعد من أهم الرسائل ومن أق       

بدأت يف كنيسة كورنثوس على عهد بولس، والَت أشار إليها يف رسالته )رسالة بولس إىل كورنثوس(، مل تكن إال إرهاصات  
طردوا   أن  هبم  األمر  وبلغ  رعاهتا،  على  متردوا  الكنيسة  هذه  أهل  من  وذلك ألن كثريا  "إكليمندوس".  زمن  يف  حدث  ِلما 

منهم؛   "إكليمندوس"  بعضا  دعا  ما  غريه-وهو  من  أو  من كنيسة كورنثوس  فيها    -بطلب  تناول  وقد  رسالته.  إىل كتابة 
وتعليمّيا  الهوتيا  وعاجلها  الكنيسة،  نريون  مشاكل  اضطهاد  مع  إلسبانيا؛  بولس  وزَيرة  روما،  يف  بطرس  إقامة  وذكر  ؛ 

 للمسيحيني ومقتل "الرسولنْي". 
 ليمندوس"، فهي: وأما أهم معامل عقيدة "إك       

 ، كما هي لدى التفسرييني مجيعا. ا. عقيدة اخلالص 
للكهنة. أبن املسيح موجود مع هللا، وأبنه أُرسل إىل العامل بوصفه رئيسا  إكليمندوس قد    ب. القول  أن  وهذا يدل على 

   ، وهو ما فتئنا ندل على عدم صوابيته دائما.أخذ األلفاظ على ظاهرها
 . بوليكاربوس: 3

 
 . 3: 4. رسالة بولس إىل أهل فيليب:  1
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يوحنا )الرسول(.  ليف مدينة مسريان، ورغم جهل تفاصيل نشأته، فإنه يكاد يُقطع بلقائه    69لد "بوليكاربوس" سنة  و        
مّر   عندما  املدينة،  هلذه  أسقفا  ولقد كان  مسريان.  مدينة  على  أسقفا  عّينوه  من  هم  أنفسهم  الرسل  إن  "أسابيوس"،  ويقول 

منه   وتسلم  روما؛  إىل  طريقه  يف  "إغناطيوس"  املشهورة،  هبا  "أنيست"  ف رسالته  البااب  مسمع  إىل  احلسنة  مسعته  وصلت 
(ANICET )  .روما سنة    أسقف  هناك  إىل  للذهاب  دعاه  فقد  الكنسية،  155ولذلك  املسائل  بعض  يف  للنظر  م، 

  ستاتيوس كوادراتوس" ضمن اضطهاده اوبعد عودة "بوليكاربوس" إىل مسريان، قام احلاكم "خصوصا حتديد اتريخ القيامة.  
أطلق   وأان  املسيح،  تلعن  أبن  يل  "أقسم  له:  فقال  املوت،  من  خمرجا  له  جيد  أن  أراد  رأى وقاره،  ابستدعائه؛ وملا  للكنيسة 
سراحك اآلن!". فأجاب "بوليكاربوس": "منذ ستة ومثانني عاما، وأان له وأخدمه، ومل يُسئ إيّل أبدا ولو إبساءة واحدة؛  

 م، وفيا ملا عاش عليه. 156ل الرجل املوت يف سنة ؟!". وهكذا قبِ فكيف ميكن أن أجدف على ملكي وخمّلصي
فيليب،          أهل  إىل  رسالة  يف  الَت كتبها  بوليكاربوس،  تعاليم  سار  ومن  أبنه  يُفيد  يوحنا،  ما  خطى  واصل  وأنه  على 

هذه:   رسالته  يف  بوليكاربوس  يقول  املسيح.  وانسوت  الهوت  ليُثبت  مجيعا،  واإلبيونيني  الغنوصيني  ضد  الدفاعي  جهاده 
الشيطان؛   من  فهو  ابلصليب،  يعرتف  ال  ومن  املسيح؛  ضد  فهو  اجلسد،  يف  جاء  قد  املسيح  يسوع  أبن  يعرتف  ال  "من 

من ينكر القيامة والدينونة، فهو بكر إبليس.". وكما أن يوحّنا قد    وكل من حيّول أقوال الرب إىل رغباته الشخصية، وكل
)عرف   "ماركيون"  يُدعى  له  شبيها  عرف  قد  بوليكاربوس  فإن  "سرنت"،  الكاذب  وواضح    (.MARCIONاملعلم 

ة املسيحية  عدم وجود علماء ابلعقيدب من كالم بوليكاربوس السابق، أنه من التفسرييني، ال من العلماء. وحنن، وإن كنا نعلم  
ابملعىن الصحيح التام، فإننا نذكر هذا من أجل التمييز بني األمرْين؛ ولكي يعلم القارئ أنه ال أحد من املسيحيني إبمكانه  
الكالم على العقيدة املسيحية من الناحية العلمية. وهلذا السبب، جندهم يعتمدون اإلميان )التصديق( وحده، وإن كانت  

إليها املدّعّو  التفسري   املسائل  إال  ليس  الربهاين،  بشبه  وصفناه  وما  برهاين.  شبه  تعضيد  دون  من  به،  اإلميان  يصعب    مما 
الذي يروم إقناع العقل مبا ال ميكن أن يقتنع به. ولسنا هنا ندعو إىل جعل الدين منطقيا، ألن ذلك سيهدمه من أساسه؛  

يريدون الظهور مبظهر العلماء،  للدعوة    ولكن نريد أن نكشف أولئك الذين  منهم كافيا وحده،  ويريدون أن يكون ذلك 
   إىل عقيدهتم؛ وهيهات!...

 . إيريناوس: 4
يف    ، أنه قد عرف "بوليكاربوس" شخصيا ، ومما ال شك فيه   . م150و 130يُعتقد أن أسقف "ليون"، قد ُولد بني        

أصبح أسقفا ملدينة ليون يف عام   مسقط رأسه. ولقد  من روما، وحيث خلف  م177مدينة مسريان الَت هي  بعد عودته   ،
بعد توليه أسقفية ليون، بني التبشري ببالد الغال )فرنسا  وقته،  "بوتن" الذي قُتل على أيدي الوثنيني. ولقد قسم "إيريناوس"  
م، أثناء االضطهادات  202و  190، الذي قد يكون بني  ه حاليا(، وبني الكتابة يف العقيدة املسيحية. وجُيهل اتريخ موت 

  شّنها "سبيتيموس سفريوس". الَت
أن           أنه كان يكتب بلغته )اليواننية(، إال  إال كتاابن. ورغم  من كتاابته  "إيريناوس" كتبا عديدة، ولكن مل يبق  كتب 

ة؛ وأما  يريناوس يف كتابه األول، الغنوصية من الناحية التارخيية ومن الناحية العقدي إالكتابني الباقينْي مها ابلالتينية. ويتناول  
الصحيح.   املسيحي  اإلميان  يشرح  أن  فيحاول  الرسل(،  تعليم  شرح  )يُدعى  الثاين  وسقوط  يف  الثالوث،  عن  يتكلم  فهو 

 ... ، وغري ذلكاإلنسان، والفداء
 وس الكريستولوجية، فتتلخص يف اآلِت: نا أما تعاليم إيري       

ن يف وصف أصل وجود ابن هللا، حيتج بشدة ضدهم، ويصفهم  اوس لعقيدة الغنوصيني، الذين يُطيلو نيف أثناء حتليل إيريا.  
أبهنم مل يكونوا حاضرين عند والدته. ُث يقول: "إن هذه األشياء ال ميكن وصفها، ألهنا تفوق كل وصف؛ واإلنسان ال  
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أن هذا الكالم صحي يعرف سّر ميالد ابن هللا إال اآلب واالبن.". ورغم  يشرحها؛ وال أحد  يفهمها أو  أن  ح، إال  ميكن 
يص امل  دقأنه  واحد.على  اجتاه  يف  ال  االجتاهنْي،  يف  يُفهم  أن  ينبغي  الرأي، كان  هذا  أن  نرى  أيضا. وحنن  وهو    سيحيني 

إيري  ُنالف  العقائد. ولكننا  جمال  التفسرييني يف  منهج  عن  ذكرانه  تُعلم  نيلحق مبا  ال  العقائد  أن  من  إليه  ذهب  فيما  اوس 
يصح، لصار الدين كله معّلقا، ال يثبت بشيء. والواقع غري ذلك، ألن العقائد تُعلم ألهلها،  حقيقتها؛ ألن هذا لو كان 

   وتُعلم حقيقتها )ما مساه هو سرّا(؛ ولكن ال من ابب العقل، وال من غري املؤهلني.
إببراز اخلالص املستند إىل   ؛ ب. لقد رد إيريناوس على اخلالص يف تصور الغنوصيني، الذي يكون معرفيا حبسب مذهبهم

مستحيال!".   خالصنا  ألصبح  حقا،  وإهلا  حقا،  إنساان  املسيح  يكن  مل  "إن  إيريناوس:  يقول  غامضة،  عبارة  ويف  الفداء. 
إيريناوس أن ازدواجية    هبذا،  ويُظهر  إيريناوس  أبلوهية املسيح فقط. ويرى  يقولون  لعقيدة الدوسينيني أيضا، الذين  خمالفته 

؛ مبا أن اإلنسان اخلاطئ، ال ميكن أن يقرتب من هللا. وال خيفى أن  ح، هي السبب يف مصاحلة اإلنسان وهللا حقيقة املسي
تفسري للعقيدة املسيحية، وليس موضحا هلا أو ذاكرا أُسسها يف العلم. وكثريا ما خُيطئ املفسرون، ويظنون  أيضا  هذا الكالم  

ولقد سبق    ما. وكل هذا، هو بسبب غلبة األيديولوجيا، والَت يروهنا إمياان.أن ما يكتبونه أو يقولونه يرقى إىل أن يكون عل
 لنا أن تكلمنا يف الفرق بني األيديولوجيا واإلميان، يف الفصل السابق. 

ج. قام إيريناوس مبقارنة بني آدم األول وآدم األخري، الذي هو حبسبه املسيح عليه السالم؛ لكن بتكلف كبري، ال خيتلف  
ه من اعتماده أسلوب التفسري. ورغم أن مفهوم اخلطيئة والفداء عند إيريناوس خيتلف عنه لدى بولس، إال أنه  عما ذكران

 مل حيد يف م ُجمل خطابه عن مذهبه. 
ألنه لو كان ذاك الذي انتصر على عدو اإلنسان ليس إبنسان،    -  يلخص إيريناوس عملية اخلالص يف ثالث نقط:   د.

؛  ولو مل يكن هللا هو نفسه املانح هلذا اخلالص، ألصبح هذا اخلالص مهددا وغري مضمون   -؛  ألصبح انتصاره بال قيمة 
وهلذا كانت وساطة املسيح ضرورية: فهو مُيثل اإلنسان   ولو مل تتم عملية مصاحلة اإلنسان مع هللا، لظل اإلنسان مائتا.  -

ى ما يف هذا الكالم من تكلف، ال يقوم إال على موافقة  أمام هللا، وميثل هللا أمام اإلنسان؛ وهكذا تتم املصاحلة. وال خيف
 . ، أو على منطق ابهت منقطع عقائد مسبقة

، أن أعمال املسيح الفدائية، قد احتلت احلّيز األكرب من تعاليم إيريناوس؛ ولكنه تكلم أيضا عن  مما سبق يتضح  و        
ه؛ وهذا حُيسب له، ألنه صدق خبصوصه. ولو أنه اعتمد  انبثاق االبن من اآلب، ووصفه أبنه سر جيب قبوله ابإلميان وحد

النهج نفسه عند تناوله سائر العقائد، ألحدث ثورة يف الكنيسة منذ ذلك احلني. ولكن يبدو أنه كان يرتدد يف عقائده،  
تُغفلها األذهان. ورغم ذلك فإن إيريناوس خيالف يو  ينبغي أن  أخرى ال  ستينوس  بني اإلثبات والنفي، وحبسب اعتبارات 

يف مسألة أزلية االبن؛ فيوستينوس يُبقي على الفرق الزمين بني هللا واالبن، وإيريناوس يُساوي يف ذلك. وهذه املسألة ومهية  
 . من اجلهة األخرى  من كلْيهما؛ ألهنما ال يعلمان مبعىن املراتب يف الوجود من جهة، كما ال يعلمان حبقيقة الزمان

إيريناوس،   عبارات  أهم  من  يفقد  ه.  مل  مثلنا  صريورته  يف  ولكن  مثله،  ُيصرّيان  لكي  مثلنا  صار  اللوغوس  "فاملسيح  قوله: 
إهنا   إذ  خلقدونية،  جممع  يف  ومعروفة  مشهورة،  العبارة  هذه  وستصري  الواحد.".  املسيح  نفس  هو  هو  ظل  بل  الهوته، 

 سُتسجل يف قرارات هذا اجملمع حوايل سبع مرات. 
 . يوستينوس الشهيد: 5

م يف انبلس )سكيم القدمية(، من أبوين وثنّينْي يواننينْي. ودفعه حبه للمعرفة إىل  105أو    100لد يوستينوس سنة  و        
يتعلق   فيما  غليله  تروي  أن  تستطع  مل  الفلسفة  لكن  والفيثاغوريني؛  األكادمييني  فلسفة  درس  ُث  رواقية،  مبدرسة  االلتحاق 

األنبيابهلل.   دراسة كتب  إىل  يوستينوس  طلب  فتوجه  إىل  ودفعه  يوستينوس  له  أتثر  ومما  ضالّته.  وجد  قد  أنه  له  فبدا  اء، 
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على   يوستينوس  حصل  أن  وبعد  رهبة.  دون  من  املوت،  على  املسيحيني  إقبال  عمره،  من  الثالثني  يف  وهو  "العماد"، 
باس الفالسفة  التجديد الذي يبدو أنه كان يف أفسس، وقف حياته على الدفاع عن املسيحية، من دون أن يتخلى عن ل

م(؛  161-138املعتاد له. وبعد طوافه يف بالد كثرية، انتهى إىل روما، حيث أنشأ مدرسة يف عهد "أنطونيوس التقّي" ) 
قتال،  وقد انتهت حياة يوستينوس وكان من بني تالميذه "اتتيانوس"، الذي سيصري فيما بعد من املدافعني عن املسيحية. 

 . م يف روما165، يف سنة يف عهد اإلمرباطور "مرقس أوريليوس"   ،مع ستة مسيحيني آخرين 
إن "أسابيوس" املؤرخ الكنسي املعروف، خُيرب أبن يوستينوس قد ترك عدة مؤلفات، لكنه مل يبق منها إال ثالثة يف         

 جملد واحد، هي: "دفاعان عن املسيحية ضد الوثنيني"، و"حواره مع تريفون" اليهودي.  
 تعاليم يوستينوس الكريستولوجية، فتتلخص يف اآلِت:  أما       

أُلقيت على اهلوة الفاصلة بني هللا واإلنسان   ،اللوغوس: يف نظر يوستينوس هبذا أن  إن اللوغوس هو القنطرة الَت  ؛ ويعين 
ليقة، ومنه كان  وغوس أبنه كان قوة ساكنة يف هللا، وأبنه انبثق من هللا قبل اخل يوستينوس الل  لقد عّرفاللوغوس واسطة. و 

)الكالم   يف الالهوت عادة  إليه العقول الكبرية  ما تصل  يف هذا املعىن، وهو يُشبه  ما قيل  أعلى  من  اخللق. وهذا الكالم 
. وحنن وإن كنا ال نعد هذا معرفة صحيحة اتمة، إال أننا ال جنعله ضمن املقوالت األخرى  ، املؤيّدة ابلنورلدى املسلمني( 

أقل منه يف الدرجة بكثري. ولعل تفلسف يوستينوس قبل تديّنه، قد هذب عقله، وجعله يتجاوز بولس    الدينية، الَت تبقى 
والتالميذ يف املقدرة على صياغة هذه املسألة. ويضرب يوستينوس أمثلة حسّية على مسألة انبثاق االبن عن اآلب، وخيلص  

يوستينوس يقصر عن معرفة هللا، ويقصر عن إدراك نسبة  إىل أن ذلك االنبثاق مل يُنقص من ألوهية اآلب شيئا. ورغم أن  
إىل اآلن.    تبقى أعلى ما توصل إليه مسيحيٌّ   فإن مقارابته، "العقل األول" )املسمى هلم ابنا مع اجلهل بنسبة عيسى إليه(؛  

للوغوس يف اخللق ويف    ومن أهم املعاين الَت يتناوهلا يوستينوس، والَت نرى ُجّل املسلمني يقصرون عنها، معىن "إشراك" هللا
َوقَاَل هللاُ: »نَ ْعَمُل اإِلْنَساَن  التدبري. ويُنبه إىل ذلك يف اخلطاب الوارد من هللا بصيغة مجع املتكلم؛ ويذكر مثاال على ذلك: " 

الدين؛ وذلك  . ولقد ورد هذا األسلوب يف القرآن مرات عديدة، من دون أن يتنّبه إليه علماء 1..." َعَلى ُصورَتَِنا َكَشَبِهَنا، 
َلِة اْلَقْدِر{ ]القدر:    كقول هللا تعاىل:  }ُهَو الَِّذي أَنْ َزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه   ، يف مقابل قوله سبحانه:[ 1}ِإانَّ أَنْ َزْلَناُه يف لَي ْ

عمران:   ]آل  ُمَتَشاهِبَاٌت{  َوأَُخُر  اْلِكَتاِب  أُمُّ  ُهنَّ  حُمَْكَماٌت  هنوأمثاله  [7آََيٌت  وحنن  تفاصيل  .  يف  ندخل  أن  نريد  ال  ا 
تبيني السبب يف اجلمع اترة ويف اإلفراد أخرى؛ غري أننا نذكر أن هذا مما مسيناه يف كتاابتنا "شرك احلقائق". وشرك  املسألة، ل

أخرى،   مرة  هذا  من  ونعين  واجلزئيات.  العام، كالتفاصيل  التوحيد  معىن  إىل  ابلنظر  هو  هذا،  وجود كثرة  أنه  احلقائق  لوال 
يف   املسألة  هذه  إىل  نعود  ولعلنا  الذات.  معاين  تكثرت  ما  التوحيد،  هذا  ولوال  توحيد؛  ما كان  الذات،  يف  ابلتعدد  توهم 

يوستينوس فقط.  وعلى خالف    موضع آخر، ألن هذا ال حيتملها. ومرادان من إيرادها هنا، كان للداللة على علّو مرتبة 
أبدية" اللوغوس بكالمه، أو أنه كان يطعن من طرف خفي يف مقوالت  املسيحيني الذين ظنوا أن يوستينوس قد أضعف " 

 "إغناطيوس"، فإننا نرى أنه تناول األمر بدقة أكرب ومن وجه أخص.  
غري أن يوستينوس عندما أراد شرح العالقة الَت بني اآلب واالبن، فإنه مل يستطع تفادي القول خبضوع االبن لآلب؛         

حلقائق كما هي يف نفسها، وإمنا رام تعقُّل معاين املسيحية انطالقا من احلس. وهذا أمر ال يُفقده  وهذا ألنه مل يصل إىل ا
 مكانته العقلية الَت سبق أن أشران إليها. 

 
 . 26:  1. تكوين:   1
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مل يكونوا    ومجيع البشر،   ومن أهم ما توّصل إليه يوستينوس أيضا، ويف توابع اللوغوس مرة أخرى، قوله أبن الوثنيني        
مع من  ظهر  خالني  الذي  ابلوضوح  يعرفونه  يكونوا  مل  أهنم  إال  احلق؛  وهذا    يف رفة  السالم.  عليه  حمدوديته  -املسيح  رغم 

وعلى هذا، فإن يوستينوس ال يعترب هرياقليطوس وميزونيوس    من أروع ما قيل إىل اآلن من ِقبل املسيحيني. هو    - ابلنسبة إلينا
يعتربهم   بل  ملحدين؛  غريمها  وال  احلسنة  ملحدْين،  املبادئ  ألن كل  وذلك  فيهم.  اللوغوس  بعمل  عاملني  غري  مسيحيني، 

اللوغوس  من  الفالسفة، كانت  إليها  اهتدى  الَت  العادلة  دامت  ذاته  والقوانني  ما  انقصة،  أهنا  عنده،  فيه  شك  ال  ومما   .
ابللوغوس  معرفتهم  حال تعكس  على كل  انقصة  هي  الَت  املسيحي،  أن  يرى  وهو  معرفتهمن    مه  موحده  ني.    م تكون 

م. وحنن وإن كنا ُنالف يوستينوس يف معىن املعرفة الكاملة، فإننا نثين على علو  ذاته هلبابللوغوس كاملة، بسبب إعالنه  
   .لدى املتدينني   قل نظريهيإدراكه، وعلى انفتاح عقله الذي  

أتقى        ومن  الثاين،  القرن  الهوتيي  أكرب  من  يُعد  يوستينوس  أن  من  الرغم  ويف    وعلى  العبادة  يف  املتعمقني  الرجال 
ر ابألفالطونية وأحياان ابلوثنية؛ خصوصا  أثُّ فإن مقوالته العالية، قد أاثرت حفيظة اجلامدين من اآلابء، واهتموه ابلت  ؛ الدرس

 السامي  ، وعندما يتكلم عن الثالوث، يضع هللا1عندما يقول: "إن هللا اللوغوس، هو إله وسيد، أقل من هللا اخلالق للكون." 
الثالثة املرتبة  يف  القدس  والروح  الثانية،  املرتبة  يف  واملسيح  األوىل،  املرتبة  إىل    . (2) يف  املسيحيون  ينظر  أن  الغريب،  ومن 

الفلسفة   شوائب  من  يتخلص  مل  أنه  على  الشرك،  يف  دخوال  وأكثر  حال،  على كل  منه  علما  أقل  هم  الذين  يوستينوس، 
مبقوالت   يُذكران  وهذا  صراحةوالشرك.  والكفر  ابلشرك  يرموهنم  عندما  أوليائهم،  أكابر  يف  املسلمني  إال  عوام  لشيء  ال   ،

   وهو من سنة هللا املتجددة يف كل زمان.  ألهنم أعلى منهم مرتبة؛
 : السوري   . اتتيانوس6

اتتيانوس سنة          للعلم، ومن هناك  110ُولد  إىل اليوانن طلبا  من عائلة وثنية، ُث ذهب  إىل روما. وبعد  م يف سورَي 
دراسته لدَيانت وفلسفات اليوانن والرومان، مل جيد الطمأنينة الَت كان يبحث عنها؛ ويف روما قابل يوستينوس وتتلمذ له.  
ورغم هذه الصلة التعليمية الَت بني الرجلنْي، فإن بينهما فروقا يف جمال العقيدة واملبادئ. فيوستينوس، رغم مسيحيته بقي  

سفة اليواننية، خبالف اتتيانوس الذي رفض كل ما هو غري مسيحي؛ إىل احلد الذي جعله يرفض اللغة  منفتحا على الفل
مبادئهم االمتناع عن الزواج، وعن أكل اللحم،   من  "مجاعة املمتنعني"، الذين جعلوا  اتتيانوس  اليواننية ذاهتا. وقد أسس 

الدَيطسرون". ولقد بقيت عقيدة  ابن: "حماضرة لليوانن" و"وعن شرب اخلمر. أما كتاابت اتتيانوس، فلم يبق منها إال كتا
لدى   معدود  هو  مما  املسيح؛  أزلية  عن  بعد  فيما  الكالم  ستفتح  حبيث  اتتيانوس،  لدى  الغامضة  األمور  من  اللوغوس 

 مسألة  املسيحيني من اهلرطقات. وال بد هنا من اإلشارة إىل أن عدم تبنيُّ معىن الزمن، كان من أهم أسباب االختالف يف 
للعقول،    امعترب كونه    رغماألزلية؛ وال زال هذا العائق ماثال أمام جّل العقول، إىل زماننا هذا. والسبب يف ذلك هو أن الزمن  

خلْ   فإنه  من  واحملدثني،  القدامى  والالهوتيني،  الفالسفة  لدى  وقع اخللط  ولقد  احلقيقة.  معلوم  الرتاتب  غري  معىن  بني  طهم 
إال يوستينوس سابق الذكر؛ لذلك فنحن نعتربه   أوشك على جتاوز هذه العقبة،  نر من  يف الوجود والتتابع يف الزمان. ومل 

 زمان. قطبا من أقطاب املسيحية الكبار على مر األ
 . أثيناغوراس: 7

 
 . 13: 1. دفاع  1
 . 4:  3. دفاع:   2
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إىل          ولقد كتب كتااب  يوستينوس.  إىل  االعتقاد  يف  أقرب  أنه كان  غري  لتاتيانوس،  معاصرا  أثيناغوراس  لقد كان 
اإلمرباطورْين "مرقس أوريليوس" )األب(، و"ليسيوس أوريليوس" )االبن(، عنوانه "التماس ألجل املسيحيني"؛ يدعومها فيه  

 سيحيني وإىل عدم تصديق الوشاة يف اهتامهم. إىل وقف التنكيل ابمل
ما          يوستينوس،  أثبتها  الَت  الكربى  املعامل  على  زَيدة  الكريستولوجي،  معتقده  أثيناغوراس يف  عنه  تكلم  ما  أهم  ومن 

امل العقيدة  يف  يبلغ  مل  والصفة،  الذات  مدلول  وإن كان  معه؛  ذاات  ال  هلل  صفة  )احلكمة(  االبن  جعل  أنه  منه  سيحية  ُفهم 
 متامه، كما هو لدى املسلمني.  

 . ثيوفيلوس األنطاكي: 8
أنطاكية، ومن كتاابته يُعرف أنه ُولد ابلقرب من الفرات          لكنيسة  أنه كان األسقف السادس  ويذكر أسابيوس عنه 

م.  180ألبوْين وثنيني. ولقد ُنّصب أسقفا على مدينة أنطاكيا يف النصف الثاين من القرن الثاين؛ وحُيتمل أنه مات سنة 
الَت  هي  ثالثة كتب،  من كتاابته  بقيت  املسيح،    ولقد  شخص  خبصوص  تعاليمه  أما  أوتوليكوم".  "ضد  فتجدر  ُتسمى 

( "الثالوث"  مصطلح  استعمل  من  أنه أول  إىل  فيها  غريبة،  TRIASاإلشارة  عبارة  يف  املصطلح  هذا  استعمل  (. ولقد 
خلارج أو  هي: "اثلوث هللا". ويعتقد "كاستني" أبن ثيوفيلوس هو أول من فرق بني اللوغوس يف الداخل، واللوغوس يف ا

منطوقا. ومبا أن ثيوفيلوس ليس له من املقدرة ما جيعله متمكنا يف عامل املعاين، فإن تفريقه هذا، سيفتح اباب إىل القدح يف  
أبدية اللوغوس. ولسنا نعين إال أن معىن الداخل واخلارج، لديه ولدى من سيتناول كالمه، ال خيلو من شائبة احلّس. وهذا  

سفة يف كتاابتنا، من أهنم ال يُدركون املعاين إال من احلّس، ومرتبطة به. وهذا عندان من عوائق املعرفة،  ما كنا نقوله عن الفال
 ؛ مسيحيني ومسلمني على السواء. الَت تعرتض الفالسفة والالهوتيني مجيعا

 . ميلتون الساردسي: 9
- 189يف خطابه إىل البااب "فيكتور" )  كان "ميلتون" أسقفا لكنيسة ساردس، وقد ذكره أسقف إفسس "بوليكارب"         

بطال العظام يف اإلميان الذين رقدوا يف الرب منتظرين القيامة، وخّص منهم  م(، عند وصفه جنوم آسيا الالمعة، واأل199
ل  قو "ميلتون األعزب"، الذي كان حييا كليا وجزئيا يف الروح وللرب. ومع أن كتاابت ميلتون قد اندثرت، ومل يبق منها إال نُ 

ري   متأخِّ يف املسيح ال ختتلف عن غريه من  قاملمعدودة، فإن عقيدته  يقول  لفِّ : "ألنه ُولد كابن، وسلك  -مثال- ني؛ فهو 
ابلطبيعة... فهو آب ألنه قد َولد، وهو   إله وإنسان  كحمل، وُذبح كشاة، وُدفن كإنسان، وقام من األموات كإله؛ فهو 

له ا إنسان، وقام ألنه هللا. هذا هو يسوع املسيح الذي  أتمّل؛ وُدفن ألنه  أو  ُذبح  جملد يف  ابن ألنه مولود، وهو كشاة ألنه 
كل العصور.". ويقول يف أزلية املسيح: "هو بكر هللا، ولد قبل بزوغ جنمة الصبح. فهو الذي أمر أبن يُشرق النور، وأن  
يطلع النهار؛ وهو الذي فصل الظالم عن النور، وهو الذي علق األرض واضعا أساساهتا األوىل، وهو الذي نظّم العامل.".  

م الدنيا  الطبقة  من  الكالم  ملقوالت  وهذا  تكرار  هي  وإمنا  العلم؛  من  هلا  أساس  ال  الَت  العقائد  من  ن  وال  املعلمني.  لغريه 
من   أكرب  بزعمه  املسيحيني  خالص  وجيعل  بينهما،  يفاضل  وكأنه  "يهوه"،  إسرائيل  وإله  املسيح  بني  املقابلة  ميلتون  خُيفي 

لدى النصارى، إال أنه ال خيفى ما هبا من    خالص شعب إسرائيل عن طريق تقدمي القرابن. ورغم أن هذه الصورة شائعة 
. ويُعد ميلتون أيضا، من أول من تناول عالقة الكنيسة ابإلمرباطورية؛  ؛ ال يوجدان إال عند انقطاع الدين تكلف وسوء أدب 

ما هلا من أمهية يف العقا إبذن هللا، ألنه ال خيفى  موضعها من هذا الكتاب  إىل هذه العالقة يف  من العودة  ئد ويف  وال بد 
 الواقع السياسي للشعوب، قدميا وحديثا. 

مع بلوغنا هناية القرن الثاين، وقبل أن نبدأ مرحلة القرن الثالث، ال بد لنا من اإلشارة، إىل أن العقيدة املسيحية،  و        
)الرسل(  التالميذ  عقيد  ألن  هذا،  نقول  "بولس".  منحى  هو  عاما،  واحدا  منحى  عقيدة  أخذت  بقدر  تتبلور  بولس    مل 
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نفسها، لألسباب الَت ذكرانها مفصلة يف الفصل السابق. ومل يظهر يف القرننْي األولنْي حبسبنا، وعلى وجه اإلطالق، من  
بني اآلابء من بلغ مكانة يوستينوس؛ لو أن الكنيسة اختذته إماما بدل بولس. نقول هذا، وحنن نعلم أن العقول الضعيفة  

لذين يُلزموهنا مبا يقولون. فهذا أهون عليها، من أن تتحمل عبء البحث لنفسها، واختاذ  داخل الدين، تتبع دائما األئمة ا 
القرار من نفسها. وينبغي للدارسني أن ميّيزوا هذه األمور، إن هم أرادوا اخلروج مبا ينفعهم من دراساهتم. ونعين هنا على  

يعود   ال  الدين،  داخل  األتباع  يكون كثري  الذي  اإلمام  أن  أو كونه  اخلصوص،  علما،  األئمة  أكثر  إىل كونه  دائما  ذلك 
           أبلغهم تفسريا؛ بقدر ما يعين أن أتباعه أشد من غريهم ميال إىل الكسل العقلي، وإىل التقليد الصوري... 
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 الفصل السادس 
 ما بني القرنني الثاين والرابع  رطقاتاهلعقائد و ال

 
 

رطقات الَت ظهرت يف الكنيسة يف عمومها، إىل رافدْين اثننْي، مها: اليهودية والوثنية. فاليهود الذين دخلوا  ترجع اهل       
يف   عنهم  خيتلفون  ال  املسيحية،  يف  الداخلون  والوثنيون  اإلله؛  يف  عقائدهم  عن  يتخلوا كلهم  مل  على  احلفاظ  املسيحية، 

من    ، الوثين-اليهودي. ومن هذا التجذر  عقائدهم، ولو جزئيا  توفيقية بني املسيحية وما كان عليه حميطها  ستظهر عقائد 
من كل وجه؛  ال  و   دائما،   ، فإهنا ليست كذلك هميف نظر عقائد. ورغم أن اهلرطقات حبسب املسيحيني هي ما خيالف احلق  

 املسيحية األصلية هرطقة من  ؛ مما جيعلها ابلنظر إىلما دامت العقيدة املسيحية نفسها، مل ختل من اضطراب ومن تلفيق 
؛ ويف مقابل ذلك، نبنّي  ألهم اهلرطقات، ونبنّي جذورها ونتائجها، بقدر ما نستطيع ،سنعرض هنا حنن . و مجلة اهلرطقات 

"اهلرطقة". جمال  إىل  نظرها  عند  الكنيسة  يُعوز  الذي كان  املدافعني    احلق  بني  نسيب  احلق  أن  النهاية  يف  يعين  وكالمنا 
مقدار احلق ومقدار الباطل يف الكالم، برده إىل أصوله العامة، الَت  حنن علينا يف كل مرة، احلرص على معرفة  واهلراطقة، و 

قد يتطلب الوقوع عليها جهدا من ِقبل الناظر. وهكذا، فإن تناولنا هلذه املسائل، سُيخالف من غري شك، تناول الكنيسة  
 وعلماء الالهوت هلا... 

 . الغنوصية: 1
د األكرب  أن الغنوصية كانت هلا حصة األسد من العقائد، بسبب التنزيه الذي يغلب عليها، فإهنا ستكون املهدّ   ومبا        

للكنيسة يف تشبيهها املتطرف. ولقد كانت الكنيسة مهيأة لقبول الغنوصية، بسبب اليوانن والرومان املنضّمني إليها، والذين  
سجنا للروح. ومبا أن هللا يف تصورهم منحاز إىل جانب اخلري،  تعتربها و   ، ادة شراكانوا ال يزالون على ثقافة يواننية ترى امل

من ابب اخلَ  ما هبذا العامل، ولو  له اتصال  يكون  من احملال لديهم أن  أن هللا مل خيلق هذا العامل،  فإنه  يرون  لق. لذلك هم 
السامي ابإلله  ابلتايل  يؤمنون  ا   اخلالق  وال  ابملسيح  وال  اليهود(،  داخل  1لرب )إله  الغنوصية  تعّقب  يف  نستمر  أن  وقبل   .

 الكنيسة، ال بد لنا من الوقوف عند صنفْي األلوهية لدى الغنوصيني: 
اإلله والعامل. .  1 بني  الصلة  يقطع  الذي  املتطرف،  التنزيه  يعين  اإلله  بسمو  واالعتقاد  السامي:  سند    اإلله  له  القول  وهذا 

ال مبراتب  علم  له  ملن كان  احلقائق،  الكتاب.من  غرض  عن  خارجا  بسبب كونه  فيه،  ندخل  وال  هنا،  إليه  نشري    ذات؛ 
(،  EONSولكن، ولضرورة تفسري وجود العامل، فإن الغنوصيني قالوا برتأس اإلله السامي لسلسلة من اآلهلة أو "العوامل" ) 

ا يُسمى "اجملموعة اإلهلية" أو  بعضها من بعض ابلتسلسل. وكل هذه اآلهلة املزعومة، كونت م  اقث تكون منبثقة عنه، أو منب
؛  اآلهلة  "املأل اإلهلي" أو "الطقم اإلهلي". ولقد حدث خلل يف هذه املنظومة اإلهلية، حبسب هؤالء الغنوصيني، فسقط أحد

ابلفداء.  األصلية  طهارته  إليه  يعيد  رجعة،  طريق  وجود  عليه  ترتب  مطابقته    مما  بسبب  منطقيا،  وإن كان  التفسري،  وهذا 
لوجود واسطة بني احلق واخللق، عنها يصدر العامل، ال عن احلق تعاىل؛ إال أنه وبسبب جهل أصحابه ابحلقائق، ال مُيكن  

يُعترب لدى العلماء اإلهليني إل أن  أن احلقيقة املنظور  يفرتض  أن  نتكلم عنه هنا، فعليه  يعلم القارئ ما  يها واحدة،  . وحىت 

 
مرادان  1 على  احلكم  يف  التسرع  ينبغي  فال  لذلك،  هم؛  يرون  ما  حبسب  اصطالحاهتم  ونستعمل  أقواهلم،  يف  جدال  القائلني  جناري  حنن  مسألة  .  من كل  الفراغ  بعد  إال   ،

 مسألة.
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ولكن عقول الناظرين متفاوتة. ومن هنا ال مُيكن أن نسوي بني كامل العقل يف وصفها، مع وصف الصبيان، أو مع من  
 يبعد يف املسافة كثريا؛ حىت إذا وصف خرج وصفه شائها. 

يرتأسها إله شرير. وهذا اإلله  اإلله الشرير: ويعتقد الغنوصيون، أنه يف مقابلة املنظومة اإلهلية اخلرّية، توجد آهلة شريرة  .  2
ويظهر جليا من هذا التفسري، أن    يف نظرهم، هو من خلق املادة. وهكذا يكون الصراع مستمرا بني آهلة اخلري وآهلة الشر.

حمور كل   التفسري  هذا  زال  وما  هبا.  هلم  علم  ال  وإن كانوا  املتقابلة،  اإلهلية  األمساء  بني  الصراع  احتواء  يبغون  الغنوصيني 
تقوم  ال الذي  األساس  يف  اخلالصة  وإمنا  بعدها؛  أو  منه  أحياان  قرهبا  هنا  يهمنا  ال  الَت  الظلمة،  ألهل  احلجابية  تفسريات 

اإلميان ابهلل، فإهنم ال جيدون مناطا للشر الذي يف العامل، إال اإلنسان    -حبسب زعمهم-عليه. وحىت أولئك الذين يرفضون  
على هذا القول اآلن، وإمنا رغبنا يف اإلشارة إليه، ليظهر قصوره عن مقوالت "الثنوية"    من كونه لديهم فاعال خمتارا. ولن نرد

 يف العصور األوىل نفسها، والَت برزت يف البداية ببالد فارس.  
 وال بد لنا من رد هذه املعاين إىل أصلها يف النقط التالية:        

وهذا ال خيصهم وحدهم، وإمنا سيشيع    يني، بسبب االمتياز العقلي.. إن التنزيه والتشبيه معنيان ال يلتقيان لدى الغنوص1
امتيازا وجودَي.    ،عندما جعلوا االمتياز العقلي بينهما   ، وهم قد أخطأوا  )املنزهة واملشبهة( من املسلمني أيضا.   لدى الفريقنْي 

القياس ليصح  والبطون،  الظهور  بني  هنا  املقابلة  فلنجعل  نقول،  ما  معىن  يظهر  معىن  ف.  يهماعل   وحىت  إىل  نظران  حنن  لو 
إن حنن تعمقنا يف البطون    ، ملعىن الظهور من جهة العقل؛ ونعين ظاهر العقل. ولكنعلى التمام  البطون، لوجدانه معاكسا  

بطوان؛   ينقلب  لوجدانه  احلد،  يفوق  ما  إىل  الظهور  معىن  تتبعنا  لو  أننا  ظهورا؛ كما  ينقلب  جنده  فإننا  احلد،  دون  ما  إىل 
بب أحدية الذات املتجلية ابلصفات. وعلى هذا، فإن التقابل بني التنزيه والتشبيه، ال يكون إال عقال ال وجودا؛  وهذا بس

ومن هذا الباب صح قول القائل: إذا    .ه، والتشبيه ينقلب تنزيها، عند جماوزة حدعند اشتداده  ألن التنزيه ينقلب تشبيها
 لصفة ال ابلذات!... فاق الشيء حده، انقلب ضده. فاألضداد أضداد اب 

حنن  2 وإن  األمساء.  ملعاين  إدراكهم  هو  واحد،  إىل  رائستها  انتهاء  رغم  اآلهلة،  بتعدد  القول  إىل  الغنوصيني  دعا  ما  إن   .
"احلي"   جند  فإننا  وحدها،  الصفات  أمهات  غري    -مثال- اعتربان  و"السميع"  "املريد"،  غري  "القدير"  وجند  "العليم"،  غري 

إدراك األمساء  البصري"... والغنو  يتمكنوا من  فجعلوها ذوات )آهلة( متعددة.    ؛الذات معىن  منفصلة عن  مبعانيها  صيون مل 
مل يبلغوا مرتبة  فإهنم معاين األمساء،  بعض وحنن عندما نذكر هذا عن الغنوصيني، نعلم أن اليهود )املوسويني( رغم تعّقلهم ل

حيون، فإن اخللط لديهم بني الذات واألمساء، هو ما جعلهم يعلقون  التمييز بينها وبني الذات من جهة العلم. وأما املسي 
اآلن.  إىل  املبهم  الثالوث  على    يف  احلق  قياسهم  بسبب  الناظرين،  على  دخل  اخلطأ  أن  هي  املسألة،  هذه  يف  واخلالصة 

ل ملسماه )ذاته(. ولقد وقع متكلمو املسل مني يف هذا اخلطأ عينه،  اخللق. ويف عامل اخللق، ال يوجد اسم يُعقل من دون تعقُّ
فأنتج هلم ضالالت مستعصية إىل اليوم. وحنن عندما نتكلم عن األخطاء املؤدية إىل املقوالت املختلفة، ال نتجاهل الصعوبة  

األزمنة؛   مجيع  ومن  الشرائع،  مجيع  يف  الدين،  أهل  من  إليها  الناظرون  يالقيها  هلم.  الَت كان  منصفني  غري  سنكون  ألننا 
د بذكرها، التنبيه إىل خمالفتهم أصل الدين من البداية؛ وذلك ألن الدين مل يكّلف أهله النظر العقلي، وإمنا كان  ولكنّنا نري

م حتصيلها من طريق العقل، قبل قطف معارف طريق   ذلك ابتداعا منهم، عن جهل؛ وكان استعجاال منهم للمعرفة املتوهَّ
   ق الشريعة(.اإلميان، الذي عمدته التصديق والعمل الصاحل )وف

متنْي إهليتنْي، إحدامها للخري واألخرى للشر، ليس إال بسبب إدراكهم ملعىن اجلمال واجلالل.  و . إن ما رآه الغنوصيون منظ3
إىل   املنظومتنْي  نسبة  من  يتمكنوا  مل  الذي  احلد  إىل  ضعيف،  هذا  إدراكهم  الدالة    واحد.  إلهولكن  اآلَيت  املرء  أتمل  ولو 

َا    رآن الكرمي، من مثل قوله تعاىل: على التوحيد من الق }ََيَأْهَل اْلِكَتاِب اَل تَ ْغُلوا يف ِديِنُكْم َواَل تَ ُقولُوا َعَلى اَّللَِّ ِإالَّ احلَْقَّ ِإمنَّ
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اِبَّللَِّ  ِمْنُه َفآِمُنوا  َمْرمَيَ َوُروٌح  ِإىَل  َلُكْم  اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرمَيَ َرُسوُل اَّللَِّ وََكِلَمُتُه أَْلَقاَها  تَ ُقولُوا َثاَلثٌَة انْ تَ ُهوا َخرْيًا   َوُرُسِلِه َواَل 
َماَواِت َوَما يف اأْلَْرِض وََكَفى ابِ  ُ إَِلٌه َواِحٌد ُسْبَحانَُه َأْن َيُكوَن َلُه َوَلٌد َلُه َما يف السَّ َا اَّللَّ َلْن َيْستَ ْنِكَف اْلَمِسيُح    . َّللَِّ وَِكياًل  ِإمنَّ

يًعا    ا َّللَِّ َواَل اْلَماَلِئَكُة اْلُمَقرَّبُوَن َوَمْن َيْستَ ْنِكْف َعْن ِعَباَدتِِه َوَيْسَتْكربْ َفَسَيْحُشرُُهْم إِلَْيهِ َأْن َيُكوَن َعْبدً  فََأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا    .مجَِ
ُدوَن هَلُْم  َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت فَ يُ َوفِّيِهْم أُُجوَرُهْم َويَزِيُدُهْم ِمْن َفْضِلِه َوأَمَّا الَّ  هُبُْم َعَذااًب أَلِيًما َواَل جيَِ ِذيَن اْستَ ْنَكُفوا َواْسَتْكرَبُوا فَ يُ َعذِّ

َنِصريًا   َواَل  َولِيًّا  اَّللَِّ  ُدوِن  ُمِبيًنا    . ِمْن  نُورًا  إِلَْيُكْم  َوأَنْ َزْلَنا  رَبُِّكْم  ِمْن  بُ ْرَهاٌن  َجاءَُكْم  َقْد  النَّاُس  اِبَّللَِّ    . ََيأَي َُّها  آَمُنوا  الَِّذيَن  فََأمَّا 
]ال ُمْسَتِقيًما{  ِصرَاطًا  إِلَْيِه  َويَ ْهِديِهْم  َوَفْضٍل  ِمْنُه  َرمْحٍَة  يف  َفَسُيْدِخُلُهْم  بِِه  أيضا  [175  -   171نساء:  َواْعَتَصُموا  وقوله   ،

أِلُْنِذَر   سبحانه: اْلُقْرآُن  َهَذا  ِإيَلَّ  َوأُوِحَي  َنُكْم  َوبَ ي ْ بَ ْييِن  َشِهيٌد   ُ اَّللَّ ُقِل  َشَهاَدًة  َأْكرَبُ  َشْيٍء  َأيُّ  أَئِنَُّكْم  }ُقْل  بَ َلَغ  َوَمْن  ِبِه  ُكْم 
َا ُهَو إَِلٌه َواِحٌد َوِإنَّيِن بَرِيٌء ممَّا ُتْشرُِكوَن  لََتْشَهُدوَن َأنَّ َمَع اَّللَِّ آهِلًَة أُْخَرى ُقْل اَل   َناُهُم اْلِكَتاَب يَ ْعرِفُونَُه    . َأْشَهُد ُقْل ِإمنَّ الَِّذيَن آتَ ي ْ

أَنْ ُفَسُهْم فَ ُهْم اَل يُ ْؤِمُنوَن   أَبْ َناَءُهُم الَِّذيَن َخِسُروا  يَ ْعرُِفوَن  َب آِبََيتِِه ِإنَُّه اَل  َوَمْن َأْظَلُم ممَِّن اْفرَتَى َعلَ   . َكَما  َأْو َكذَّ ى اَّللَِّ َكِذاًب 
ُتْم تَ ْزُعُموَن   .يُ ْفِلُح الظَّاِلُموَن   يًعا ُُثَّ نَ ُقوُل لِلَِّذيَن َأْشرَُكوا أَْيَن ُشرََكاؤُُكُم الَِّذيَن ُكن ْ نَ تُ ُهْم ِإالَّ َأْن   . َويَ ْوَم حَنُْشرُُهْم مجَِ ُُثَّ مَلْ َتُكْن ِفت ْ

ُهْم َما َكانُوا يَ ْفرَتُوَن{ ]األنعام:    . رَبَِّنا َما ُكنَّا ُمْشرِِكنَي  قَالُوا َواَّللَِّ  . ويف  [24  -  19اْنظُْر َكْيَف َكَذبُوا َعَلى أَنْ ُفِسِهْم َوَضلَّ َعن ْ
  لقيامة هذه اآلَيت سّر، سنظهره اآلن، لكونه متعلقا مبا كنا بصدده من تقابل األمساء؛ ولسنا نعين إال قول املشركني يوم ا

ُتْم تَ ْزُعُمونَ }:  جوااب عن سؤال هللا هلم قَالُوا َواَّللَِّ رَبَِّنا َما ُكنَّا  ؟{، فأجابوا: }ُُثَّ نَ ُقوُل لِلَِّذيَن َأْشرَُكوا أَْيَن ُشرََكاؤُُكُم الَِّذيَن ُكن ْ
وال ُمْشرِِكنيَ  وقت كذب؛  ليس  والوقت  هللا  على  الكذَب  هذا،  بردهم  يقصدون  يكونوا  مل  فهم  أقواهلم  !{.  إنكار  راموا   

السابقة الَت كانوا يعتقدوهنا، ألهنم يعلمون ما كانوا عليه؛ ولكن عندما علموا حقيقة نسبة األمساء املتقابلة هناك، ورجوعها  
ومّهون الشرك. وهذا هو سبب قسمهم ألنفسهم تكلها إىل هللا الواحد؛ علموا أهنم مل يكونوا مشركني يف احلقيقة، وإمنا كانوا ي

أهنم مل يكونوا مشركني. لكن هذا العلم حصل هلم يف اآلخرة، حيث انقطع االمتحان وُختم على الكتب؛ لذلك فإهنم لن  
ينتفعوا هبذا العلم، حبيث خُيرجهم من النار؛ ولكن ينتفعون به يف النار إذا دخلوها، من غري شك. وذلك ألن ألهل النار  

حُيّصلوهنا   احلجاب،  وراء  من  هلل،  شيخنا  معاملة  إليه  أشار  ما  هو  هنا،  نقوله  الذي  وهذا  النافع.  غري  الصحيح  بعلمهم 
األكرب، من أن هللا ال يغفر أن يُشرك به، لعدم وجود الشريك الذي يتعلق به الَغفر. فلله دره من عامل ابهلل!... وحىت يعلم  

نر  إىل قول هللا  د املطالع لكالمنا مزيد علم، فإننا  َأنْ ُُثَّ قبل جواب املشركني: } ه  ِإالَّ  نَ تُ ُهْم  أن العلم   مَلْ َتُكْن ِفت ْ ليعلم   ،}...
التوحيدي الذي حصل للمشركني يف اآلخرة، هو فتنة هلم؛ ووجه فتنته أنه انفع ألهله ممن كانوا عليه يف دنياهم، غري انفع  

ُهْم َما َكانُوا يَ ْفرَتُونَ اْنظُْر َكْيَف َكَذبُوا َعَلى أَنْ ُفِسِهْم ُث يؤكد هللا املعىن بقوله تعاىل: }هلم.  {، ومعناه أهنم بشركهم  َوَضلَّ َعن ْ
ما كذبوا إال على أنفسهم، مبا أن الشريك ال وجود له؛ وهو سبب ضالل مقوالهتم عنهم وتالشيها، كما يتالشى كل ما  

لم نفسه، كما هو واضح  وهذا جيران إىل ما يُسميه الشيخ األكرب "علم املواطن"، ألن للمواطن عمال يف العال حقيقة له. 
غريه!...  يف  العمل  عن  فضال  من    هنا،  يتمكن  مل  نقوله،  الذي  أن   ، املسيحيون  إدراكهوهذا  عليه؛    رغم  دهلم  قد  املسيح 

من كال السالم-مه  وفهموا  ف  - عليه  وهواهم،  إدراكهم  وافق  راب  ما  )الشرير(  الشيطان  وجعلوا  للخري،  راب  املسيح  جعلوا 
ونعين هنا، أن املسيح    . ، كما ذكران؛ وال متكن نسبتها إىل املسيح بوجه من الوجوهعند أنفسهمللشر. وهذه العقيدة من  

عندما كان يدل على احلق يف مظهره، دل على تصرفه يف تالميذه االثين عشر ابهلداية، ويف "اإلسخريوطي" ابإلضالل؛  
ولكن   إبهلنْي.  القول  ابب  زمن،  ومن كل  حينذاك،  السامعني  على  حقيقة  لُيغلق  إدراك  عن  قصورهم  بسبب  املسيحيني 

إن جّل املسلمني على العقيدة ذاهتا، وإن مل  ف وكما أسلفنا،  املسيح، حكموا عليه مبا تُعطي الطبيعة، ال ما تعطي احلقيقة.
رمحة من  سيعصف إبمياهنم، إن مل يتداركهم هللا ب  املتكلمني الذين فتحوا اباب  خبالف يُفصحوا عنها فيما يعود إىل عامتهم؛  

هللا    عنده.  أمساء  ترتيب  أعاد  أنه  زعم  زماننا،  املتسلفة يف  "علماء"  أحد  نذكر  فإننا  نقول،  ما  على  الواقع  من  وحىت ندلل 
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والتسعني هلذا  التسعة  رده  يكن  ومل  "املضل".  االسم  منها  الطرق؛  خمتلف  من  لدينا  الثابتة  األمساء  من  بذلك كثريا  فرد  ؛ 
هللا يتنزه عن هذه الصفة، الَت ال تليق إال ابلشيطان. وهذا املسكني عند قوله هذا، ال يعلم  ن  ألاالسم حبسب زعمه، إال  

أنه قد جعل الشيطان إهلا للشر يف مقابل إله اخلري. والتنزيه الذي يظن أنه سريفعه عند هللا، مل يزد على أن أدخله الشرك  
هنم يريدون بلوغ العلم احلق من طريق العقل؛ ولو من  من أوسع أبوابه. كل هذا حدث هلذا الشخص، وحيدث آلخرين، أل 

داخل الدين. وكأن الدين قد عقم عن إبالغهم وحده حبر العلم الذي ال ساحل له. فما أعجب حال العباد!... يقولون  
   شيئا، ويعملون بعكسه؛ ومع ذلك ال يشكون يف عقوهلم!...

 ومن أبرز الغنوصيني املسيحيني:        
 . ابزِليدوس: 1

معظم حياته يف اإلسكندرية 130  عام  بدأ ابزليدوس تعليمه حوايل         . ونظريته عن هللا وعن املادة طويلة  م، وقضى 
، الَت  ومعقدة، يُهمنا حنن هنا منها قوله يف املسيح؛ إذ يراه واحدا من اجملموعة اإلهلية الكونية، وروحا من األرواح السامية

 . يقول هبا الغنوصيون
 فالنتينوس: . 2

وكل ما يقوله أبيفانوس عنه إنه حُيتمل أن يكون مصرَي، درس الفلسفة يف اإلسكندرية على يد ابزليدوس السوري.         
نه  أب (، وقام ابلتدريس يف روما ُث قربص. ويّدعي فالنتينوس  161-138ولقد جاء إىل روما يف عهد "أنطونيوس بيوس" )

مة اإلهلية، ويؤمن بنصف  و بولس. ونظريته أيضا طويلة ومعقدة، فهو يؤمن ابإلله واملنظ أخذ تعاليمه عن اثنني من تالميذ 
اإلله أو إله اليهود، الذي يرى أنه ال يعرف اإلله العظيم. وال خيفى ما يف عقيدة فالنتينوس من شطح م ُبعد، أساسه اجلهل  

 هبذه املسائل. 
ب  "املسيا" النفسي الذي وعد به نصف اإلله، وعندئذ جاء املسيح  ويرى فالنتينوس أن املسيح السماوي، قد احتد        

م األفراد الروحيني، وأعلن هلم عن اإلله احلقيقي، وعن كيفية االحتاد به. ولقد عّلم  السماوي يف صورة إنسان بشري، وعلّ 
ظهر على هيئة إنسان. كما  فالنتيسنوس والفالنتّيون من بعده، أن املسيح السماوي مل يتخذ جسدا حقيقيا بشرَي، ولكنه  

عّلموا أيضا، أبن املعرفة )الغنوص(، هي األساس يف احلصول على اخلالص؛ وهم يعنون بذلك التحرر من املادة وقيودها.  
منه. الذي سقط  اإلهلي  مصدره  إىل  الرجوع  منه  مُيكنه  الذي  املعرفة،  طريق  لإلنسان  يعلن  من  هو  عندهم  ولقد    فاملسيح 

ْنَساَن يف َأْحَسِن تَ ْقِومٍي    عن معىن الرجوع هذا، وذكران قول هللا تعاىل فيه: سبق لنا أن تكلمنا   ُُثَّ َرَدْداَنُه    . }َلَقْد َخَلْقَنا اإْلِ
َساِفِلنَي   ]التني:    . َأْسَفَل  مَمُْنوٍن{  َغرْيُ  َأْجٌر  فَ َلُهْم  الصَّاحِلَاِت  َوَعِمُلوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  ع  . [6  -  4ِإالَّ  ليس  مبدأ  فاخلالف  لى 

من   مرحلة  إىل  تدعو  رسالة  وكل  حدة.  على  رسالة  بكل  منوط  الرجوع  هذا  ألن  وطريقته؛  على كيفيته  ولكن  الرجوع، 
الطريق، ال إىل الغاية الكربى؛ ألن الغاية الكربى، ال تُدرك إال مع خاُت النبيني صلى هللا عليه وآله وسلم، وابتباع شريعته  

   اية البعثة إىل قيام الساعة.يف زمنه التشريعي، املمتد من بد
 . ماركيون: 3

م، يف مدينة سينوب الَت تقع على شاطئ البحر األسود. وما مُيّيز ماركيون من بني اهلراطقة  120ُولد ماركيون حوايل         
نشو  هو  اهلراطقة(،  أضداد  )املدافعون  مجيعهم  أسقفا  ءواملدافعني  فيها  أبوه  تقية؛ كان  مسيحية  بيئة  يف  سينوب.  ه  ملدينة 

امل املسيحية  العقيدة  عن  احنرافه  بسبب  اهلراطقة،  ضمن  معدود  فإنه  ذلك،  من  الرغم  ولقد كان    للمدافعني.   عروفة وعلى 
لعدد   مالكا  وأصبح  بعد  فيما  اغتىن  ولقد  التجارة.  يف  جناحه  سببا يف  الذي كان  احلاد،  بذكائه  معروفا  شبابه  ماركيون يف 

ل البضائع. ويبدو أن األب األسقف مل يكن على وفاق مع ابنه يف مسائل العقيدة، إىل احلد  من املراكب الَت يؤجرها لنق
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جعل حوايل    ه الذي  وصلها  الَت  روما  إىل  ماركيون  توجه  العائلي،  اخلالف  هذا  وعقب  يف كنيسته.  االشرتاك  من  ابنه  حيرم 
م إىل إحدى كنائس روما، وأظهر "غرية"  م، يف عهد "أنطونيوس بيوس". وعند وصوله سارع ماركيون ابالنضما140سنة  

فيما   عقيدته  احنراف  والحظ  تعاليمه،  أرثوذكسية  عدم  الحظ  الكنيسة،  هذه  جملس  ولكن  والعمل؛  التعليم  يف  ومحاسة 
يتعلق ابلكريستولوجي ومسائل أُخر. ولذلك فقد طلبت الكنيسة من الشاب، أن يقدم إقرار إميان عما يعتقده؛ وكانت  

م. ويُظن أن ماركيون كان يرتدد على مدرسة  144حرم من عضوية هذه الكنيسة، وذلك يف عام  كيون قد  النتيجة أن مار 
"سردون" الغنوصي يف روما، حيث كانت هذه التعاليم تنتشر كانتشارها يف آسيا. ورغم أن ماركيون قد ُعّد لدى كثري من  

نهم؛ ألنه مل ينشغل مبسألة اخلري والشر، كما انشغل هبا  خيتلف ع إال أنه ،  من الغنوصيني الالهوتيني ومن مؤرخي املسيحية 
إله الشر؛ ولكنه انشغل   مقابل  تفاسري انتهت إىل القول بتعدد اآلهلة، والقول إبله اخلري يف  الغنوصيون الذين اختلقوا هلا 

   ؛ وكأنه على مذهب يف الغنوصية خاص به. ابلفرق بني إله إسرائيل وإله املسيح 
درت الكنيسة حرماهنا ضد ماركيون، مل يبق الشاب مكتوف اليدين؛ بل استعمل علمه وماله يف نشر  وبعد أن أص       

دستور    عِ تعاليمه. ومل يكتف يف ذلك ابلتعليم كما فعل غريه من "املنحرفني"، ولكنه عمد إىل أتسيس كنيسته اخلاصة، ووضْ 
تهي إىل الشمامسة. ولقد اتبع ماركيون يف كنيسته "ليتريجية"  هرمي هلا، يبدأ من األساقفة يف األعلى، ومير عرب الكهنة، لين

)نظام عبادة وطقوس(، يشبه كثريا الليتريجية الكاثوليكية؛ لذلك انضم إليه عدد أكرب ممن انضموا إىل غريه من الغنوصيني.  
امل، واستمرت إىل القرن  ويقول "يوستينوس" أبنه بعد مرور عشر سنوات على حرمان ماركيون، انتشرت كنيسته يف أحناء الع

اخلامس الذي عرف عددا من الكنائس املاركيونية، يف الشرق وخصوصا يف سورَي؛ بل إن بعض هذه الكنائس ظل قائما  
 إىل القرون الوسطى.  

  ؛ ة الشر من ازدواجية منظومَْت آهلة اخلري وآهل  فقد امتازت خبلّوهاوأما تعاليم ماركيون، الَت اجتذبت الكثريين إليها،         
: أحدمها إله خري وحمبة، واآلخر إله عدل وغضب. وينسب ماركيون خلق العامل إىل هذا اإلله  هاحملَّ   ول القول إبهلنيوحل

الثاين، يف حني يبقى اإلله األول ابطنا وغري معروف. وبعد خلق العامل، اختار اإلله شعبا ليكون شاهدا له، وهو الشعب  
ولقد عاقب الذين اعتدوا على الناموس، وترك الشعوب األخرى فريسة للمادة والوثنية.  اليهودي الذي أُعطي الناموس.  

وهذا اإلله الثاين هو إله اليهود، حبسب ماركيون؛ وهو جيهل اإلله األول السامي والعظيم واحملب. ويعتقد ماركيون أن هذا  
س عن إله احملبة السامي. ويرى ماركيون أن هذا اإلله  اإلله ظل جمهوال، إىل أن ظهر املسيح يف هيئة بشرية، وبدأ يُعلن للنا

إن   ويقول كاسنت  هلما.  اخلالق  هو  وليس  اإلدراك؛  جهة  من  فوقهما  ألنه  الطبيعة،  من  أو  الناموس  من  يُعرف  أن  حمال 
رمي عليها  أبن املسيح هو غري املسيا الذي تنبأ به "العهد القدمي"، وليس هو ذاك الذي ُولد من العذراء مماركيون يعتقد  

فجائية   بطريقة  ظهر  الذي  هو  بل  عهد  السالم؛  البشرية يف  هبيئته  واحتفظ  اإلمرباطور،  على    ،"طيباريوس"  مات  أن  إىل 
الصليب. أما بونيفاس، فيظن أبن ماركيون كان يعتقد أبن اإلله السامي واحملب، قد ظهر هو نفسه يف يسوع املسيا، الذي  

وهذه العملية ميكن أن ُتسّمى عملية التجّسد. وهي ختتلف عن التجسد الذي تقول   أرسله إله اليهود، يف وقت العماد؛
 به الكنيسة، من وجوه، هي: 

 أن ماركيون يقول ابلتجسد وقت العماد، ال وقت احلمل.  -
 أن التجسد مظهر ال حقيقة؛ ألن ماركيون مينع من اتصال ما هو إهلي، مبا هو مادي.  -
 سيح هو هللا نفسه، وليس ابنه الكلمة األبدية.  جسد يف املأن ماركيون يعتقد أبن املت -

ولقد كانت الغاية من التجسد، بنظر ماركيون، أن حُيرر هللا البشر من انموس اإلله األدىن إله اليهود، وليقودهم إىل         
قبضوا  أن  إىل  عيسى،  ضد  إاثرهتم  إىل  اليهود  إله  دفع  الذي  السبب  هو  هذا  أن  يرى  وهو  وبعد    اخلالص.  وقتلوه.  عليه 
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"اهلادس"، إلعالن اإلجنيل للوثنيني وألسرى اإلله اليهودي. وبعد القيام هبذه   إىل  املوت، يقول ماركيون أبن املسيح ذهب
ابات   رفضا  يرفض  جعله  هذا،  ماركيون  األرض. ومذهب  على  قيامة  السماء، ومن دون  إىل  مباشرة  صعد  "العهد  املهمة، 

يراه كتاب ألنه  بولس؛    القدمي"،  خطى  على  يسري  ماركيون  فإن  اآلن،  واضح  هو  وكما  احملب.  اإلله  ال  املنتقم  اإلله  ذلك 
وهذا سيجعله ال يقبل من "العهد اجلديد"، إال ُعشرا من رسائل بولس، مع إجنيل "لوقا"، الذي حذف منه نصوصا كثرية  

ومن   بولس  رسائل  من  احملذوفة  النصوص  أن  إىل  سيتفطن  القارئ  ولعل  فيها  جدا.  يُذكر  الَت  النصوص  هي  لوقا،  إجنيل 
اآلب من حيث كونه خالقا؛ ألن ماركيون ال يؤمن كما ذكران أبن اإلله احملب، هو اإلله اخلالق ذاته. ويعتقد ماركيون أبن  

"الرسوَل بولس"، إلظهار اإلجنيل    املسيحُ اختار  اليهود قد حرفوا اإلجنيل، وأدخلوا فيه ما هو من عقائدهم؛ ولذلك فقد  
هبا واندى  احلقيقة  علم  من  وحده  هو  لكونه  بولس(  الصحيح،  إىل  اتم  احنياز  احلقَّ  .  )وهذا  ماركيوَن كنيسُته  منحت  وملا 

أساسا لإلميان؛    ا يراه َت بوضع قائمة للكتب القانونية، فإنه مل يرتدد يف وضع "رسالة بولس إىل غالطية" على رأسها، وال
ل فيه ال  رفض  بولس  ألن  إال  بطرس  اسبب  الطقوس    )الرسول(  "احنرافات"  إىل  رجوعه  ومن  اليهودية،  ميوله  من  وعّدها 

  - حبسبه-والناموس. وهلذا السبب أيضا، أعلن ماركيون يف تالميذه أن تعاليمه أوثق من تعاليم الرسل أنفسهم، الذين ظلوا  
بكنيس ماركيون  انفصل  وملا  أنفسهم.  قرارة  يف  أعلن  يهودا  روما،  عن كنيسة  دائما-ته  الل  الضُّ شأن  هو  ال    - كما  أن 

خالص خارج كنيسته وتعاليمها. ولقد قام ملاركيون بوليكاربوس الذي يُظن أنه قابله؛ بل يُظن أن كثريين من أتباع ماركيون  
ون، مل يثبت إال يف كتاابت  م. وكل ما يُعرف اليوم من عقيدة ماركي155كاربوس لروما سنة  قد انصرفوا عنه، بعد زَيرة بولي

ماركيون كتبه،   أن  إىل  يُشار  الذي  الوحيد  الكتاب  أما  و"ترتليانوس".  "إيريناوس"  أمثال  من  هلا؛  تصدوا  الذين  املدافعني 
(، فقد ضاع، كما ضاع إقرار إميانه الذي طلبته منه كنيسة روما.  the antithesesوالذي كان بعنوان "املتناقضات" )

 يون بسبب ضالالته الكربى، وبسبب انشقاقه الكبري أيضا عن الكنيسة، "لوثر" الزائف.  ولقد ُعّد مارك 
ورغم إضرار ماركيون ابلكنيسة، إال أنه فتح عينها على مسألة مل تكن قد خطرت بباهلا بعد؛ وهي توحيد األانجيل         

فتح أيضا عني الكنيسة وأعني املدافعني، على    كما  ؛الَت كانت مقروءة يف الكنائس، ومجعها يف كتاب واحد، منعا للتفرقة 
اخلطر   مكمن  دائما  قد  أن  يكون  بل  الكنيسة  خارج  منال  أيضا.  يف ،  املوجع،  الداخل  ماركيون  انشقاق  هو    وإن  كما 

 .. ، كما ال خيفى. هاآخر  ولن يكون واضح، سيكون أول االنشقاقات املعتربة، 
 : تلخيصها يف نقط مرّكزة، كما يلي  من  ن، فإنه ال بد ركيو وحىت نتبنّي هرطقة ما       

. وإن كنا قد ذكران  من جهة األسس العامة  التفصيل، فإنه ليس إال امتدادا له  جهةإن ماركيون، وإن جتاوز بولس من  ا.  
 . ؛ بل سيزيد عنه، مبا لن حتتمله الكنيسةفيما قبل عن بولس أنه منتحل ومفرٍت، فإن ماركيون لن يقل عنه يف ذلك

إن  ب منطقي  .  رابط  أدىن  دون  من  واالختالق؛  اهلذَين  من  ركاما  إال  ليست  تعقيدها،  رغم  الوجود،  يف  ماركيون  نظرية 
   عقلي أو إمياين. 

و ج وحمب،  ساٍم  أحدمها  إبهلني:  قوله  إن  الَت  اث.  واجلمال  اجلالل  لصفات  مقاربته  من  هو  لالنتقام،  وحمب  عادل  نيهما 
مما هو من مرتبة الصفات. ولقد ذكران آنفا أن هذا التمييز،   ، ما هو من مرتبة الذاتلِ تكلمنا عنها سابقا، مع عدم متييزه  

هلذا   وحدها.  اإلميان  مرتبة  من  املسلمني  جل  منه  يتمكن  اإلميانية؛ كما ال  العقلية  مرتبتهم  من  املسيحيون  منه  يتمكن  ال 
ُ َلَفَسَداَت َفُسْبَحاَن اَّللَِّ َربِّ  }   ممتنع، كما أخرب هللا تعاىل بقوله:  جهة املرتبة  فإن القول إبهلني من َلْو َكاَن ِفيِهَما آهِلٌَة ِإالَّ اَّللَّ

ا َيِصُفوَن{ ]األنبياء:   . ومعىن الفساد املشار إليه يف اآلية،  ؛ والضمري من فسدات عائد على السماء واألرض [22اْلَعْرِش َعمَّ
ين أن متاسك العامل وحده، دليل على وحدانية هللا؛ ويعين أن  يف التدبري. وهذا يعنازعة  اهنداد السماء واألرض، بسبب امل 

من يقول ابلتعّدد ضعيف العقل، ال جيدر به اخلوض يف العقائد. وكالمنا هذا، ال يعين أنه ال ينبغي عليه أن يتديّن، كما  
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. وهذا هو  اإلميان هباو  قد يفهمه كثريون؛ ولكن يعين حصرا عدم اخلوض يف العقائد، مادام اخلوض فيها خيالف اعتقادها 
 على طبقة الالهوتيني واملتكلمني إمجاال.  ، جيعلنا نفضل العوام ،ما كان دائما 

. ال يُعد ماركيون غنوصيا خالصا، بقدر ما يُعّد صاحب كنيسة جديدة، مفارقة للكنيسة األم، الَت ليس هلا من املسيحية  د
يف متابعة كالمنا، إىل أن يبني له صدق زعمنا؛ ألن ذلك سيضح    هي أيضا إال االسم. وحنن هنا ندعو القارئ إىل الرتّيث

تناولنا للعقائد "املسيحية". وهذا يعين، أننا لسنا من املتقّصدين هلدم عقائد الكنيسة، وحنن من ال غرض    عندشيئا فشيئا  
مطابق مدى  ذلك  بعد  ليظهر  أصوهلا،  إىل  العقائد  سُنرجع  حنن  ذلك،  من  العكس  وعلى  ذلك؛  يف  مدى  لنا  أو  هلا  تها 

احنرافها عنها. وهذا، ألن األصول املعرفية يف مجيع العقائد املقول هبا، واحدة؛ وإن مل يعلم ذلك إال الراسخون يف العلم،  
عنهم: تعاىل  هللا  يقول  عمران:    الذين  ]آل  رَبَِّنا{  ِعْنِد  ِمْن  بِِه ُكلٌّ  آَمنَّا  يَ ُقولُوَن  اْلِعْلِم  يف  أن  .  [7}َوالرَّاِسُخوَن  هو  واملعىن 

يعيدون   وإن    -بعلم-الراسخني  شيء  يف  كل  التوحيد  دالئل  من  أيضا  وهذا  وحده.  هللا  إىل  الباطل،  من  الظاهر  يف  بدا 
يقول   ما ال  أساسه؛ وهو  ابهلل، وابلتايل الهنار الدين من  إىل غري الواحد، لصح اإلشراك  الوجود؛ ألنه لو رجعت األمور 

 به أهل الدين قبل غريهم. 
وأما الكنيسة فإهنا قد أخطأت مرّتنْي: مرة، حينما جهلت انتحال بولس، وعّدته رسوال فيها، من دون أن تكون          

. وذلك ألهنا ستقع يف  ، وكأنه خمالف لبولسله األهلية لذلك، ولو من وجه واحد؛ والثانية، هي عندما "حرمت" ماركيون
متدادا لبولس. وهذا، إن دل على شيء، فإمنا يدل على ضعف الكنيسة  التناقض الصارخ، ما دام ماركيون نفسه، ليس إال ا

يف جمال الالهوت. ولسنا نعين ابلالهوت هنا، إال املعىن املعترب فيه، ال كل كالم يُظن    -على األقل -إابن القرون األوىل  
بة للدين الذي دل عليه املسيح  أنه منه. وإن الكنيسة بعملها هذا، ستُثبت أهنا ليست على املسيحية األصلية، وأهنا جمان

عليه السالم؛ وإن هي رفضت اهلرطقات، فال يعين ذلك أهنا متمسكة ابحلق يف مقابلها؛ بل يعين أهنا على هرطقة بوُلسية  
أن بولس قد خالف تالميذ عيسى يف تعاليمه، وأنه غّطى   -مبا ال يدع جماال للشك-فحسب. ولقد أتكد، مع ماركيون  

 .  والتوجيه العيسوي الذي صار يُنظر إليهم وكأهنم أتباع له؛ بعكس ما يُعطيه النسق التارخيي عليهم، إىل احلد 
 . القول ابلتبين: 2

لقد ذكران يف فصل سابق، أن القائلني ابلتبين َيتون يف مقابل القائلني ابلبنوة )بنوة عيسى(. وهؤالء كما هو واضح،         
أقروا مبيالد املسيح العذراوي، فإ نزل عليه  وإن  يوم العماد حيث  أن جاء  إىل  يُنكرون أزليته ويعتربونه إنساان كالناس؛  هنم 

 ه قوة على عمل املعجزات.  حَ الروح القدس. ويعنون هبذا نزول املسيح على عيسى، ومنْ 
- 189ومن الذين اندوا هبذا التعليم، رجل شرقي يُدعى "ثيودوتيوس"، الذي جاء إىل روما يف هناية القرن الثاين )       

م(؛ على عهد األسقف فيكتور أسقف روما. وكل ما يُعرف عن ثيودوتيوس الدابغ والشيخ البيزنطي، أنه كان شرقيا  199
م(، ولذلك فقد وجد  140س قد جاء إىل روما بعد ماركيون )و وتياضح أن ثيودومثقفا جدا، وجميدا للغة اليواننية. ومن الو 

احلال مناسبا إللقاء اهلرطقات يف كنيسة روما. والفرق جلي بني الرجلنْي: فماركيون رفض العهد القدمي، وكل ما ميت إىل  
 ع إليهما حتقق له التمسك ابليهودية.اليهود بصلة، وأما ثيودوتيوس فقد حاول التمسك ابلعهدْين: القدمي واجلديد؛ وابلرجو 

على        فرتتكز  ثيودوتيوس  عقيدة  وقد    ليسعيسى    كون  وأما  ابلتبين.  له  ابنا  فصار  تبناه؛  هللا  وإمنا  ابلطبيعة،  هلل  ابنا 
ال  عن  هللا  ينزه  أن  يُريد  هاته،  مبقولته  ثيودوتيوس  وإن  إليه.  اإلشارة  سبقت  العماد، كما  عند  ذلك  ما دامحدث  ال    ولد؛ 

وعندما علم أن هللا خمالف من حيث الذات ملا هي    ؛ وهذا التحفظ منه، دليل عقل لديه.يعلم ذات هللا، ليقطع ابلبنوة هلا
عليه املخلوقات، رفض انتساب املخلوق إىل اخلالق ابلبنوة، الَت ال يُفهم منها إال البنوة الطبيعية. ومل يبق أمامه بعد قيام  

جيد للبنوة معىن، ال جيعله يُكذب ما ورد يف اإلجنيل؛ فلم جيد إال البنوة ابلتبين، ألهنا تُثبت الصلة    التنزيه يف عقله، إال أن 
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ِميُع اْلَبِصرُي{ ]الشورى:    من وجه، وتنفيها من وجه آخر. وهذا يُشبه يف الظاهر قول هللا تعاىل:  }لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيءٌ َوُهَو السَّ
}َوُهَو  ، ينفي الصلة )نفي التشبيه(، والشطر الثاين }لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء{ الكالم اإلهلي  . ونعين أن الشطر األول من[11

ِميُع اْلَبِصرُي{ يكون االشرتاك،  ي للشب  يف األمساء، وإثبات اشرتاك    ، السَّ يعلم فيَم  لكن ثيودوتيوس، مل يكن  )نفي التنزيه(.  ه 
يكون   الطبيعةوفيَم  على  يقيس  ألنه كان  جعل    االنفصال؛  وما  احلقيقة.  مقاربة  إىل  عقله  أداه  فقد  ذلك،  ومع  وحدها. 

ثيودوتيوس يبحث عن هذا املخرج، هو تصديقه مبا مسع من اإلجنيل الوارد مبعىن البنوة. وأما لو عرف أنه إبمكانه جماوزة 
يقول هللا ابهلل، فإنه كان سيقع على العقيدة الصحيحة، الَت  إىل معناها الالئق  ُ َوَلًدا    فيها:   لفظ البنوة،  }َوقَالُوا اختَََّذ اَّللَّ

َلُه قَانُِتوَن{ ]البقرة:   َماَواِت َواأْلَْرِض ُكلٌّ  يف السَّ َبْل َلُه َما  تصديق هللا يف قوله:[116ُسْبَحانَُه  بعد ذلك إال  له  يبق    . ومل 
 اْبُن اَّللَِّ َذِلَك قَ ْوهُلُْم أِبَفْ َواِهِهْم ُيَضاِهُئوَن قَ ْوَل الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن قَ ْبُل  }َوقَاَلِت اْليَ ُهوُد ُعزَيْ ٌر اْبُن اَّللَِّ َوقَاَلِت النََّصاَرى اْلَمِسيحُ 

ُ َأىنَّ يُ ْؤَفُكوَن{ ]التوبة:   . وأما سبب الوقوع يف هذه املقولة الَت ال يعلمون منها إال داللتها الطبيعية، فيذكره  [30قَاتَ َلُهُم اَّللَّ
هذ بعد  سبحانه: مباشرة،    اهللا  َمْرمَيَ{ ]التوبة:    فيقول  اْبَن  َواْلَمِسيَح  اَّللَِّ  ُدوِن  ِمْن  أَْراَباًب  َورُْهَباهَنُْم  َأْحَباَرُهْم  .  [31}اختََُّذوا 

راب  املسيح  اذهمُث اخت  اختاذ الرهبان أراباب َيخذون عنهم تعاليمهم )ولنذكر بولس هنا(،أن السبب يف ضالهلم، هو فظهر  
؛ وإال ألصبحت لدينا أسرة إهلية تُعبد بدل اإلله الواحد.  كان يصّح ذلك   ؛ ولو أنه كان راب ما ابلبنوةمع نسبته إىل مرمي 

ا يُْشرُِكونَ }  وهلذا يقول هللا بعد ذلك تتمة لآلية:  {. وهذا يعين  َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوا ِإهَلًا َواِحًدا اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو ُسْبَحانَُه َعمَّ
 من وراء مظاهر الرهبان واملسيح ومرمي، ال ينبغي أن يُشرك به شيء، وهو وحده من يقوم به كل شيء. وعلى هذا،  أن هللا

ش بسبب عدم إدراكه للبنوة. وهو على كل حال،  فإن ثيودوتيوس، كان على أصل املسيحية األول، لكن كان لديه تشوُّ 
أ يُعترب  ولكن  مهرطقا كسابقيه؛  يُعترب  أن  مُيكن  التنزيه  قلَّ ال  مسألة  توضيح  يف  سنزيد  ولعلنا  احلق.  إىل  وأقرهبم  ضالال  هم 

 يبعث على تناول التفاصيل.   آخر؛ لكن يف موضع وضوحا كالم به الوالتشبيه فيما بعد، ليزداد 
ومع أن أسقف روما قد حكم بضالل هذا التعليم، إال أنه مل يستطع وقف انتشاره؛ وهكذا ظهر من التالميذ، من         

آخر "ثيودوتيوس"  منهم  التاريخ  سنة    "، واناتليوس "  ؛يذكر  روما  يف  لكنيسة  أسقفا  أصبح  ُث  200الذي    "، أرتيمون " م؛ 
 الذي احتفظ أوسابيوس خبطابه. 

ختالف حول حقيقة املسيح، جاء من االشتباه احلاصل عندما نُسبت إليه األلوهية. واألجوبة من  ال شك أن اال       
كل األطراف كانت حماولة للجمع بني األلوهية والعبودية يف مظهر واحد. ومع علمنا أبن اليهود، مل يكن هلم علم ابلتجّلي  

 يهودا، فإننا سُندرك أن أقرب جواب وأصوبه، هو القول  اإلهلي يف الصور، وال للمسيحيني الذين مل يكونوا يف األصل إال
برسالة املسيح، مع اإلبقاء على ألوهية إله إسرائيل. ولقد احناز إىل هذا اجلواب، كل املتمسكني ابلناموس؛ ومن هنا تظهر  

اجل ومن  املتأول.  وملاركيون  املتحلل،  لبولس  وقع  ما  بعكس  الزلل؛  عن  ألتباعه  وعصمته  الناموس  حنت  قيمة  الَت  ماعات 
 منحى الناموس: 

 .1" َولِكِن اْنظُُروا لَِئالَّ َيِصرَي ُسْلطَانُُكْم هَذا َمْعثَ َرًة لِلضَُّعَفاِء. مجاعة "اإلخوة الضعفاء"، الذين ذكرهم بولس يف قوله: " -
-  " قوله:  يف  أيضا  بولس  يذكرهم  الذين  الكذبة"،  "اإلخوة  اْلكَ مجاعة  اإِلْخَوِة  ِبَسَبِب  الَِّذيَن  َولِكْن  ُخْفَيًة،  اْلُمْدَخِلنَي  َذبَِة 

َيْستَ ْعِبُدواَن،  اْلَمِسيِح َكْي  يف  لََنا  الََِّت  ُحرِّي َّتَ َنا  ُسوا  لِيَ َتَجسَّ اْخِتاَلًسا  َقى    َدَخُلوا  لِيَ ب ْ َساَعًة،  َواَل  اِبخْلُُضوِع  هَلُْم  نُْذِعْن  مَلْ  اَلَِّذيَن 
يِل.  . 2" ِعْندَُكْم َحقُّ اإِلجنِْ
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َكْي الَ َنُكوَن يف َما بَ ْعُد َأْطَفااًل ُمْضطَرِِبنَي َوحَمُْموِلنَي ِبُكلِّ رِيِح  علمون الكذبة"، الذين ظهروا يف كولوسي وأفسس: ""امل  -
يَلِة النَّاِس، مبَْكٍر ِإىَل َمِكيَدِة الضَّاَلِل.  . 1" تَ ْعِليٍم، حِبِ

سيح، وامليالد العذراوي، والعمل الفدائي، إال أهنم متسكوا  "الناصريون"، ومع أن هذه اجلماعة قد متسكت بالهوت امل -
 أيضا وبشدة ابلناموس املوسوي، والتعاليم الرابنية والوطنية )أتسيس مملكة إسرائيل(. 

سنة    - بعد  اجلماعة  هذه  ظهرت  الذكر. ولقد  الكذبة" سابقي  "اإلخوة  حد كبري  إىل  يُشبهون  اإلبيونيني"، وهم  "مجاعة 
ط أورشليم. ولقد متسكت هذه اجلماعة ابلناموس، واعتربوا عيسى كاملسيح، ولكنه يف الوقت نفسه  م، أي بعد سقو 70

عيسى   أن  ويعتقدون  ويوسف.  مرمي  من  طبيعية  والدة  املسيح  بوالدة  ابلقول  غريهم  عن  وخيتلفون  الناس.  إنسان كسائر 
ال ألعمال موسى. هلذا هم ينتظرون املسيح  حصل على نعمة خاصة وقت العماد، وال يرون يف أعماله وتعاليمه إال تكمي

حقيقي. بولس كرسول  يقبلون  وال  املخجلة.  الصليب  عثرة  مبجيئه  ميحو  الذي  القرب    الثاين،  نذكر  أن  من  بد  ال  وهنا 
به النيب صلى هللا عليه وآله وسلم، عندما قال:   يَ ْنزَِل  »َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه، لَُيوِشَكنَّ الشديد هلذه اجلماعة، مما أخرب   َأْن 

ِليَب، َويَ ْقُتَل اخْلِْنزِيَر، َوَيَضَع اجلِْْزيَةَ   الم َحَكًما ُمْقِسطًا، فَ َيْكِسرَ ِفيُكْم اْبُن َمْرمَيَ َعَلْيِه السَّ  َويَِفيُض اْلَماُل، َحىتَّ اَل يَ ْقبَ َلُه    ؛الصَّ
عليه  2« .َأَحدٌ  عيسى  أتباع  حبق  يُعّدون  الذين  املتنصرين؛  اليهود  بني  منتشرة  العقيدة، كانت  هذه  فإن  حال،  وعلى كل   .

"مسيحيتهم" عن مرياث   مسلمو ذاك الزمان ومؤمنوه؛ ال أولئك الذين انفصلوا ب   أن هؤالء هم  من هذا،  السالم. ونعين 
 األنبياء السابقني، واختطوا طريقا منحرفا خاصا هبم.  

وعندما جند بولس هو من "حرم" هذه اجلماعات، يف رسائله املختلفة، الَت أصبحت إجنيل الكنيسة املنحرفة؛ فإننا         
املدمر أثره  على  من  و ،  فيها  سنقف  أحد  يبلغه  مل  مركز  كل  الذي  من  تالميذ عيسى  أخرج  أن  بعد  فهو  الشيطان.  حزب 

أبهنم الشر املوجود داخل الكنيسة، والذي ينتظر    يهملعيسوي؛ وحكم علالقيادة والتعليم، تتبع كل من بقي على اهلدى ا 
. وهذا املنزلق، ال يقع فيه بولس وحده مع أتباعه، ولكن يقع فيه أهل الضالالت  منهالكنيسة    لِّصمن هللا أن جيتثه وأن خي

يُبالغ  جبعلهم  الضالني،  هؤالء  أعني  عن  مكيدته  يُغطي  إبليس  أن  هذا،  من  ونعين  عليه  مجيعا.  عيسى  مكانة  رفع  يف  ون 
التعظيم   على  أهنا  بزعم  مقوالهتا،  متحيص  أرادت  هي  إن  لعقوهلم،  م ُسكتا  يكون  الرفع،  وهذا  يستحق.  ما  فوق  السالم 
بعلم ال   يكون  أن  ينبغي  الصاحلني،  من  مجيعا  الرسل واملعظَّمني  تعظيم  أن  هي  خبري. واحلقيقة  إال  َيِت  ال  والتعظيم  التام؛ 

وإال بقوله:    مطلقا؛  وسلم  وآله  عليه  هللا  صلى  نبينا  أمر  السبب  وهلذا  هنا.  الشأن  هو  ُتْطُروين َكَما  »انقلب كفرا كما  اَل 
َمْرميََ  اْبَن  النََّصاَرى  َأاَن َعْبُدهُ   ،َأْطَرِت  َا  َوَرُسولُهُ   ؛فَِإمنَّ اَّللَِّ  َعْبُد  يف  3« .فَ ُقولُوا:  احلد  جماوزة  هو  اإلطراء،  ومعىن  وق.  د  التعظيم. 

الكالمَ  هذا  احملمدية    يستغرب  احلقيقة  عن  وسلم، ككالمنا  وآله  عليه  هللا  صلى  النيب  تعظيم  يف  لنا كالما  يقرأ  من  منا، 
واحلقيقة، هي    ذلك النهي.  ومكانتها بني احلق واخللق، فيظن أننا من أولئك الذين هناهم النيب صلى هللا عليه وآله وسلم

هلل من حقوق، وما هو للعبد من حقوق؛ ونسري يف ذلك على صراط أحد من السيف  أننا حنن نتكلم بعلم، ونعرف ما هو  
ُ الَِّذيَن    وأدق من الشعرة. فمن بّلغه هللا معاين ما نتكلم به، ارتقى أعلى الدرجات يف العلم؛ كما يقول هللا تعاىل: }يَ ْرَفِع اَّللَّ

َدَرَجاٍت{   اْلِعْلَم  أُوتُوا  َوالَِّذيَن  ِمْنُكْم  ينفعه؛  [11]اجملادلة:  آَمُنوا  فإنه  ابلتسليم،  فليكتف  نقول،  ما  علم  يبلغ  مل  من  وأما   .
ينفعهم   ال  لعيسى  املعظمني  إن  نقول  هذا، كنا  أجل كل  ومن  يضره.  إنكاره  ألن  علم،  بغري  اإلنكار  طريق  يسلك  وال 
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راتب؛ حىت يهتدي به كل من  تعظيمهم، إال إن كان موافقا للحق الذي عند هللا؛ وهو ما ندل عليه حنن، من خمتلف امل
نفسه عليه   لغضب عيسى  بولس، فإنه يُعّرِضهم من غري شك  له اهلداية. وأما بقاء أغلبية النصارى على عقيدة  شاء هللا 
منه   وستسمعون  السالم؛  عليه  عيسى  ينزل  حىت  وقت  يبق كثري  مل  له:  قلنا  عليه،  هو  ما  على  منهم  أصر  ومن  السالم. 

}َوُقْل    ، يف قوله تعاىل: بقوله صلى هللا عليه وآله وسلم    لقولني. وليس لنا إال أن نقول ما أمر هللا نبيه ح أحد ا عندئذ ما يُرجِّ 
َتِظُروَن{ ]هود:  . لِلَِّذيَن اَل يُ ْؤِمُنوَن اْعَمُلوا َعَلى َمَكانَِتُكْم ِإانَّ َعاِمُلوَن   . [122، 121َوانْ َتِظُروا ِإانَّ ُمن ْ

اب         القائلني  ذكر  اإلهليةوبعد  طبيعته  يف  هلل  مبشاركته  وال  املسيح،  أبزلية  يُقّرون  ال  الذين  من    ، (1) لتبين،  لنا  بد  أن  ال 
مجاعة أخرى، قد اتفقت مع هؤالء يف هذه العقائد، وليسوا إال "الاللوغوسيني". وهذا االصطالح يعين: األذكياء،    ذكرن

قيد   على  ظل  "غايوس"،  يُدعى  روماين،  اجلماعة كاهن  هذه  يرأس  وكان  اللوغوس.  عقيدة  خمالفة  يعين:  ذاته  الوقت  ويف 
أتباع شخص يُدعى "مونتانوس"،    موهعلى مجاعة "املونتانيني"،  م. ولقد شن "غايوس" حراب شعواء  200احلياة حىت عام  

ولقد   دينها.  على  حترص  صغرية  مجاعة  املسيحيون  فيه  الذي كان  الزمن  إىل  وحين  اتمة،  مقاطعة  الوثنيني  يقاطع  كان 
   انقطعت أخبار "الاللوغوسيني" من مصادر التاريخ، فلم يعرف مىت اختفوا من آسيا، وال ملَ؟... 

 :وخصوصياهتم  املعلمني املسيحيني. كبار  3
 . اكليمندوس اإلسكندري: 1

م. ولقد كان  150هو تيطوس فالفيوس اكليمندوس اإلسكندري، ويُظن أنه ُولد يف اليوانن من أبوْين وثنّينْي سنة         
. هذه  استقر هبا   ، فاإلسكندرية الَت فلسطني    إىل حبه لطلب العلم خلف هجرته من اليوانن إىل جنوب إيطاليا وسورَي، ُث

املدينة العظيمة، الَت كانت تُعّد مركزا تلتقي فيه احلضارات املختلفة، والثقافات املتنوعة. وبسبب موقعها اجلغرايف، أصبحت  
فيها   يلتقي  جامعة  تكون  جعلها  وهذا  الوقت.  ذلك  يف  املعروفة  الثالث  القارات  بني  لربطها  الثانية،  "أثينا"  اإلسكندرية 

 مون، فكثرت فيها بسبب ذلك املدارس الفلسفية والدينية.  الطلبة واملعلّ 
احلق.          العلم وعن  عن  ابحثا  اكليمندوس  جاء  املدينة  هذه  ُتسمى:  إىل  الَت كانت  ابملدرسة  التحق  طالبا،  وبصفته 

الظن وأغلب  "ابتنيوس".  وأدارها  أسسها  الَت  املسيحي"،  الالهوت  ع  ، "مدرسة  املسيحية  دخل  اكليمندوس  يد  أن  لى 
  انشرا   ،ذهب خارج مصر لي  الَت تركها له يف النهاية؛  له يف إدارة املدرسة،  وبعد عماده، أصبح املساعد األول  .ابتنيوس ذاته 

 إلجنيل.  ل
م(. ولقد اضطر إىل ترك مصر  200  - 190توىل اكليمندوس إدارة املدرسة الالهوتية، بعد رحيل أستاذه فيما بني )       

"سبتيميوس   حكم  بعد كرسي    ؛ سفريوس" إابن  فيما  احتل  الذي  تلميذه،  "ألكسندر"  عند  أورشليم،  إىل  جلأ  إنه  ويُقال 
م، دون أن يرى مصر مرة أخرى. غري أن بونيفاس يقول أبنه رجع  215هناك سنة  )اكليمندوس(  ومات    .أسقفية أورشليم

 م.  217واستأنف تدريسه فيها، إىل أن مات على أرضها سنة 
تقبل          منطقيا. وإن كانت الكنيسة ال  مرتبة ترتيبا  أن كتاابته مل تكن  من الكتاب الالمعني، رغم  وكان اكليمندوس 

من دون   لتاريخ العقائد، سيجد  أهل القرننْي: الثاين والثالث. والدارس  كل آرائه، فإهنا تعتربه منوذجا ملا كان عليه بعض 
و  اكليمندوس  بني  تشاهبا كبريا  يف  عناء  اللوغوس  أثر  بوجود  القول  يف  اخلصوص  على  لكن  أشياء كثرية،  يف  يوستينوس 

عندما   القدمي،  والعهد  اليوانن  فلسفة  قارن بني  عندما  هذا،  من  أبعد  اكليمندوس  ذهب  اليوانن وتعاليمهم. ولقد  فلسفة 

 
لوقاته أبدا. لذلك  نقول ابلطبيعة اإلهلية، ألن هذا املصطلح ال يدل إال على قصور القائل به. وذلك ألن الطبيعة خملوقة هلل، وال يصح قياسه سبحانه على خم. حنن ال  1

 فلإلشارة إىل ما تكون عليه األلوهية من صفات، ينبغي أن نتكلم عن احلقيقة اإلهلية أو احلقائق اإلهلية، فهو أليق. 
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: "أن الفلسفة  ية يف الرقّي، مفادهالستقبال املسيح عليه السالم. ولقد انتهى اكليمندوس إىل قول غا   تستعد  كانت البشرية
تُعِ  أن  إال  مُيكنها  وال  للوحي؛  عديال  تكون  أن  تبلغ  ال  أمهيتها،  اإلميان." على  أمام  الطريق  إىل  1ّد  اكليمندوس  وُيضيف   .

  درته السابقة درة أخرى، مفادها: "أنه ال تناقض بني العلم والدين، بل إن األول خادم أمني ومساعد عظيم، له أمهية ال 
تُقّدر، على شرط معرفة استخدامه استخداما حسنا.". ويرى صاحبنا أن املسيحية هي اتج وجمد كل احلقائق )وهو احلق  
مطلقا؛   ال  املسيحيني  من  ابملتفلسفني  خمصوص  هذا  أن  غري  املختلفة.  الفلسفية  املذاهب  تكتشفها كل  الَت  زماهنا(،  يف 

صل إال إىل ابب اإلميان؛ بينما احلقائق الدينية هي من وراء ذلك كله.  مندوس سابقا، ال تو يألن الفلسفة كما أخرب اكل 
إىل املسائل االجتماعية   تعداها  بل  معاجلة املسائل الالهوتية والدينية،  يقتصر اكليمندوس يف كتاابته على  والفلسفية،  ومل 

وم املسيحية"؛ وقد كان وراء دفع  عيته، انل اكليمندوس لقب "رائد العلو . وبسبب موسيف زمنه الَت كان يعيشها جمتمعه  
 .  ، وانفتاحها عليهاابلعلوم الكونية والعقلية فيما بعد  عتناء الكنيسة إىل اال

ب  "يوستينوس"، ونراه على كثري من احلق يف          نُلحق اكليمندوس  داخل الكنيسة،  وحنن عند تتبعنا ألنساق العقائد 
"بول ب   ماركيون  أحلقنا  ومقوالته؛ كما  وعَ آرائه  املقابل.  الضاليل  اخلط  يف  وترد،  جَ س"،  تقبل  الَت  الكنيسة،  من  متزايد  بنا 

 .. بغري معيار اثبت. 
 ومن أشهر كتب اكليمندوس:        

وحياول الكاتب فيه حث اليوانن على قبول اللوغوس احلقيقي، الذي ظهر يف املسيح، والذي    كتاب "حث اليوانن":   -
 ويدعوهم إىل نبذ الوثنية، وقبول املسيحية.  ؛ م السالماألنبياء عليه - ن قبلمِ -به تنبأ  

كتاب "املعلِّم": وهذا الكتاب حيتوي ثالثة جملدات، ويُعد تكملة لكتابه السابق. يقدم فيه نصائح للذين قبلوا اإلميان    -
ال الصحيح  الطريق  إىل  "جتددوا"،  الذين  يُرشد  الذي  املعلم  هو  اللوغوس  أن  ابلتفصيل  ويشرح  أن  املسيحي،  ينبغي  ذي 

يسلكوا فيه. ويعين من هذا، أن اللوغوس يقوم مبهمة روحية ال ثقافية؛ ألنه يهيء النفس حلياة روحية سامية. وعند خماطبة  
د، فإنه كان يعين قبول املسيح وإدراك عملية الفداء؛ فعندئالوثنيني   كان الوثين يعمد. ويتضح من هذا،    -فقط- ذابلتجدُّ

طريق   د. أن  التجدُّ يف  اليهودي  لطريق  خمالف  املسيحية.   الوثين،  على  بولس  آاثر  من  القارئ،  يذكر  ومسألة    وهذا، كما 
 التجدد متعّلقة بباطن من عرف اإلميان، ُث بظاهره عند إعالنه يف الناس. 

قضاَي: كالعالقة بني  كتاب "الطرازة أو احلياكة": وحتتوي هذه السلسلة على مثانية كتب، يتعرض فيها الكاتب جملموعة    -
 الدين املسيحي، والدَيانت والفلسفات األخرى. 

 كتاابن: عبارة عن اقتباس من كتب الغنوصيني والتعليق عليها.   -
 عظة عنواهنا: "من هو الغين الذي سيخلص؟"...  -

  هو من مثانية أجزاء والكليمندوس كتب مفقودة، أمهها تفسريه للكتاب املقدس بعهديه. وعنوان هذا التفسري الذي         
إىل هذا التفسري أوسابيوس، وذكر  أشار  أنه كتب كتااب آخر عن الفصح. ويذكر أوسابيوس كتااب    معه،   "مسودة". ولقد 

 "حث املتعمدين حديثا".    :بعنوان له  آخر 
فقد          الكريستولوجية،  اكليمندوس  تعاليم  فهو  أما  الزمان؛  يف  وظهوراته  اللوغوس  حول  تتمحور  أبن  كانت  يقول 

م الفالسفة. وحىت نوضح  اللوغوس هو الذي أخرب به العهد القدمي، وهو الذي ظهر عند "جتسد" املسيح، وهو الذي علّ 
 حنن هذه املسألة، فإننا نقول: 

 
  أحيان كثرية. يبقى الفالسفة املتأخرون، دون هذا املستوى من العقل؛ مما جيعل الرفعة العلمية ال تسري حتما يف اطّراد مع الزمن، وإمنا قد تعاكسه يف .  1
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اللوغوس أو الكلمة، هو ما مسيناه عدة مرات: "احلقيقة احملمدية". أما ملاذا مل يكن يعرف األقدمون هبذه احلقيقة،         
فألن الشخص احملمدي مل يكن قد ظهر من بني ذرية آدم بعد. وما يتكلم عنه اكليمندوس هنا، وما تكلم عنه غريه من  

، هو جتليات احلق يف الزمان، والَت ليست إال ظهورات للحقيقة احملمدية ذاهتا. وما ينبغي أن نالحظه  للوغوس   وجوه خمتلفة
الذ الرتاكمي،  طابعها  هو  التجليات،  هذه  اكليمندوس  يف  ظنه  وما  الرتكيب.  إىل  )نسبيا(  البساطة  من  تسري  جيعلها  ي 

أكمل   ال  ألنه  للواقع؛  مطابقا  ليس  احملمدية،  للحقيقة  ظهور  أكمل  هو  املسيح  أن  من  املسيحي،  الالهوت  يف  وعلماء 
وسلم. ولقد سبق لنا أن أخربان    ني الذين ظهروا ابلصورة اإلهلية يف العامل، من حممد صلى هللا عليه وآله يّ مظاهر اخللفاء اإلهل

أمجعني،   السالم  عليهم  لكوهنم  اللدين(؛  )العلم  اإلهلي  اإلعالم  جهة  من  احلقيقة،  هبذه  علم  على  األنبياء كانوا  مجيع  أن 
الذي بشر مبقدم الشخص احملمدي    -عليه السالم-م ُستندهم الوجودي. ولقد كان أعلمهم هبذا األمر عيسى  أهنا  يعلمون  

}َوِإْذ قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْرمَيَ ََيَبيِن ِإْسرَائِيَل ِإيّنِ َرُسوُل اَّللَِّ إِلَْيُكْم ُمَصدِّقًا ِلَما َبنْيَ   كما أخرب هللا عنه يف قوله تعاىل: من بعده،  
رًا ِبَرُسوٍل ََيِْت ِمْن بَ ْعِدي امْسُُه َأمْحَُد{ ]الصف:   النصارى ال يؤمنون هبذه احلقيقة، فإن  . ورغم أن  [6َيَديَّ ِمَن الت َّْورَاِة َوُمَبشِّ

نقلد فيها   أنفسهم من احلق فحسب. وحنن عندما نبنّي هذه األسرار، فإننا ال  منها شيئا؛ وإمنا هم حيرمون  يُغرّي  ذلك ال 
أكان   وسواء  وسلم،  وآله  عليه  هللا  صلى  حممد  زمن  أدركه  من  فإن كل  هذا،  وعلى  مصدرها.  من  أنخذها  ولكن  أحدا؛ 

نبنّي  على كتاب   أن  ينبغي  احلق. وهنا  يف  له  حظ  ال  فإنه  عليه،  أُنزل  ومبا  وسلم،  وآله  عليه  هللا  صلى  به  يؤمن  ومل  ال،  أم 
ال   الذين  العوام  أما  لنقول:  احلقيقة،  جهة  من  وسلم  وآله  عليه  هللا  صلى  حممد  مبرتبة  هلم  علم  ال  الذين  املسلمني،  حكم 

هبا و  إمياهنم  فإن  الرسالة،  ظاهر  إال  هم  يعلمون  الذين  اخلواص  وأما  شك؛  غري  من  السعادة  أهل  من  جيعلهم  هلا،  اتباعهم 
على علم ابحلقيقة، فإن مرتبتهم تتحدد حبسب مكانتهم من تلك احلقيقة. ونعين أن منهم من هو من ظاهرها، ومنهم من  

احل هذه  يف  ببعض  بعضهم  يلتقي  اخلواص  وهؤالء  ما.  قدر  على  اجلمع  له  من  ومنهم  ابطنها،  من  هناك  قيقة هو  ومن   ،
خُيربون عن تلك اللقاءات واحملاورات، كما أخرب الشيخ األكرب عليه السالم، بلقاء اخللفاء الراشدين وبعض األنبياء عليهم  

 السالم. ولقد كان لنا بفضل هللا نصيبنا من ذلك كله... 
ال يُنقص من مرتبتهم، إن كانوا من   ووقوف علماء املسيحيني يف كالمهم عن اللوغوس، عند املسيح عليه السالم،        

وا  ، بال خالف. وأما من أتَ وقتها أهل القرون الستة الَت تفصل املسيح عن البعثة احملمدية؛ بل إهنم يكونون من أهل احلق 
من    -كما ذكران - بعد البعثة احملمدية، فحكمهم خمتلف؛ ألهنم ملزمون مبعرفة احلق يف الصورة احملمدية، الَت هي أكمل  

صورة العيسوية. وكل من مل يؤمن من النصارى مبحمد صلى هللا عليه وآله وسلم، فإنه يكون كاذاب يف زعمه اتباع عيسى  ال
يتعدد. ومَ  ال  احلق  ألن  السالم؛ وذلك  رؤيته  عليه  احلّس، ويُثبت  يف  اإلبصار  أهل  من  أنه  يزعم  وأولئك، كمن  هؤالء  ثل 

يُعت ال  فهذا،  الشمس.  وجود  يُنكر  ُث  ظهوره  للقمر،  يف  مستند  القمر  ألن  للقمر،  برؤيته  الشمس. ومن  هو  ّد  إىل  نفسه 
؛ علم أم مل يعلم. وهذه الضاللة يقع فيها إىل جانب  )الفرع(  ابلتَبع املعريف ، فإنه يُنكر األصلاملعريف )األصل( أنكر الفرع

؛ وقد يكون بعض املتأخرين  املتأخرين   النصارى، متصوفة املسلمني، الذين يقّرون بوجود أئمة التصوف األولني، ويُنكرون
عدم   بسبب  منها،  الناس  إضالل  إبليس  على  ويسهل  فيها،  الكالم  يطول  مسألة  وهذه  األولني.  بعض  من  مرتبة  أعلى 

مل الناس  معرفة  فرداهتضبط  متتبعينا  على  لنسّهل  هنا،  املسيحيني  الالهوتيني  حقيقة كالم  عن  الكشف  أردان  قد  وحنن  ا. 
ُث ال بد من    كله؛ وإن كنا ال بد أن نعود إىل تفصيل ما ذكران، عندما نتكلم عن اإلسالم احملمدي يف حمله.أصل ذلك  

أن نقرر أن العباد ابتباعهم للمظاهر اإلهلية، ال يقصدون املظاهر لذاهتا؛ ولكن مقصودهم من ورائها هللا وحده. ومن كان  
ذي كان متمسكا به، إىل مظهر آخر َيذن هللا بظهوره بعده. وهلذا السبب،  مقصوده هللا، فإنه يسهل عليه جُماوزة املظهر ال

قلنا إن من يزعم أنه متبع لعيسى، ويف الوقت ذاته يرفض حممدا صلى هللا عليه وآله وسلم، فإنه ال يكون إال كاذاب. ولو  
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ن: مشس وقمر؛ ال جبرم الشمس أو  عدان إىل املثل املضروب سابقا، فإننا نقول إن اإلبصار متعلق ابلنور الذي له مظهرا
 جبرم القمر. 

ولقد أخطأ اكليمندوس يف التعبري عن املسألة، كما أخطأ غريه، عندما جيعل اللوغوس موجودا مع اآلب، قبل تعنّي         
اآلب بني  والفرق  ذاته؛  اللوغوس  هو  اآلب  أن  لعلم  صحيح،  علم  على  أنه كان  ولو  واملسيح.  واألنبياء  العامل    وجودات 

هو   لذلك  األخرى؛  اجلهة  من  وخلق  جهة  من  اللوغوس حق  أن  هذا،  من  ونعين  وحده.  االعتبار  هو  )اإلله( واللوغوس 
. وأما املرتبة الَت قبل اللوغوس من احلق، فال تتعنّي إال لنفسها.  )مجعه(   اآلب من جهة حّقه، وهو اللوغوس من جهة خلقه

يل، فال يعلمها من هذا الوجه أحد من املخلوقني. والكالم يطول يف هذه  وابلتا  ؛ذكر للخلق فيهاونعين من هذا، أنه ال  
املسألة، وحنن نبغي إرجاع كالم اكليمندوس إىل أصله فحسب. ُث يعترب اكليمندوس أن "التجسد"، هو ظهور للوغوس  

وس والثاين لآلب،  الذي كان قبل كل الظهورات مع اآلب. والسبب يف إشراك اكليمندوس، وقوله بوجودْين: أحدمها للوغ
هو عدم إدراكه للوجه العدمي للوغوس؛ وهي مسألة فوق متناول عقله. والعظمة الَت ينتهي اكليمندوس إىل التسوية فيها  

الصفات، بسبب عدم بلوغه املستوى األعلى من العلم.    ةبني اآلب واالبن، ليست إال معىن الذات؛ الذي يُقاربه من جه 
. وهذا  ء الصفات علم أهل هللا مّنا؛ لذلك قلنا بعلم اكليمندوس )وأمثاله( مبعىن الذات من وراوالعظمة، صفة ذاتية، كما ي 

 يعين أن العلم مبعىن الذات احلق، ال يكون إال لكبار األولياء احملمديني!... 
" وبعده.  قبل "التجسد ويتكلم اكليمندوس عن معىن جيد يف اللوغوس، وهو الصورة؛ ويقول أبنه كان صورة لآلب         

وال يقصد بكونه صورة قبال وبَعدا، إال ما يكون من الصورة يف عامل املعىن، وما يكون منها يف عامل احلّس؛ وإن مل يتمكن  
يف عامل احلس، مع بقائه من جهة الذات    ا من التعبري عن ذلك بوضوح. وهذا يعين أن للحق ظهورا يف عامل املعىن، وظهور 

 ما معا. وراء احلس واملعىن، حميطا هب
ُث يتكلم اكليمندوس عن معىن املرتبة )األلوهية( يف اللوغوس، من دون أن يعلمها على وجه التفصيل؛ وإمنا جيعلها         

ل جيد  معىن  احملبة. وهو  طريق  سلوكه  بعد  التأله  مرتبة  اإلنسان  بلوغ  عن  واملخّلص. ويتكلم  التشريع،  ومنزل  العامل،     سّيد 
لطريق عندان؛ ولكنه جممل غاية اإلمجال. ولقد فاق كالم اكليمندوس مستوى إدراك كثريين،  ابصطالح أهل ا  "لو لوص"ا

وهو يف احلقيقة مل يكن كذلك، وإمنا كان جامعا يف املسيح بني    . ممن اعتربوه "دسوتيا"، قائال بالهوت املسيح دون انسوته 
غري دقيقة، ال يكون إال  عاين الَت تكلم عنها بعبارات  احلق واخللق على جهة اإلميان ال على الشهود. وهذا، ألن متييز امل

لغري   الشهود  عن  الكالم  ولكن  اجمللدات.  تسعه  ال  ما  واحدة،  حملة  يف  العلم  من  يُعطي  والشهود  الشهود؛  مرتبة  بلغ  ملن 
الفال احلس،  أهل  مرتبة  ضمن  ويدخل  احلس.  أهل  من  ملن كانوا  املسيح  ألوهية  عن  الالهوتيني  هو ككالم  سفة  أهله، 

. وهذا هو السبب الذي جيعل الفالسفة،  ، وال بد واملفكرون أيضا؛ لكوهنم ال يعلمون من املعاين إال ما كان منوطا ابحلس
مهما علت   مستخلصا من احلس. وسيبقى الفالسفة وراء حجاب احلس،  يعلمون اللوغوس، إال من كونه معىن كلّيا  ال 

عن احلس. وكما أن احلس حجاب، فإن املعىن أيضا حجاب؛ وإن    رتفعواأهنم ا  ،فلسفتهم، أو ظن من ال علم له ابألمر 
. ومن هنا كان غلط بعض أهل التصوف، بتومههم معرفة احلق، عند  ؛ وهذا ما ال يُدركه إال قلة من الناسكان ألطف منه 

مل ُقيم هلما. ولقد وردت  منزه عن احلس وعن املعىن، ألنه خالق احلس واملعىن، وا  - كما ذكران-دخوهلم عامل املعىن. واحلق  
هو   مساوي  هو  ما  أن كل  منه،  ونعين  واألرض.  السماء  بلفظ  الشرعي،  اخلطاب  يف  احلس،  مقابل  يف  املعىن  إىل  اإلشارة 

ُ اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو    معىن، وكل ما هو أرضي هو حس؛ وهللا هو اخلالق هلما واملدبر هلما، كما أخرب سبحانه عن نفسه: }اَّللَّ
ُ اَل إَِلَه ِإالَّ ُهوَ } . ومعىن [ 26َعْرِش اْلَعِظيِم{ ]النمل: َربُّ الْ  َربُّ  ؛ ومعىن }للحق يف مرتبة احلق  : ال هو إال هو، ، أي { اَّللَّ

  حاطته بكل شيء، إ{، أي: رب السماوات واألرض وما بينهما؛ ألن العرش حميط بكل ذلك. والعرش على  اْلَعْرِش اْلَعِظيمِ 
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املخلوقات.   وِعظمه،  مجلة  من  هلل،  خملوق  يف    هو  خصوصا  ابلرواقية،  أيضا  اهتم  فقد  ابلدسوتية،  اكليمندوس  م  اهتُِّ وكما 
 يكن يشعر هبا كباقي الناس. وأتذكر هنا كالما لرفيق يل يف  مل  ، إىل أنه عليه السالم   ، مسألة آالم املسيح؛ الَت انتهى فيها 

عن شيء يشبه هذا فيما يتعّلق ابألولياء. ووجدته يظن أن األولياء حيتملون األذى الكبري، ألهنم ال  يوما،  الطريق، حدثين  
واالستسال  الدعة  إىل  الراكنة  لنفسه  عذرا  جيد  هذا  وراء  من  وكأنه  خصوصيتهم؛  بسبب  به،  من  يشعرون  وتعجبت  م. 

أخربته   وسلم،  وآله  عليه  هللا  صلى  النيب  حبال  استدل  فلما  فيها؛  وجادلته  أنه  أبعقيدته،  يظن  حيث  من  النيب  يُكذِّب  نه 
يُعظمه. وذلك ألن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم، ملا أخرب عن نفسه الشريفة وآالمها وأحزاهنا، فإنه كان خُيرب عما جيده  

 يُفارقوا الناس من جهة بشريتهم أبدا، وهم ال يفارقوهنم إال من جهة كوهنم يوحى إليهم. ومعىن هذا،  حقيقة. واألنبياء مل
أن الناس أحرار يف آرائهم، ويف الرتجيح بني األقوال حبسب عقوهلم؛ لكن األنبياء ليس هلم شيء من ذلك، وال يُفتون يف  

  أكثر األنبياء خضوعا للوحي، وهبذا أخرب هللا عنه يف قوله تعاىل:  أمر إال عن وحي إهلي. ونبينا صلى هللا عليه وآله وسلم
ِلَقاَء رَبِّهِ  يَ ْرُجو  إَِلٌه َواِحٌد َفَمْن َكاَن  ِإهَلُُكْم  َا  أمنَّ يُوَحى ِإيَلَّ  ِمثْ ُلُكْم  َا َأاَن َبَشٌر  ِإمنَّ بِِعَباَدِة    }ُقْل  يُْشرِْك  فَ ْليَ ْعَمْل َعَماًل َصاحِلًا َواَل 

ظن فيه األلوهية من دون هللا.  ي يربأ من كل أحد صلى هللا عليه وآله وسلم،  ؛ وهذا يعين أنه  [110َحًدا{ ]الكهف: َربِِّه أَ 
ُه ِصدِّيَقٌة َكااَن    ويقول هللا عن عيسى وأمه عليهما السالم: }َما اْلَمِسيُح اْبُن َمْرمَيَ ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن قَ ْبِلِه الرُُّسُل َوأُمُّ

ُ هَلُُم اآْلََيِت ُُثَّ اْنظُْر َأىنَّ يُ ْؤَفُكوَن  َيَْ  ُقْل أَتَ ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َما اَل مَيِْلُك َلُكْم َضرًّا َواَل نَ ْفًعا    .ُكاَلِن الطََّعاَم اْنظُْر َكْيَف نُ َبنيِّ
اْلَعِليُم   ِميُع  السَّ ُهَو   ُ تَ ْغلُ   . َواَّللَّ اَل  اْلِكَتاِب  ََيَأْهَل  َوَأَضلُّوا  ُقْل  قَ ْبُل  ِمْن  َضلُّوا  َقْد  قَ ْوٍم  َأْهَواَء  تَ تَِّبُعوا  َواَل  احلَْقِّ  َغرْيَ  ِديِنُكْم  يف  وا 

]املائدة:   ِبيِل{  السَّ َسَواِء  َعْن  َوَضلُّوا  هو  [77  -   75َكِثريًا  الطعام،  َيكالن  أهنما كاان  وأمه  عيسى  عن  قول هللا  ومعىن   .
هلما من ذاتْيهما. ومسى هللا هذه املسألة تبيينا لآلَيت، ألنه سبحانه مُيّيز للنصارى بني حكم    أهنما فقريان إىل هللا، وال غىن

واجلواب   عيسى؟  من  النصارى  يعرف  ماذا  هو:  هنا  والسؤال  جسده.  هي  الَت  وصورته  عيسى،  ابطن  هي  الَت  األلوهية 
صورته، نسبوا علموا  أن  بعد  ولكنهم  )حقيقته(.  ألوهيته  ال  صورته  عقوهلم،    سيكون  تنسلك يف  فلم  إمياان؛  األلوهية  إليها 

جاء أمته ابخلرب اليقني. ويف احلقيقة، ما ازداد النصارى ابلكالم  أبنه  ، فظهرت كل هذه املقوالت الَت يزعم كل واحد فيها 
ملوصل هو  عدا عن عيسى وعن حقيقته. ببساطة، ألهنم سلكوا طريقا غري الذي يوصل إليها. والطريق ايف الالهوت، إال بُ 

اإلميان وحده، مع العمل الصاحل املشروع؛ فرتكوا ذلك كله، وعادوا إىل عقوهلم يُنظّرون هبا ما يظنون أنه أقرب إىل اإلحاطة  
 حبقيقة عيسى، وهيهات!... 

بر جسد املسيح؟ اللوغوس  دويدخل اكليمندوس يف مسألة أخرى، يعلق فيها كما علق يف األخرَيت، وهي: من ي       
اخلارجي(؟ )اإلن )اإلنسان  املعتاد  اإلنسان  أم  الداخلي(  مغالطة  ...سان  شك؛  وهذه  ال  هو    منه،  حيث  من  اجلسد  ألن 

 هو من جهة الروح املدبِّر. والروح املدبر يف الناس له مراتب هي:  ،جسد، له يف الناس حكم واحد؛ والفرق بينهم
اجلسد.  إىل  متوجها  يكون  عندما  الروح  وهي  النفس:  توجد كلها  و   األوىل:  سابقا،  عرفناها  الَت  الثالث،  النفس  مراتب 

 النفس األمارة ابلسوء، والنفس اللوامة، والنفس املطمئنة.  منها:  ضمن هذه املرتبة. ونعين
الثانية: الروح: وال يبلغ هذه املرتبة إال من جتاوز مرتبة النفس املطمئنة. وعالمة بلوغ هذه املرتبة الروحانية، أن يصري اجلسد  

توجها إىل الروح، بعكس ما كان الشأن عليه مع طور النفس؛ ويف هذه املرتبة يقع الرتوحن للويل. ومعىن الرتوحن، هو  م
من غري وزن  قادرا على  أن يكتسب اجلسد خصائص الروح؛ فيصري   قطع املسافات البعيدة عنده يف ملح البصر، ويصري 

اهلواء  يف  يسقط،   حيلق  املاء    وال  على  ميشي  من  ويلطُ   ؛ غرق ي   وال أو  واالنعتاق  اجلدران  خرق  من  متمكنا  يعود  حىت  ف 
السجن...   األغالل.  خارج  ُوجدوا  ُسجنوا  وإذا  املاء،  على  وميشون  اهلواء  يف  يطريون  األولياء  الباب كان  هذا  ولعل    ومن 

حكمه ال    صحيح، لكنّ س عندما أراد أن يُنزه عيسى عن اإلحساس ابآلالم، كان يريد هذا الذي نقوله. وهو  و اكليمند
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. وهذه  لألولياء   والكرامات   لألنبياء،   يكون مستمرا على الدوام، من ابب مراعاة احلكمة؛ وال يكون إال من ابب املعجزات 
مسألة تتعلق أبحوال األولياء، ومىت جيوز هلم الظهور مبا تعطيه الروحانية، ومىت ال جيوز. وهذا ألن الشريعة حاكمة يف كل  

حكما  هلم يف الوقت،  ت، وفيما يتعلق ابألنبياء، فإن هللا يوحي إليهم مبا يريد إظهاره منهم، فيكون أمر هللا  وقت من األوقا 
 جيب عليهم االلتزام به.  ،خاصا يف املسألة 

ابلتدبري. يقول   إىل مستوى احلق الذي كان فيه قبل األمر  إذا عاد  الثالثة: الروح القدس: وهو كما يدل عليه امسه الروح 
. وعلى هذا، فالروح القدس، مل يعد  [ 29}فَِإَذا َسوَّيْ ُتُه َونَ َفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي فَ َقُعوا َلُه َساِجِديَن{ ]احلجر:     تعاىل:هللا

. وهذه املرتبة كانت لعيسى منذ والدته، وهو  ابلتدبري اإلهلي  الروح اإلنساين املدبر للجسد؛ وإمنا صار الروح اإلهلي املدبر 
إ  ذئذمن فإنه  كان  املنفوخ  الروح  خبالف  احلدوث؛  صفة  عن  الروح  نزاهة  هو  القدس،  صفة  ومعىن  بشرية.  صورة  يف  هليا 

حادث. وهذه مسألة معقدة، لن نواصل الكالم فيها، لبعدها عن متناول العقول. لكن رغم كل هذا الذي أثبتناه للروح  
ني الطبيعة احلاكمة على األجساد. وهذا البْون بني أحكام  يف مرتبتْيه العلويتنْي، فإن اجلسد تبقى له أحكامه، حبسب قوان

إىل   ويلجأون  واملتقابالت،  املتناقضات  بني  يتيهون  النصارى  جعل  ما  هو  اخلصوص،  على  القدس  الروح  وحكم  اجلسد 
أخربان.  أن  سبق  ذلك، كما  يف  خمطئني  ولقد كانوا  ظنهم.  حبسب  إمياهنم،  على  هلم  ليُبقي  التلفيقي  من  ومما    التفسري  زاد 

ولدى غريهم من أهل الكتاب، أهنم عندما يعتربون اجلسد والروح، فإهنم يعترباهنما ضمن عامل   ،تعقيد هذه املسألة لديهم
ارتقائه؛ وأن يُبقوا على اجلسد   ر ابلسماوات، على قدواحد، هو عامل السفل والطبيعة؛ بينما كان ينبغي أن يُلحقوا الروح  

ن الروح ليس قُدسا. وأما إن كان الروح قدسا، فينبغي اعتبار مستوى العرش فيه، مع بقاء  يف العامل األرضي؛ هذا إن كا
اجلسد يف العامل األرضي. ولقد دخل هذا الوهم على الناظرين، لكوهنم ال يشهدون أبعينهم إال اجلسد، فحكموا بوجود  

ابلتوجه    السماوي، ومن هناك يُدبّر اجلسدالروح معه حيث هو. واحلقيقة أن الروح )ال النفس( يكون حيث هو من عامله  
وهبذا النزول تستحق مرتبة أدىن من    ؛ فإهنا عند شدة التصاقها ابجلسد تصري أرضية   ، بعكس ذلك، وأما النفس   فحسب. 

ْم ِإالَّ َكاأْلَنْ َعاِم َبْل ُهْم  }أَْم حَتَْسُب َأنَّ َأْكثَ َرُهْم َيْسَمُعوَن َأْو يَ ْعِقُلوَن ِإْن هُ   مرتبة األنعام. يقول هللا تعاىل عن هذا الصنف: 
]الفرقان:   َسِبياًل{  عن  [44َأَضلُّ  احنجب  قد  ذكران،  ما  مطالعة  يقارب  صار  حيث  إىل  ارتقى  ملا  اكليمندوس  وإن   .

  إىل الالهوتيني املسيحيني الذين أرادوا فهم مقوالته، وهم أدىن منه مرتبة؛ فصاروا ينسبونه اترة إىل هذه اجلهة، واترة أخرى  
مّنا.   هللا  أهل  إىل  ابلنظر  بقصوره  حنكم  وإن كنا  غريه؛  يبلغه  مل  ما  بلغ  حقيقيا،  مسيحيا  إال  يكن  مل  وهو  أخرى؛  جهة 

  معها؟...   يستحقها فيها، أم سيكون شأنه شأن يوستينوس الَت  كانة  املندوس  وسنرى، هل سُتوّفق الكنيسة يف إيالء اكليم
على مرتبة علمية مرموقة من املسيحيني، ونسجل احتفاءان هبم ونرتحم عليهم؛    هذا، وال بد أن نذكر هنا سروران مبن يكون 

تعاىل:  هللا  يقول  سبقوان ابإلميان.  الذين  إخواننا  نعتربهم  ْخَوانَِنا    ألننا  َوإلِِ لََنا  اْغِفْر  َرب ََّنا  يَ ُقولُوَن  بَ ْعِدِهْم  ِمْن  َجاُءوا  }َوالَِّذيَن 
ميَاِن   . ورغم أن اآلية املذكورة  [10َواَل جَتَْعْل يف قُ ُلوبَِنا ِغالًّ لِلَِّذيَن آَمُنوا َرب ََّنا ِإنََّك َرُءوٌف َرِحيٌم{ ]احلشر:  الَِّذيَن َسبَ ُقواَن اِبإْلِ

نزلت فيمن سيأِت من مؤمين هذه األمة، بعد السابقني من املهاجرين واألنصار املرضيني يف الزمان؛ فإننا نراها تتسع ملن  
م على أولئك الرجال  نحن نُسلِّ ف. وهلذا  ؛ من الوجه القرآين املهيمن على سائر الكتبمم السابقة أيضاسبقنا من مؤمين األ

قليل غل ألولئك  على  ر إخواننا من أبناء أمتنا، من انطواء قوهبم  ذّ ونرتحم عليهم، ونسأل هللا هلم مزيد الرتقي حيث هم. وحنُ 
ولنحمد هللا أننا مل ُُنترب اختبارهم، ومل نعش زماهنم؛ فإهنم كانوا على استعدادات  .  ؛ ألن اإلميان ال يُعادي نفسه!.. املؤمنني

مفضول.  فاضل  أن كل  علمنا  إذ  خريا،  األكرب  شيخنا  عنا  هللا  وجزى  بذلك كله.  مجيع    .. تليق  على  احلمد  لك  فاللهم 
 نعمائك، كما حتب وترضى. آمني. 

 ترتليانوس:  . 2
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املعلمني        أحد  هو  أن  ترتليانوس،  يعين  وهذا  وغريمها...  و"أغسطينوس"،  "كيربَينوس"  آخرين ك   ضمن  األفارقة،   
جتاوزهتا   بل  )فرنسا(؛  الغال  وبالد  ومسريان  وروما  إفسس  أو  مصر  أو  أنطاكيا  يف  وال  أورشليم،  حمصورة يف  تبق  مل  املسيحية 

)وامسه ابلكامل يف الالتينية: كنتينوس سبيتيأ إىل   من  فريقيا. وترتليانوس هذا  ترتليانوس( ولد يف قرطاجنة،  نوس فلورنتوس 
أبوه يشغل منصب رئيس فرقة الوايل الروماين يف    ؛ حيث كانمن والدْين وثنينْي   ، م160و  155فريقيا، ما بني سنة  أمشال  

لكي   روما  إىل  ذلك  بعد  توجه  ُث  معلميها؛  أيدي  وعلى  مدارسها،  يف  وتعلم  قرطاجنة،  يف  ترتليانوس  نشأ  املدينة.  هذه 
بقي   دراسته  أهنى  أن  وبعد  اتم.  بنجاح  ذلك  له  فتم  احلقوق،  حماميا  يدرس  صار  حيث  احملاماة؛  مُيارس  روما،  يف  مقيما 

ختتلف الظروف الَت جتدد )دخل املسيحية( فيها ترتليانوس، عن تلك الَت جتدد فيها يوستينوس  و مشهورا وذائع الصيت. 
يدخال  اآلخرانفهذان    ؛واكليمندوس  أما  إال    املسيحية،  مل  استثنائينْي؛  ونظر  حبث  الَت كان  -الشجاعة    فإن   هو، بعد 

ما دعاه إىل دراسة اإلجنيل واكتشاف    هي  -بتهاج املسيحيون يستقبلون هبا املوت: ليس بال خوف فحسب، بل ابلفرح واال
حوايل   ومنذ  ومن  193املسيحية.  الرومانية.  احملاكم  يف  املسيحيني،  عن  حماميا  ترتليانوس  أصبح  الدفاعية:  م،  أشهر كتبه 

"the apologetic writings  197"؛ ويف سنة" "،  to the pagans" و"Apologyم، كتب كتابنْي مها: 
والشعب   احلكام  يف كتابْيه  ترتليانوس  خاطب  ولقد  املسيحية.  من  الدولة  وموقف  الدولة،  من  املسيحية  موقف  ضمنهما 

ألن  مجيعا وحده؛  اجلهل  هو  االضطهاد  ذلك  سبب  أن  بنّي  املسيحيني؛ كما  اضطهاد  يف  هلم  حق  ال  أن  هلم  ليبنّي   ،
 .. ال للجنس البشري.املسيحيني مل يكونوا أعداء للدولة وال لإلمرباطور، و 

سند إليه "التعليم املسيحي"،  سم كاهنا فيها؛ واحتل مكانة عظيمة يف التعليم واإلرشاد. فأُ رجع ترتليانوس إىل بلده، ورُ        
أي تعليم املسيحيني وغري املسيحيني تعاليم املسيحية. غري أن صلته ابلكنيسة الكاثوليكية، قد ساءت، بسبب مساندته  

"امل سنة  جلماعة  يف  رمسيا  إليها  انضم  الَت  صار  207ونتانيني"،  الذي  احلد  إىل  برتتليانوس،  اجلماعة  هذه  أتثرت  ولقد  م. 
"الرتتليانوسيني".   يُدعون  فأصبحوا  ابمسه،  تتسمى  اجلماعة  صارت  الذي  احلد  إىل  بل  فصائلها؛  إلحدى  رئيسا  فيها  معه 

ميت قبل سنة    أغسطينوس. ولقد ظلت هذه اجلماعة قائمة يف قرطاجنة إىل وقت ظهور   أن ترتليانوس مل  م،  220ويُظن 
معه   خُيلِّفأن    وقبل الالهوتيني  بعض  يرى  زاخرا،  الكريستولوجية    ،ترااث  الالهوتية  التعاليم  تقدم  يف  الفضل  يرجع  إليه  أنه 

 الغربية على نظريهتا الشرقية.  
ف من الفلسفة، ورفض املزاوجة بينها وبني املسيحية،  ولقد خالف ترتليانوس يوستينوس واكليمندوس كليهما يف املوق        

ل  واكتفى ابإلجنيل واإلميان. ورغم أن موقفه صحيح من الناحية العملية والرتبوية التديُّنّية، فإن موقف سابقْيه، مل يكن لُِيهمَ 
ما يكون سببا يف  و من الناحية املعرفية. وعلى كل حال، فإن اختالف   وإن مل    مآال.   اآلراء  اختالفجهات النظر، كثريا 

، فإنه غالبا ما ينحاز إىل رأي يف مقابل آخر، مع أن األمر أوسع من  يف نظره   يكن الناظر من اجلامعني بني خمتلف الوجوه
شك. بال  "املسيحي"  ذلك  ب   يصفه  فاألول  سقراط:  يف  رأيهما  فلنتأمل  وترتليانوس،  يوستينوس  بني  الفرق  نعلم  ،  وحىت 

 . وشتان ما بني القولني!... سد الشباب"والثاين يقول عنه "مف
ترتليانوس كثرية        أن كتب  حبسب    ،ومع  بعضها  بذكر  سنكتفي  فإننا  بعده،  الَت  واألجيال  جيله  على  األثر  وواسعة 

 تصنيفها: 
 الكتب الدفاعية: 

وتناول فيهما الدفاع عن حقوق املسيحيني، ودعوة احلكام  م،  197"إىل األمم" و"الدفاع": وقد كتبهما يف سنة    :كتااب   -
 اإلقليميني إىل املسيحية.  
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حاكم    - هو  )اسكابوال  اسكابوال"  إىل  املفتوح  بني  أ "خطابه  ما  اضطهاد  213و  211فريقيا  يف  شديدا  وقد كان  م(: 
   فكان الكتاب دعوة إىل إنصاف املسيحيني وإعطائهم حقوقهم.  املسيحيني. 

  كتاب "ضد اليهود": وقد دفعه إىل كتابة هذا الكتاب، حوار دار بني مسيحي ويهودي يراه هو دخيال على املسيحية.   -
وترتليانوس،   البعيدة.  ببدعته  بولس  معه،  وصل  ال  فصال  واملسيحيني،  اليهود  بني  للفصل  املمهد  مكانته  ولقد كان  رغم 

له، واعتباره رسوال فوق العادة.  تقدمي الكنيسة  موروث بولس؛ بسبب  يكن ليتخّلص من كل  وهكذا    الشخصية، فإنه مل 
 سيبقى بولس حجر عثرة، أمام كل ُمق بل على املسيحية، طيلة القرون. 

 الكتب اجلدلية: 
اهلراطقة ال ميلكون حق استعمال الكتاب املقدس.    "حق اهلراطقة يف استعمال الكتاب": يشرح فيه ترتليانوس قانونيا أن   -

؛ ما دامت األمور ال خترج ابلكلية عن األهواء  وجيدر التنبيه هنا إىل أن تعريف اهلرطقة وأصحاهبا، قد خيتلف فيه الناظرون 
 والعصبيات. 

ترتليانوس وأمهها  - ماركيون": ويُعّد هذا الكتاب أضخم كتب  "ضد  ماركيون.  ، ألنه وثيقة اترخيية  كتاب  لدراسة هرطقة 
 وفيه يفند الكاتب االزدواجية بني إله العهد القدمي وإله العهد اجلديد.  

هللا.    - مع  املادة  أبزلية  يعتقد  قرطاجنة، كان  أهل  من  غنوصي  رسام  وهرموجني  ِهرموجني":  "ضد  مسألة  كتاب  وهذه 
ثرا مبا نقول هنا، يف زماننا، من علماء الفيزَيء،  متجددة يف الزمان، بسبب غلبة احلس على جل العقول. وال أحد أكثر أت 

إليه، إن   اباب ال طريق هلم  لنفتح هلم  نظرَيهتم،  إىل جمادلتهم يف  من العامل إال مادته. وإن الرغبة حتدوان،  يعلمون  الذين ال 
 شاء هللا.   

الفالنتي   - "ضد  الفالنتين نوسيكتاب  للغنوصية  الذع  نقد  وهو  الكوسني":  فيه  يقتبس  إيريناوس  ية،  آراء  من  اتب كثريا 
 ويوستينوس وميلتيادوس. 

 كتاب عن العماد: وهو يُعترب من الواثئق الثمينة الَت تتكلم عن لتريجية العماد وفائدته.   -
، وينتقد املذاهب الغنوصية  (flesh of christي جسد املسيح "جسم املسيح" ) كتاب عن جسد املسيح: وفيه يُسمِّ   -

ليدوسية والفالنتينوسية. ويُثبت ترتليانوس من وراء ذلك أن جسد املسيح كان كأجساد  ة واألَبِليسّية والبازِ األربعة: املاركيوني
 الناس يف كل شيء إال يف اخلطيئة، كما يرفض مقولة الغنوصيني أبن املسيح ُولد عن طريق العذراء، ويُثبت أنه ُولد منها.  

ف الَت تُنكر قيامة األجساد كالصدوقيني واهلراطقة والوثنيني، ويُثبت أن  كتاب قيامة األجساد: ويتكلم فيه عن الطوائ  -
وهذه العبارة مضطربة، وإن   ، وأن املسيح فداه؛ فينبغي أن يُدان )حياسب( يف اآلخرة مع الروح )النفس(. اجلسد هللا خلق 

 كانت تسعى إىل إثبات حقيقة البعث واحلساب. 
ب  - "ضد  الكت  سياس": راككتاب  هذا  وتتلخص  وُكتب  "االنتحالية".  هي  الوقت  ذلك  يف  منتشرة  عقيدة كانت  اب ضد 

أتمل. ويعترب   بطن مرمي وُولد منها؛ وهو الذي  يف: كون اآلب هو الذي نزل يف  تعاليم براكسياس الَت رد عليها ترتليانوس 
ه يشرح الوحدة القائمة بني  رد ترتليانوس هذا يف غاية األمهية، لكونه أول كاتب التيين يستعمل مصطلح "الثالوث"؛ وألن

أن   لدينا  يعين  وهذا  االنقسام؛  على  ال  التمّيز  على  قائمة  الوحدة،  هذه  أن  إىل  يُنبه  وهو  القدس.  والروح  واالبن  اآلب 
أن ترتليانوس حاول جتنب الوقوع يف اهلرطقات   ما يليق مبرتبته. ومع  توحيد عقلي حبت، وهو  يتكلم عن  ترتليانوس كان 

هتدد   القول ب  "التابعية الَت كانت  حنو  قليال  ميال  مال  فقد  )الكنيسة،   "subordinatianism  لعالقة شرحه  عند   ،)
 ال مندوحة له عنه، بسبب انتهاجه هنج التفسري التسويغي، بدل التفسري العلمي.   -على كل حال-وهو أمر    اآلب ابالبن.
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كتاب عن الروح: وهو يُعّد اثين أضخم كتبه؛ ويرفض فيه القول بسبق الروح للجسد. ويعتقد أبن كل األرواح تذهب    -
الَت   وحدها  فهي  الشهداء؛  أرواح  إال  املوت،  بعد  اهلاوية  الفردوس.إىل  إىل  مباشرة  يف    تذهب  األرواح  سبق  مسألة  وأما 

والوجه اخلاص    اخللق لألجسام، فلها وجهان: الوجه العام: وهو يُعطي سبق األرواح العلوية يف اخللق لألجسام الّسفلية؛
يْ ُتُه َونَ َفْخُت ِفيِه ِمْن  }فَِإَذا َسوَّ   ابإلنسان الشخص: ومن هذا الوجه يكون السبق لألجسام. يقول هللا تعاىل يف هذا املعىن:

؛ أي: فإذا خلقت جسده، وخلقت روحه )النفخ(. فبالنظر إىل الشخص اإلنساين، فإن اجلسد  [29ُروِحي{ ]احلجر:  
أب للروح؛ ألنه بسبقه له يف التقدير )اخللطة الطينية املخصوصة(، فإنه يكون املؤثر يف الروح مبا خُيصص النفس. ولنمسك  

 ، ونُعْد إىل ما كنا فيه.  عن هذا االسرتسال
 وهي:  اآلداب والزهد:النظام و كتب عن  

"اهلروب أثناء  ،  "غطاء وجه العذارى" ،  "الطهارة"،  "التوبة" ،  "الصرب"،  "الصالة" ،  "زينة النساء"  ، "املالهي"   ، "إىل الشهداء"
 "التواضع". ،  "عبادة األصنام" ،  االضطهاد" 

ابلذك        ترتيليانوس فسنخص  تعاليم  ترتليانوس هو أول التيين استعمل  وأما  أن  ر منها مقوالته الكريستولوجية. وكما 
استعمل   من  أول  فإنه كان  "تثليث"،  " أيضا،  مصطلح  "أُقنوم".    ،" PERSONAمصطلح  نرتمجه ب   أن  ميكن  الذي 

نوس أن اللوغوس ظهر  . ويعتقد ترتليا، كما ال خيفىوسيرتدد هذا املصطلح فيما بعد كثريا، إابن انعقاد اجملالس املسكونية
ابلتدريج، وهو يستعمل لفَظْي "احلكمة" و"الكلمة"، ليجعلهما صفتنْي لألقنوم الثاين؛ ولكنه يُفرق بني احلكمة الَت هي  

يقصد من ورائها صفة "العلم"؛  إن كان  قبل اخللق، والكلمة الَت هي اخللق. وترتليانوس كسابقيه، ال يعلم معىن "حكمة"، و 
بكل كال "مع هللا"    هنا:  مه وهو يعين  بعمل الكلمة  بعد ذلك  يقول  له وجود يف العلم، ووجود يف العني. ُث  أن اللوغوس 

. ولو أنه كان يعلم معىن الِوساطة يف اخللق، لقال به، ولكان أفضل له.  هو جليّ وهذا املعىن شركي، كما   ؛يف خلق العامل 
{ ]األحقاف:    تعاىل:وهذا املعىن، هو امل ُشار إليه يف قول هللا   نَ ُهَما ِإالَّ اِبحْلَقِّ َماَواِت َواأْلَْرَض َوَما بَ ي ْ ؛  [3}َما َخَلْقَنا السَّ

ويُعرب أهل هللا عنه مبصطلح "احلق املخلوق به". وال شك أن القارئ قد صار يعلم أن هذا احلق املخلوق به، هو احلقيقة  
هن احلقيقة  تسمية هذه  وداللة  غريها.  ال  حّقّية(،  احملمدية،  )مرتبة  الذات  مراتب  من  مرتبة  اعتبارها  أجل  من  هي  حقا،  ا 

 حمله.  يه يف . وقد تكلمنا سابقا عن وجهْي هذه احلقيقة، فلرُيجع إل مع ذلك   وإن كان هلا معىن خلقيّ 
دل إال  ويسقط ترتليانوس يف ازدواجية الكلي واجلزئي، من جهة اجلوهر، عند الكالم عن اآلب واالبن؛ وهذا ال ي       

على قصوره من وجهنْي: األول، هو جهله مبعىن اإلطالق، وقوله يف مقابل ذلك ابلكلّي؛ والثاين، قوله ابجلوهر؛ وال يعين  
إال أنه حتت هيمنة احلس يف كل املعاين الَت خيوض فيها. واألمران لو أنه كان يعاصر أهل الكمال من احملمديني، يُلزمانه  

 حُيسن؛ ولكن ابلنظر إىل مكانته ومكانة معاصريه، فإن ذلك كان أقصى ما يُتوّصل إليه.  ابلصمت وعدم الدخول فيما ال
فها  وص ونعين من هذا، أن هؤالء الالهوتيني، مل يكونوا يعلمون مواطن قصورهم؛ وابلتايل فهم كانوا ينظرون إىل مقارابهتم ب 

الوضوح   عدم  بسبب  بشيء؛  فيها  يقطعون  وال  فيها،  يتفاوتون  هو  إجنازات  املرتبة،  هذه  من  واإلمجال  لإلمجال.  املالزم 
 . ، من جهة عقله، ومن جهة اعتقاداته الباطلة، وعلى قدرهادخول الظلمة على صاحبه لو   ،كإمجال اإلمجال لبعده

ابن          والنهر  للشمس،  ابن  الشعاع  أن  يرى  فهو  احلس:  يف  صورها  إىل  البنوة،  ملعىن  تعرضه  عند  ترتليانوس  ويلجأ 
للشجرة.للمنبع يصُدق على هللا ابلتصور املادي احلسي؛ ونعين:  ، والفرع ابن  صحيح، لكنه ال  هل    ورغم أن هذا املعىن 

يظّن ترتليانوس وأمثاله أن االبن شيء زائد على اآلب، كما هو الشعاع شيء زائد على الشمس؛ أو كما هو النهر زائد  
ما من الناحية العقلية، الَت مساها ترتليانوس سابقا متّيزا، فنعم؛ وأما  على املنبع، أو كما هو الفرع زائد على اجلذع؟!... أ

وإن   العلوية.  املعاين  يف  خوضهم  عند  العامة  يُعوز  ما  هو  األمرْين،  بني  التفريق  وهذا  فال.  الذاتية،  الوجودية  الناحية  من 
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شيء؛   يف  املعرفة  خيدم  ال  للمعىن،  أولية  مطابقات  إجياد  مع  احلس،  من  إىل  االنطالق  االنتهاء  يريد  املتكلم  إن كان  إال 
 الشرك الصريح... 

ولكنه          العامل،  سيد  هو  هللا  أن  يُثبت  فهو  والتكلُّف؛  التلفيق  يف  الثالوث،  يف  لقوله  بسطه  عند  ترتليانوس،  ويسقط 
لالبن  سلطانه  اآلب  ؛ منح  مراد  حبسب  السلطان  هبذا  يتصرف  بني  واالبن  متييز  من  ال  أنه  ينسى  ولكنه  اآلب  .  سلطان 

االبن وإرادة  اآلب  إرادة  وبني  االبن،  حقيقة؛ وسلطان  و ي  فهو كمن   ،  واحد  شيء  عن  امسنْي وصفتنْي.  يتكلم  يقول  عطيه 
جيعل الروح القدس ينفذ ما يريده  ترتليانوس  . و [30}َوَما َتَشاُءوَن ِإالَّ َأْن َيَشاَء اَّللَُّ{ ]اإلنسان:   هللا تعاىل يف هذا املعىن: 

. وكأنه يعلم أنه  ، كما أسلفناطريقة ذاهتا؛ وحيكم أبنه ال صراع يف داخل هللا، بل انسجام وحمبة؛ وهذا كله تلفيق االبن، ابل
يريد أن خيالف الوثنيني، الذين كانوا    -مرة أخرى-ينبغي أن ينتهي إىل التوحيد، لكن ال يعلم طريقا واضحا إليه. وكأنه  

واملسألة ليست هبذه السطحية، حىت يُسلك فيها هذا املسلك. ومما كان   َيلفون صراع اآلهلة وتعددها، شكليا فحسب.
امل ُدرَ  ألن  واالسم؛  الصفة  ومعىن  الذات  معىن  هذا،  يف كل  اخلوض  قبل  متييزه،  من  بد  األمساء  ال  معاين  هو  للخلق  ك 

متعددة ذوات  أهنا  على  يُعاملوهنا  هم  ذلك،  ومع  غري.  ال  جهوالصفات،  من  واحدة  مرتبة  وأهنا  من  ،  إن كانوا  أخرى؛  ة 
التوحيد. إىل  أهل  يسعون  ذلك  بعد  ال   ُث  عليهالذي  توحيد  بلوغ  األنبياء  عليه  غري    مدل  من  منهم(،  )وعيسى  السالم 

وترتليانوس    وهذا تناقض بنّي، وتعسري ابلغ!...   طريقهم، بل من طريق العقل؛ وهو ما مسيناه حنن تفلسفا من داخل الدين. 
تفلسفا   ليس إال  أنتجه  ما  نفسه؛ ألن كل  هو  بقوله  يعمل  مل  اتما،  فصال  والفلسفة  الدين  بني  ابلفصل  يقول  الذي كان 
)فكرا( من داخل املسيحية. وهو إن كان خيتلف عن الفالسفة، فبسبب حصر جمال تفلسفه فحسب؛ وسيكون الفالسفة  

   .؛ وإن كان هو أعلى منهم مرتبة األحقاء بذلك، أوسع منه دائرة؛ أحب أم كره
ويدخل بعد ذلك ترتليانوس يف مسألة، سيفتح هبا اباب للجدل يتسع مع مرور األَيم؛ وهي: طبيعة املسيح. وهل         

ية البشرية، مع كون البشرية يف جانب منها مساوية؛ ولكنه ال ميّيز هذه األمور. وتفريقنا  ضهي مساوية أم أرضية؟ ويعين ابألر 
  -على عادته-اإلهلي والسماوي واضح؛ ألن السماوات وأهلها خملوقون هلل، وهللا هو اخلالق الغين. وترتليانوس يُسارع    بني

هتُ  والَت  السهلة،  البسيطة  اإلجاابت  اثئرةإىل  من  األنبياء    ّدئ  عنه  أخرب  الذي  هللا  نور  إن  فيقول:  لفرتة؛  ولو  العقول، 
بطن مرمي،   إىل  من  األولون، هو الذي نزل  ترتليانوس  يتمكن  إهلا وإنساان معا. وهنا ال  وصار جسدا؛ وعند امليالد، ُولد 

املعنينْي يف املسيح: فهل صار اللوغوس جسدا؟... فيعين ذلك أنه تطور، وانتفت صورته األوىل؛ أم إن اللوغوس  التمييز بني  
ل الثاين، ألنه يسمي وضع ما بعد التجسد:  لبس اجلسد، وبقيت ازدواجيته مستمرة بعد "التجسد"؟... وهو مييل إىل القو 

 ( مزدوجة  على  double statusحالة  التحفظ  )مع  إهلية  طبيعة  املسيح:  جسد  يف  طبيعتنْي  وجود  بذلك  ويعين   .)
}َوِإْن ُتِطْع َأْكثَ َر    املصطلح(، وطبيعة بشرية؛ وقد احتفظت كل طبيعة مبيزاهتا. وهذا كله جتديف وخْرص. يقول هللا تعاىل: 

ولقد غلط ترتليانوس    .[ 116يف اأْلَْرِض ُيِضلُّوَك َعْن َسِبيِل اَّللَِّ ِإْن يَ تَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوِإْن ُهْم ِإالَّ خَيُْرُصوَن{ ]األنعام:   َمنْ 
 ومن سار على دربه يف أمرْين: 

ليائها. وذلك  القائل أنه يُشري إليها يف عَ األول: هو أن ما يُسّمى طبيعة إهلية، ينزل ابحلقيقة اإلهلية إىل الطبيعة، وإن توهم  
وهذ القول من ترتليانوس يُشبه قول أحد العوام، بعد مساعه ملوعظة يبدو    ألنه يف مرتبة احلق، ال ذكر لشيء امسه "طبيعة".

طبيعة له،  أهنا أثرت فيه، خُياطب الواعظ: "لعّل هللا الذي كلمتنا عنه رجٌل صاحل!". وكما أن هللا ليس رجال، فكذلك ال  
 سبحانه!...  

هلية، ال يصح؛ ألن كل املوجودات ُتشاركه يف هذه الصفة. وما ميتاز به  اإلقيقة  حل الثاين: هو أن ختصيص عيسى وحده اب
؛ خبالف ابقي أجزاء العامل، والذين من ضمنهم بنو  فحسب  عيسى والرابنيون من أمثاله، هو حيازهتم للصورة اإلهلية كاملة 
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بنو  هم  الذين  تعاىل:  آدم  هللا  قول  جاء  الصورة،  مسألة كمال  ويف  ابحلقيقة.  ال  ابلصورة  َعَلى    آدم  اأْلََمانََة  َعَرْضَنا  }ِإانَّ 
إِنَُّه كَ  ْنَساُن  اإْلِ َومَحََلَها  َها  ِمن ْ َأْن حَيِْمْلنَ َها َوَأْشَفْقَن  فَأََبنْيَ  َواجْلَِباِل  َواأْلَْرِض  َماَواِت  ]ا السَّ َجُهواًل{  ظَُلوًما  .  [ 72ألحزاب:  اَن 

فاألمانة هنا، هي الصورة اإلهلية، وإابية محل العامل هلا، هي قصوره عن محلها؛ خبالف اإلنسان املخلوق عليها. واملقصود  
من اإلنسان، كل من كان على الصورة احملمدية العليا، كعيسى عليه السالم. ومن هذا الوجه، كان كل من حاز الصورة  

يكون عليها ابلفعل يف العامل إال واحد(، يُدعى آدم زمانه. ولقد صدق الالهوتيون الذين رأوا يف  يف زمانه ابلفعل )ألنه ال  
ني، الذين يكون  مِ عيسى آدم، ولكنهم أخطأوا عندما ظنوه آدم األوحد اآلخر؛ بينما هو آدم من ضمن سلسلة من اآلدَ 

وعلى هذا، فإن كالم    .قامت قيامة العامل مبوته  ؛ ويكون آخرهم، رجل إذا مات،أكملهم حممد صلى هللا عليه وآله وسلم
ولقد كان على كل    الالهوتيني املسيحيني يف مسألة الطبيعتنْي اإلهلية والبشرية، هو كالم طفويل، ال يرقى إىل مرتبة العلم. 

صورة، والعامل  هؤالء اخلائضني، قبل خوضهم، أن يعلموا مسائل أولية ال بد من علمها، ومنها: الوجود والعدم، واحلق وال
 العلوي والطبيعة، واحلس واملعىن؛ علما تفصيليا دقيقا، ألن العلم اإلمجايل فيها ال يفي ابلغرض. 

ورغم أن ترتليانوس رام بكالمه يف كتبه ويف تعليمه الرد على ما يراه هو هرطقة، فإن كالمه ذاته ال خيلو من هرطقة،         
مل   املسيح،  ألوهية  إثبات  مع  أنه  له  حُيسب  فإنه  حال،  وعلى كل  املقوالت.  خمتلف  بني  التوفيق  إىل  أقرب  يبدو  وإن كان 

ا الوجه  على  أثبتها  بل  بشريته؛  العقل  ينف  تقبل  من عدم  الرغم  على  وهذا،  الناس.  عيسى كسائر  فيه  الذي يكون  لتام، 
، مشوب ابلنظر  هذا اإلميان   غري أن  . ترتليانوس وطبقتهله، من جهة االستدالل والفكر، فإنه يدل على مستوى إمياين لدى  

الذي وقعوا فيه من غري أن يشعروا، عندما وجدوا    حيول بينهم وبني الكالم يف العقائد،  كما سبق أن ذكران؛ وهذا،   ،العقلي
رّين إىل الرد على املخالفني والدخالء؛ الذين يتكلمون بعفوية، كما الذين يقصدون هدم العقيدة املسيحية  طأنفسهم م ُض 

 .. وتشتيت الكنيسة.
 . أورجيانوس: 3

يكن وثنيا؛ فق         أن أورجيانوس املصري، مل  "ليونيداس"، رجال تقيا، يعرف الكتب  تُثبت الواثئق التارخيية  أبوه  د كان 
ل أورجيانوس  ُولد  الوثنيني.  على كتاابت  مطلعا  مثقفا  ذاته، كان  الوقت  ويف  حوايْل:  ياملقدسة؛  يف  185ونيداس،  م، 

م؛ والَت كان أحد  202"سفريوس" للمسيحيني، سنة  وهو ابن سبع عشرة سنة، فظاعة اضطهاد    ، وقد جرباإلسكندرية 
مما اضطره إىل الرتزق من تعليم األطفال.    ته؛أمالك عائل  كان من توابع مقتل والده، مصادرة. ولقد  ذاتهوالده  ضحاَيها  

من بينهم اكليمندوس؛ فقد أصبحت مدرسة  و ومبا أن كثريين من قادة املسيحية ومعلميها، قد فروا من أمام االضطهاد،  
املدرسة، ما كانت لتسمح للمسيحيني بقبول هذه الكارثة، فإن    اإلسكندرية املسيحية، مهددة ابلغلق. وألن مكانة هذه

 مية إىل مرحليتنْي: يعل تانوس مديرا هلا. وتنقسم حياة أورجيانوس ال جياألسقف "دميرتيوس"، عنّي الشاب أور 
   املرحلة األوىل:

سنة          من  سنة  203وتبدأ  يف  وتنتهي  املدرسة،  إبدارة  اإلسكندرية  أسقف  عندما كّلفه  عكف  231م،  ولقد  م. 
ابإلضافة إىل    ، أورجيانوس خالل هذه املرحلة، على تعليم الطبيعة واحلساب والفلك واهلندسة والفلسفة )اليواننية خاصة(

الكتاب والالهوت. ولقد أسند يف ذلك تدريس املستوَيت التحضريية واالبتدائية، إىل تلميذه "هراكالس"؛ ليحتفظ هو  
 الالهوت والكتاب املقدس والفلسفة.  بتدريس املستوَيت العليا من 

ومل يكن أورجيانوس حبيس اإلسكندرية وال رهني مدرسته، بل كان يقوم برحالت بني الفينة واألخرى؛ قادته إحداها         
م؛ حيث قابل الالهوِت الشهري "هيبوليتوس"، الذي حُيتمل أنه حاوره يف بعض املسائل. ويف سنة  212إىل روما يف سنة  

وإىل العربية حتديدا؛ بطلب من حاكمها الروماين، الذي رجاه أن حيضر  قام برحلة أخرى هذه املرة إىل الشرق،  م،  215
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عن املسيحية؛ وحُيتمل أن يكون هذا احلاكم "فورينوس ُجليانوس". ُث قام برحلة تعليمية أخرى إىل  قليال  إىل بصرة لتعليمه  
بغلق   أمر  قد  "كاراكاال"،  أن كان  بعد  يلقي    فيها   املدارس فلسطني،  أن  ورجوه  أبورجيانوس،  األساقفة  فرحب  وسلبها. 

قيصرية   يف  األساقفة  زمالءه  عاتب  األمر،  هبذا  اإلسكندرية  أسقف  علم  وعندما  فيها.  يُعّلم  وأن  يف كنائسهم،  املواعظ 
العودة فو  أورجيانوس  من  حضرهتم؛ وطلب  يف  يُعلم  أبن  مرتّسم،  غري  لعلماين  مسحوا  ألهنم  وأطاع  فلسطني،  الوطن.  إىل  را 

ولقد ذاع صيت أورجيانوس، ليتجاوز قادة الكنيسة واحلكام،  أورجيانوس أمر أسقفه، وعاد يستأنف عمله يف اإلسكندرية.  
ومن بعض ما كان من هذا األمر، أن والدة اإلمرباطور "ألكسندر سفريوس"    إىل أمساع األابطرة أنفسهم.بعد ذلك،  وليصل  

فحضر أورجيانوس إىل أنطاكيا، حمفوفا ابحلرس اإلمرباطوري. وحُيتمل    ؛ طلبت أن تسمع هذا املعلم املسيحي اإلسكندري
لكي يواجه هرطقة ظهرت    اليوانن، بالد  كما أرسله األسقف دميرتيوس إىل  ؛  م224أن تكون هذه الرحلة، قد متت يف سنة  

هناك. وبعد أن أهنى املعّلم مهمته، توقف يف طريق عودته أبورشليم من أجل زَيرة معارفه. وملا علم بذلك األساقفة والكهنة  
.  ، كما حدث معه سابقا والشعب، أرادوا االستفادة من وجوده؛ ولكن احلائل الذي وقف يف وجهه، هو أنه مل يكن كاهنا 

مالمة أسقف اإلسكندرية هذه املرة، فقد قاما ب   ندر أسقف أورشليم وثيوكتيستوس أسقف قيصرية  ولكي يتجنب ألكس
تعليمه. وعندما علم دميرتيوس بسيامة  حضور  وعظه ومن  مساع  "سيامة" أورجيانوس كاهنا، حىت يتمكن كل الشعب من  

ابطل واعتربها  السيامة  هذه  على  واعرتض  شديدا،  غضبا  غضب  يُطقها  أورجيانوس كاهنا،  مل  التلميذ  شهرة  أن  ويبدو  ة. 
ُث انعقد جممع آخر يف    ؛ أستاذه، الذي عمل على قطعه من عضوية كنيسة اإلسكندرية بعد طلبه انعقاد اجملمع اخلاص هبا 

من الكهنوت؛ وكان ذلك سنة   نفسها، جّرده  دميرتيوس  232م. ويف سنة  231املدينة  ، عندما خلف هراكالس أستاذه 
حرمانه له، فاضطر  اإلسكندرية، ظن أورجيانوس أن إبمكانه الرجوع إىل بلده؛ ولكن هراكالس جدد  على كرسي أسقفية

 إىل أن يعود أدراجه إىل قيصرية. 
 املرحلة الثانية: 

عندما رجع أورجيانوس إىل فلسطني، وجد الكنائس والقلوب مفتوحة يف وجهه؛ فطُلب منه زَيدة على التعليم هذه         
أن يُن   م هبا أورجيانوس ملدة عشرين سنة، وخترج منها رجال شئ مدرسة لالهوت. ولقد أتسست هذه املدرسة، وعلَّ املرة، 

يف    عديدون  أورجيانوس  خالف  الذي  العجائيب"  "غريغوريوس  املدرسة:  هذه  من  خترجوا  وممن  املنطقة.  يف  املسيحية  نشروا 
املعل تعرض  ولقد  و"فرميليانوس".  و"أثندوروس"،  العقائد،  الذي  بعض  االضطهاد  إابن  العذاب،  من  لصنوف  املصري  م 

ابلسالسل، وزُج به  يف حمنته  م(، والذي مشل اإلمرباطورية كلها. فقد اقتيد املعلم 251- 249"دسيوس" )شنه اإلمرباطور  
ة  يف سجن مظلم وكوي ابلنار؛ وكانت غاية القاضي إبقاءه حيا إلطالة عذابه. ولقد كان هلذه العذاابت أثرها على صح

 م. 253املعلم، الذي ما لبث أن مات بعد خروجه من السجن بصور، وُدفن فيها سنة 
أ        يف  و ولقد كان  "جريوم"  عّدها  مثامنائة كتاب،  املعروفة  عدد كتبه  معه  يبلغ  الذي  احلد  إىل  الكتابة،  غزير  رجيانوس 

اعتنق املسيحية على يديه،  ورجيانوس صديق  كتابه إىل "بوال". والسبب يف بلوغ الكتب هذا العدد الضخم، هو أنه كان أل
نوا كل عظات  بعد أن ترك الغنوصية. ولقد كان هذا الصديق غنيا، فاستأجر سبعة من أسرع الَكَتبة، وطلب منهم أن يُدوّ 

أورجيانوس ويُعّد  الكتب كلها.  هذه  النتيجة  فكانت  ودروسه؛  ذلك،  املعلم  زمانه   مع  إىل  املقدس  للكتاب  مفسر    ؛أعظم 
 أهم إجنازاته:  ومن 

أي الكتاب املقدس ذو األعمدة الستة؛ فوضع يف العمود األول النص العربي أبحرف    (: sixfold bibleا. الكسابال )
عربية، ويف العمود الثاين النصَّ نفسه حبروف يواننية، ويف الثالث يذكر الرتمجة اليواننية الَت قام هبا "أكيال" اليهودي، ويف  



274 
 

الرابع الرتمجة اليواننية الَت وضعها "سيماك"، ويف اخلامس وضع الرتمجة السبعينية، ويف السادس وضع ترمجة "ثيودوثيانوس"  
 م. ومل يبق من هذا الكتاب، إال نصوص معدودة.  180اليهودي، والَت أجنزها عام  

 أيضا، مل يبق منه إال أجزاء متفرقة. ب. تفسري لكل أسفار الكتاب املقدس: وكحال الكتاب األول، فإن هذا الكتاب  
 ج. وأهم ما كتب أورجيانوس يف الدفاع، كتابه ضد سلس، ُث أربعة كتب عقديّة.  

أهم كتب العقائد لديه "املبادئ األوىل": وهذا الكتاب يكاد يكون الكتاب األول الذي ُتشرح فيه العقيدة الالهوتية،  د.  
ت: األول، ويتناول فيه العامل غري الطبيعي، ووحدة هللا والثالوث. والثاين، وهو  وهو أربعة جملدا  ؛ بطريقة نظامية متسلسلة 

ابلروح،   اجلسد  احتاد  عن  فيه  فيتكلم  الثالث  وأما  والدينونة.  والقيامة  والفداء  والسقوط  واإلنسان،  الطبيعي  ابلعامل  خاص 
 وعن الصراع بينهما. ويف الرابع يعرض ملشكلة الكتب املقدسة.  

م، عن كتاب حيتوي على حوار دار بني أورجيانوس وهراقليطوس  1941الَت أُجريت يف طُرة سنة  األحباث  ت  . لقد كشفه
 يف بصرة يف العربية، عندما دعاه إخوة الكنيسة لرد هرياقليطوس إىل الصواب؛ وكان موضوع احلوار الثالوث. 

طلح جديد هو "هللا اإلنسان"، ليدل على أن هللا  يف استعماله ملصأما تعاليم أورجيانوس الكريستولوجية، فتتلخص        
أنه يدل   ما سيجره على أورجيانوس من انتقادات، إال  بل كان إنساان أيضا. وهذا االسم املركب، رغم  يكن هللا فقط،  مل 

ن االسم  على معىن يعود إىل احلقيقة احملمدية بوصفها حقا متجلّيا يف الصورة. وقد تكلمنا حنن أيضا يف بعض كتاابتنا، ع
مل   هللا  أبن  أورجيانوس  عناه  وما  احملمدية.  للحقيقة  اسم  أنه  إىل  وأشران  ورسوله"،  "هللا  هو  والذي  القرآن،  يف  الوارد  املركب 
الوجود   مناط  يعلم  ومن كان  هللا.  حضرة  من  أوسع  احملمدية  احلضرة  أبن  هللا  أهل  بعض  عنه  عرب  ما  هو  فقط،  هللا  يكن 

لم مَب تتعّلق السعة املذكورة. وذلك ألن أخذ الكالم على ظاهره، ال شك هو كفر، ينبغي أن  والعدم يف هذه احلقيقة، سيع
 نه. محيرتز املؤمنون  

يُرجع كل شيء إىل هللا، ال إىل اللوغوس. فهو يؤكد أبن    -س ويوستينوسو اكليمند  خبالف-ولقد كان أورجيانوس        
بواسطة  خلقه  وإن كان  اخلالق،  وهو  األول،  هو  الكلمة    هللا  دامت  ما  خالف،  حمل  يكون  أن  ينبغي  ال  وهذا  الكلمة. 

)اللوغوس( ال وجود هلا من نفسها، بل هي خملوقة هلل، وما دام هللا هو الوجود احلق الغين بذاته عن مجيع خلقه. غري أن  
واح )املالئكة(، وإن كان ال  : األر عاملان  ؛ بل يرى أنهالعامل املشهود   يرى أن العامل الذي خلقه هللا، هو هذاال  أورجيانوس 

ويرى أهنا كانت لطيفة وشفافة يف بدايتها. وإَيل املادة إىل الشر، يراه أورجيانوس  يُدركها على حقيقتها؛ واملادة )الطبيعة(،  
ن  بني اخلري والشر. وجيعل أورجيانوس األرواح العاصية هلل، صنفا م   الرتجيح عائدا إىل اختيار األرواح، الَت كانت حرة يف  

أصل   يف  أورجيانوس  لدى  خلطا  هنا  ونرى  والنجسة.  الضيقة  األماكن  يف  أمره  هناية  يف  وسكن  الشر،  اختار  املالئكة، 
ال ميّيزهم عن   وفه ؛ [6}اَل يَ ْعُصوَن اَّللََّ َما أََمَرُهْم َويَ ْفَعُلوَن َما يُ ْؤَمُروَن{ ]التحرمي:  املالئكة، الذين يقول هللا تعاىل عنهم:

الَت  واجلن  الشياطني  املالئكة  لكون  أورجيانوس  على  دخل  اخللط، قد  هذا  أن  بد  وال  الناري(.  اجلن )العنصر  من  تكون   
؛ وهو ما أدى به إىل اعتبارهم صنفا واحدا. واحلقيقة هي أن املالئكة مبا  )من وراء املادة املشهودة(   مجيعا من عامل الغيب 

ابملعىن الشرعي؛ وأما الشيطان الذي عصى وسّن  هم وسائط لألمساء اإلهلية، فإهنم جمبولون على الطا مكلفني  عة، وغري 
اليهود   يف  قليل  املسألة  هبذه  العلم  وإن  فرق.  ال  مكلفون،  اآلدميون  هم  مكلف كما  فجنسه  بنيه،  من  لشطر  املعصية 

تصح ال  أبحكام  القول  خلطهم  نتيجة  وكانت  وخلطوا؛  عنها  قُصروا  وقد  شِ   ، والنصارى،  اعتقادات  خمالفة    ركية واعتقاد 
عنها  للدين  لنميط  الكتاب،  هذا  من  آخر  يف موضع  إليها  نعود  فلعلنا  واآلخرين،  األولني  حريت  الَت  الشر  مسألة  وأما   .

تطور العقائد، ونشوء اجلدليات؛ فنحن سنتكلم على    اللثام، مبا يشفي ويكفي إبذن هللا.  أن نستبق  وهذا، ألننا ال نريد 
   ن املخصوص، أو من الشخص املخصوص.قدر املسائل املعروضة يف الزم
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قول عنه إنه مل "يتحد  ؛ ويبني جنسْي املالئكة والشياطني )مع خلطه بينهم(أن جنس البشر، َيِت  أورجيانوس    جيدو        
وهذا هو السقوط البشري يف نظره.    ، ولكن انطوى على نفسه حمبا لذاته  ؛ كالشياطني   ابهلل" كاملالئكة، وال انصبه العداء

خيفى أن هذه النظرة إىل هذه العوامل، بدائية ومبّسطة تبسيطا خمال؛ ألن أورجيانوس، ال يعلم أهنا كلها قائمة ابهلل؛ وأن  وال 
يُدرِ  أن حال البشر ليس على  اك؛ وال معاداالحتاد الذي يراه للمالئكة ليس كما  يفهم؛ كما  ة الشياطني هلل هي على ما 

، قد بدأ مع عدم العلم حبقيقة اخللق؛ ألنه  لديه  . وإن االنبهام الذي وقعه حق، وإن كان وصفه ال خيلو من وجما وصف 
يظهر أن أورجيانوس، وكثريين غريه، يرون أن اخللق مستقل بوجوده عن هللا؛ وهذا غلط. لكن العلم حبقيقة ما األمر عليه،  

اإلهل الكشف  طريق  من  يُنال  ولكن  أن كرران؛  سبق  العقل، كما  طريق  من  يُنال  يف  ال  قدم  هلم  تكن  مل  واملسيحيون،  ي. 
 ن الفكر؛ فلهذا وقعوا يف هذه االضطراابت والتعقيدات.  ع نزّهالكشف امل

أن          استوجب  فردي،  سقوط  هو  وإمنا  ابجلنس؛  منوطا  مجاعيا  ليس  البشرية  النفوس  سقوط  أن  أورجيانوس  ويرى 
أرواح الساقطني،  تسكن  عقوبة    األفراد  الطبيعية  األجساد  البشري  هذه  اجلنس  ألن  هنا،  خيلط  شك  غري  من  وهو  هلا. 

نزول األرواح اآلدمية إىل تدبري األجساد  ابإلضافة إىل أن  .  من جهة التكليف كما سبق أن بيّ ّنا   خمتلف عن جنس املالئكة 
لدائرة اخللق. واإلنسان مل يكن آخر املخلوقات وجود   يكنيف العامل السفلي، مل إكمال  ليختم  عقااب هلا؛ وإمنا هو  إال  ا، 

هللا به الدائرة الَت بدأت خبلق احلقيقة احملمدية )الكلمة أو العقل األول(. فهذه احلقيقة ذروة القوس العلوي من العامل )ما  
سوى هللا(، واإلنسان اآلدمي هو حضيض القوس السفلي. يقول هللا تعاىل عن نبّيه صلى هللا عليه وآله وسلم، الذي هو  

واحلض  الذروة  فَ َتَدىلَّ    يض: حقيقة  َداَن  ]النجم:    . }ُُثَّ  أَْدىَن{  َأْو  قَ ْوَسنْيِ  قَاَب  يف  [9،  8َفَكاَن  الباطنة  األلوهية  وأما   .
إَِلٌه َويف اأْلَْرِض ِإَلٌه{ ]الزخرف:    املظهرْين، فعنها يقول هللا:  َماِء  . ويقول عنها احلديث النبوي:  [ 84}َوُهَو الَِّذي يف السَّ

ٍد بَِيِدهِ   َوالَِّذي نَ ْفسُ » ْفَلى  ،حُمَمَّ ُتْم َرُجاًل حِبَْبٍل ِإىَل اأْلَْرِض السُّ وقد يستشكل هذا احلديث  .  1« ! هَلََبَط َعَلى اَّللَِّ   ،َلْو أَنَُّكْم َدلَّي ْ
يف   ذكران  هنا، كما  األمر  ولكن  الوصف؛  هذا  مثل  عن  منزه  هللا  أن  فيظن  الطبيعة،  عامل  إال  العوامل  من  يعلم  ال  من كان 

  األمر سابق عن الظهور والبطون وعن اجلالل واجلمال، من أهنما ينتهي أحدمها إىل اآلخر دورَي، بعد جماوزة احلد. و فصل  
هنا متعلق ابلعلو الذي كان منسواب إىل عامل األرواح، والسفل الذي هو من صفات عامل األجساد. ونعين من هذا أننا إذا  

هى العلو ال يكون إال هلل من جهة املرتبة، لذلك يكون أسفل  تنزلنا إىل أسفل السفل، فإننا سنصل إىل أعلى العلو؛ ومن
ية، من أغمض املعارف، بسبب وقوعها يف مقابل التنزيه العقلي. ومن هنا تظهر  السفل له أيضا. لكن هذه املعرفة السفل

 العقل يف جمال املعرفة، ألنه ال يدل إال على شطر منها، وعلى قصور.   هيمنةأمهية التخّلص من 
أثناء شرحه لعملية "التجسد"، إىل القول بتوسط الروح البشري بني هللا واجلس        أنه من  ويلجأ أورجيانوس يف  د، مبا 

؛ وإن كان  احملال احتاد هللا ابجلسد مباشرة. وهذا لغو من القول، وتنظري ال يدل إال على عدم إدراك القائل ملا خيوض فيه
حق كاملعتاد وجه  السقوط؛  .  للكالم  وأثناء  مباشرة،  اخللق  بعد  البشرية  وروحه  اللوغوس  ابحتاد  ابلقول  أورجيانوس  وينفرد 

هللا دعا كل األرواح املخلوقة، مباشرة بعد اخللق، إىل االحتاد به سبحانه. وهذا التنظري ينطوي على  أي قبل التجسد؛ ألن  
 أغالط منها: 

ا. أن هللا مل يتجّسد، وإمنا خلق جسدا. ويف تناول هذه املسألة مستوَين: األول: املستوى اخللقي، حيث ال يُقال إال خبلق  
احلقي،  هللا املستوى  والثاين:  للجسد؛  احلق،    إىل  منسواب  اخللق  هو  فالتجلي  الصورة.  يف  جتلى  هللا  أبن  القول  ميكن  ومنه 

 واخللق هو التجلي منسواب إىل احلق. 
 

 . أخرجه الرتمذي عن أِب هريرة رضي هللا عنه.  1
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{ ]طه:   ب. أن معىن السقوط، النزول. يقول هللا تعاىل: يًعا بَ ْعُضُكْم لِبَ ْعٍض َعُدوٌّ َها مجَِ . والصعود  [123}قَاَل اْهِبطَا ِمن ْ
إىل   أوبة  ذلك  مقابل  السابق:يف  قوله  عقب  هللا  يقول  التكليفي.  االبتالء  بعد  ات ََّبَع    هللا،  َفَمِن  ُهًدى  ِمينِّ  ََيْتِيَ نَُّكْم  }فَِإمَّا 

َيْشَقى   َواَل  َيِضلُّ  َفاَل  ]طه:    . ُهَداَي  َأْعَمى{  اْلِقَياَمِة  يَ ْوَم  َوحَنُْشرُُه  َضْنًكا  َمِعيَشًة  َلُه  فَِإنَّ  ِذْكرِي  َعْن  َأْعَرَض  ،  123َوَمْن 
تسافل حسا ومعىن، فإن ابطنه يؤسس للخالفة يف األرض، الَت  . وهذا يعين أن النزول وإن كان ظاهره يوحي ابل [124

 . [84}َويف اأْلَْرِض ِإَلٌه{ ]الزخرف:   هي املرادة بقوله تعاىل:
يدعُ  ومل  العبودية،  ميثاق  عليها  أخذ  األرواح،  خلق  ملا  هللا  أن  ألن  ج.  به؛  االحتاد  إىل  وال  ها  ابخلالق،  يتحد  ال  املخلوق 

}َوِإْذ َأَخَذ َربَُّك ِمْن َبيِن آَدَم ِمْن ظُُهورِِهْم ُذرِّي َّتَ ُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعَلى أَنْ ُفِسِهْم    يصح له ذلك. يقول هللا تعاىل يف هذا املعىن: 
َا َأْشَرَك آاَبُؤاَن ِمْن قَ ْبُل وَُكنَّا ُذرِّيًَّة    . ِإانَّ ُكنَّا َعْن َهَذا َغاِفِلنَي  أََلْسُت ِبَربُِّكْم قَالُوا بَ َلى َشِهْداَن َأْن تَ ُقولُوا يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ  َأْو تَ ُقولُوا ِإمنَّ

ُل اآْلََيِت َوَلَعلَُّهْم يَ ْرِجُعوَن{ ]األعراف:    . ِمْن بَ ْعِدِهْم أَفَ تُ ْهِلُكَنا مبَا فَ َعَل اْلُمْبِطُلوَن   والرجوع    .[174  -   172وََكَذِلَك نُ َفصِّ
أهنم   يتومهون  ابهلل،  االحتاد  عن  بكالمهم  النصارى  أن  ورغم  ابحلق.  االحتاد  إىل  ال  احلقيقة،  إىل  الرجوع  هو  هنا،  املقصود 

  مْ يتكلمون يف مستوى علوي ال يبلغه غريهم، إال أهنم يدلون بذلك على جهلهم ابحلق وابحلقائق. ونعين من هذا، أنه كَ 
 تعال هو تسافل؛ واحلكم هنا ليس للعقل، بل لربه سبحانه.  ، وكم من ل هو تعالٍ من تسافُ 

ويُكمل أورجيانوس تنظريه، إبخباره عن روح واحدة مل تقبل السقوط، وبقيت ملتصقة ابللوغوس يف العامل السماوي؛         
وجيعل  اخلطيئة.  واسطة بني هللا واجلسد؛ ولذلك كانت معصومة عن اخلطأ و   ت كانَت، ال ةوهذه الروح، هي الروح العيسوي 

يف   أورجيانوس  يقع  وهنا  به.  ويسمو  لرُيقيه  احملب،  املطيع  روحه  طريق  عن  عيسى  جسد  يف  عامال  اللوغوس  أورجيانوس 
ومؤهال حلمل الصورة اإلهلية. وهو هبذا غين    ،ُخلق كامال ، وهو  تناقض سببه اجلهل، وهو: جعله عيسى حمتاجا ألن يرتقى 

إليهعن الرتقي اإلمياين الذي كان يد أتباعه  من وجه خيصه هو فهو    ، ترقيه يف احلق  أماو   . عو  ومن هم على    ،اثبت دائما 
ا وهو أفضل األنبياء، صلى هللا عليه وآله وسلم، ال يستغين عن هذا الرتقي  نشاكلته من األنبياء عليهم السالم. بل إن نبي 

. والعلم هنا، خبالف  [114}َوُقْل َربِّ زِْدين ِعْلًما{ ]طه:    اخلاص. وهذا هو ما دله عليه ربه، عند أمره له بقوله تعاىل: 
ومع أن أورجيانوس، مل يكن    ؛ وهذا، ألن احلق ال حُياط به، وال هناية للعلم به.ما يفهمه القاصرون، هو العلم ابحلق حصرا 

تعمل مصطلح النفس بدل  يعلم حقيقة عيسى كما هي يف نفسها، إال أن ما قال به، ليس ابطال من كل وجه. ولو أنه اس
من دوهنا  من الروح القدس،  نفحات  مل    الروح يف احملل الالئق، لكان أقرب إىل احلق. وال شك أن أورجيانوس، كانت له 

م ابمليل إىل أتليه جسد املسيح، على غرار   يكن لُيقارب ما تكلم فيه. وملا تعاىل أورجيانوس يف شرحه ل  "التجسد"، فإنه اهتُّ
م به  اكليمندوس؛ وهو ما ُعّد غنوصية مسيحية يف مقابل الغنوصية الوثنية. واألمر على غري ما قيل، بل هو إدراك    ما اهتُّ

 منه حلقيقة اجلسد والروح معا، من وراء حجابْيهما؛ وهو أمر حُيسب له، ال عليه. 
جود هرطقة لديه، متكن من  ويظهر من الكالم السابق، حذر الكنيسة من مقوالت أورجيانوس، الَت رأهتا تشي بو        

  معه   إخفائها إبحسانه لتوظيف العبارات. ويؤاخذ أورجيانوس الشرقي، على أنه ابلغ يف أتليه املسيح، إىل احلد الذي خيف 
واحلقيقة هي أن أورجيانوس دل على التوحيد، الذي مل حتتمله الكنيسة الغربية املعتادة على الشرك.    .على انسوته من الفناء 

إثبات الروح وإثبات اجلسد على درجة واحدة، ليس إال قوال ابلثنوية، الَت هي انعكاس للقول إبهلني: إله للخري    ونعين أن 
بتناوله عندما   أن يصرح، قد بدأ جُييب عن سؤال الشر الشائك؛ والذي وعدان حنن  دون  من  للشر. وأورجيانوس،  وآخر 

 حيني حينه. 
اآلب، فإن أورجيانوس خيلط: فهو أوال ال يُفّرق بني الرتاتب العائد   منوأما فيما يعود إىل مكانة االبن )اللوغوس(         

هو    ، املرتبة  إىل الذي  الذاِت،  ابلتكثر  القول  يف  يشعر  أن  دون  من  ويسقط  االبن،  أبزلية  فيقول  الزمان؛  إىل  العائد  وذاك 



277 
 

االبن يف  مكانة  حيدد  هو  ُث  )عِ حمال.  نظر  يف  احلق  هو  االبن  فيقول:  اآلب،  نظر  أبن    لذلك  يقول خمالفا  اآلب. ُث  لم( 
هذا  من  ويبدو  فيه.  ابملتكلَّم  جهل  وهذا كله  هللا.  حكمة  أيضا  وهو  املنظورة،  غري  هللا  صورة  هو  أورجيانوس    ، االبن  أن 

واالبن اآلب  بني  زماين  فاصل  بوجود  بعد  فيما  قال  الذي  أريوس  يكون  وخيال  ؛ خُيالف  الَت  التبين  بعقيدة  القول  أيضا  ف 
التفريق بني الكلمة )احلقيقة احملمدية( واحلق، هو  وكما يظهر من هذا اخللط املركب، فإن  املسيح هبا ابنا ال ابلطبيعة )!(. 

شأهنم يف ذلك  ابملرتبة، كما سبق أن ذكران مرارا. وإخواننا املسيحيون، مهما تطاولوا، فإهنم مل يبلغوا علم مسألة املراتب؛  
 شأن عوام املسلمني. وكل من ال يعلم املراتب، فال ميكنه أبدا اخلروج مما ذُكر بشيء معترب.  

ب من حيث الطبيعة، هو "أموزيوس"؛ الذي  رجيانوس بصياغة اصطالح يُفيد أبن االبن ال خيالف اآلو ولقد انفرد أ       
نسبة  جواز  م. ولقد سبق لنا حنن أن رددان 325مع نيقية، سنة سيتأكد يف اتريخ العقائد املسيحية كلها، خصوصا يف جم

 .  ى القائل بهلد  ،الطبيعة إىل هللا من األصل، وقلنا إن ذلك هو من الدالئل البيّنة على القصور يف معرفة هللا 
املسيحية،          للعقائد  مطورا  يُعد  أورجيانوس  هبا إب وإن كان  قالوا  قد  األقدمون  يكن  مل  ومصطلحات  عبارات  ؛  لباسها 

بل مل  -نحن نراه على مكانته من عموم املعلمني، قد تقّدم يف طريق التنظري لأليديولوجيا املسيحية فحسب؛ ومل يتجاوز  ف
سابقيه ك  -يُدانِ  من  أفرادا  املعرفة  "يوستينوس"يف  على       هذْين  مرتبة  عن  به  نزل  الذي  التنظري  ورغم  و"اكليمندوس". 

 اخلصوص، فإن أورجيانوس يبقى أقرب إىل طريقهما، مما ابتدعه بولس وأكده ماركيون. 
ختلف  ؛ وا)اتبعية االبن لآلب الَت ترفضها الكنيسة(   ومع هذا، فإن أورجيانوس مل يسلم من هتمة القول ب  "التابعية"       

لكن هذا إن دل على شيء، فإنه يدل على أنه مل يكن يقول ابالحتاد املطلق، وأنه  و يف ذلك الدارسون بني متهم ومربئ؛  
د أورجيانوس أيضا، عند قوله بتقدم اخلالص على العامل، وأبن اخلالص متاح  حافظ على وحدة األلوهية إىل حد ما. ويُبعِ 

اإلطالل  ضرب     من ة الشياطني، كما سبق أن بّينا. لكن، رغم ذلك، يبقى قوله اباب للشياطني أيضا؛ وإن كان ال يعلم حقيق 
املعلومات.  معىنعلى   وفناء كل  العلم  اهنيار  إىل  يُفضي  ألنه  ُعلم؛  وإن  أحد  به  يقول  ال  جمهول،  خمالف    ذاِت  أمر  وهو 

ولِ  م للواقع،  هو  يا  نما  ما  نتيجة  إىل  تفطن  أورجيانوس  وكأن  العام.  اإلهلي  ابلدْور؛  جلود  القول  إىل  فعمد  إليه،  ي  أ ذهب 
خبلق عامل جديد ُث بسقوط ُث بفداء ُث خبالص، وهكذا دواليك. وهو يُشبه يف تنظريه هذا، ما يقول به أهل التناسخ يف  

. ولو  ؛ وهو معىن صحيح، من غري هذا الوجه لتناهيتفادَي للقول ابالفلسفات الشرقية. ويف الغالب ال يُقال ابلدور، إال  
خالدأ عامل  اآلخرة  أن  علموا  القائلني  هؤالء  الدنيا واسع  ن  شأن  من  يعلمونه  ملا  خمالف  احملدودة   ،  تكلف  الضيقة  لُكفوا   ،

 . ، كما هو واضح القول ابلدْور 
أورجيانوس          موت  مَ - وبعد  عقائد  على  أتثريه  بعده وبسبب  من    -ن  املعروفة  األورجيانوسية"  "اجملادالت  قامت  قد 

املسيح اإلسكندري؛ وأما  اتريخ  و"بطرس"  الفيليب،  "متوداوس"  معارضيه:  أبرز  من  ولقد كان  ومعارضيه.  مؤيديه  بني  ية، 
بينهم: "ابمفيلوس" القيصري  من  بعد ذلك    .موالوه فكان  ، و"ثيوفيلوس" بطريرك  م(400"إبيفانس" السالميين )ُث جاء 

عقائد ملهامجة  أ   ه اإلسكندرية،  على  ضدها.  سنودسي  قرار  القسطنطينية  وإلصدار  يف  ُعقد  الذي  )اجملمع(،  السنودس  ن 
البااب "فيجل" وكل    ع هذه احلرماانتِ م، قد أصدر قرارا خبمسة عشر حرماان على بعض تعاليم أورجيانوس؛ ووقّ 543عام  

س ذلك  البطاركة. وابلرغم من ذلك كله، فلقد ظل أورجيانوس مؤثرا يف الكنيسة األوىل ويف كثري من اآلابء واملعلمني. ولي
 من فراغ، ولكن من املكانة الَت تكلم منها، رغم أنه مل يبلغ صريح العلم يف املسائل الَت تناوهلا.  

   . هيبوليتوس:4
الك        نشاط  تناول  يف  اآلن  وعّلمته، سنبدأ  الالهوت  علم  أسست  شرقية،  مسيحية  بشخصيات  مرران  أن  يسة  ن بعد 

ه معلما غربيا، فإن املؤرخني  الغربية الرومانية؛ والَت يُعد هيبوليتوس أول معلم فيها مع بداية القرن الثالث. ولكن رغم َعدِّ 
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ل  إتقانه  بسبب  شرقيا،  يرونه  واطّ املسيحيني  اليواننية  على  لفلسفة  منها  اإلسكندرية  الشرقية،  املسيحية  العقائد  على  العه 
بني    ؛اخلصوص  ما  سردينيا،  يف  ُولد  قد  هيبوليتوس  يكون  أن  وحُيتمل  ابليواننية.  روماين، كتب  مسيحي  آخر  يُعترب  كما 

الرومانية.175و  170  سنََتْ  الكاثوليكية  الكنيسة  يف  بعد كاهنا  فيما  رسم  وقد  فكانتتلمذ   أماو   م،  "إيريناوس"    ته،  ل  
 م.  212اليوانين، كما حُيتمل أنه التقى أورجيانوس وحاوره، عند زَيرة هذا األخري لروما سنة 

هليبوليتوس        يُعرف  املسيحية    ومما  إىل  العودة  أمر  سهل  عندما  ابلسابلينية،  إَيه  متهما  "كاليستوس"،  للبااب  قام  أنه 
اال  بسبب  فارقها  من  أو  على  روما،  ب ضطهاد  أفراد كنيسة  من  عدد  هيبوليتوس  حول  التف  املوقف،  هذا  وبسبب  غريه. 

مُ  عنها  مَ   إَيه   نَ ي ذِ خِ تَّ وانفصلوا  أول  هيبوليتوس،  هبذا  فأصبح  سُيسمَّ أسقفا.  البااب"  وْ ن  "أضداد  الكنسي  الرتاث  يف  ن 
(antipopesا عهد  يف  الرومانية  الكنيسة  يف  االنقسام  هذا  استمر  وقد   .)( "أُرابنيوس"  والبااب  230-223لبااب  م(، 

( حيث  235-230"بونتينوس"  املنفى،  يف  سردينيا  بونتينوس يف  البااب  هيبوليتوس  قابل  أن  إىل  قائما،  اخلالف  م(. وظل 
م، استقال البااب بونتينوس من منصبه، وتنازل هيبوليتوس أيضا عن منصبه  235ويف سبتمرب من سنة  يبدو أهنما تصاحلا.  

مو  عليها  وعن  الَت كانت  الوحدة  إىل  الرومانية  الكنيسة  عادت  وهكذا  عهدها اقفه؛  سابق  اباب  يف  "أَنرتوس"  وانُتخب   ،
 جديدا هلا.  

املعلمني،          من كتب  أهنا كغريها  إال  هيبوليتوس كانت كثرية،  أن كتاابت  و ومع  الضياع،  إىل  إال  آلت  منها  يبق  مل 
 : نيةخصوصا ما كان ابللغة اليوان ؛ القليل

الكتاابن    - منها  ضاع  الَت  اهلرطقات"،  "رفض كل  عنواهنا  عشرة كتب  من  جمموعة  الروماين،  املعلم  هذا  ما كتب  وأهم 
ميناس" سنة   "منواد  اكتشفها  فقد  اجملموعة،  هذه  بقية  أما  القرن  1842الثاين والثالث.  أسلوب  ابليواننية يف  مكتوبة  م، 

"دنكر" يف  م، نسبها إىل أورجيانوس. وهو األمر الذي استدركه 1851يف سنة   الرابع عشر. وعندما قام "ميلر" بطباعتها
 م.  1859الطبعة الَت أجنزها يف سنة 

(؛ وهو الكتاب العقدي الوحيد الذي وصل إىل  Antichristوقد كتب هيبوليتوس كتااب آخر عنوانه "ضد املسيح" )  -
والعلم ابملسيح الدجال، هو داخل ضمن    املسيح الدجال، وعن أوان ظهوره.املتأخرين كامال. ويتكلم فيه هيبوليتوس عن  

العلم ابملسيح؛ ألن هذا املخلوق الشرير، سريغب يف الظهور بصفة املسيح احلق، من أجل إضالل أكرب عدد من الناس.  
على يد ابن مرمي قتال،  ؛ ولكن هنايته قد جعلها هللا  وهو ال شك من أكرب خلفاء الشيطان، الذين سيظهرون يف التاريخ

ر كل األنبياء منها أقوامهم، وكان آخرهم حتذيرا،   لُيخلِّص البشرية من شره وضالله. وفتنة الدجال من أكرب الفنت الَت حذَّ
ابَ َما ِمْن َنيبٍّ ِإالَّ َوَقْد أَْنَذَر أُمََّتُه اأْلَ »قال النيب صلى هللا عليه وآله وسلم:   حممد صلى هللا عليه وآله وسلم.    1« !ْعَوَر اْلَكذَّ

 وكتب هيبوليتوس عدة كتب يف تفسري العهدْين، واتبع فيها الطريقة اجملازية نفسها الَت سلكها معلم اإلسكندرية.   -
 م.  220ُث َيِت كتابه عن الفصح: وقد كتبه حوايل سنة  -
 عظات وتعاليم ضد اهلرطقة. ُث  -
 كتاب ضد اليهود. ُث   -
 رسويل: وهو كتاب يصف النظام يف الكنيسة القدمية.  التقليد الُث كتاب  -

الكريستولوجية،        هيبوليتوس  تعاليم  ا  وأما  الَت  اللوغوس،  نظرية  حول  ابلتطور.  ن فتتمحور  بقوله  غريه  عن  فيها  فرد 
 والتطور يف رأيه كان على ثالث مراحل: 

 
 . متفق عليه، عن أنس بن مالك رضي هللا عنه.  1
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وي  )سبحانه(.  فكرا  فيه  اللوغوس كان  ولكن  وحيدا،  هللا  معىن  األوىل: كان  جيهل  هيبوليتوس  أن  الكالم،  هذا  من  تضح 
نبهنا،   أن  سبق  الفكر، كما  الذات. وأما  يف  الصفات  بطون  معىن  وجيهل  جهة،  من  األحدية  إىل  فمرتبة  نسبته  تصح  ال 

"ابطنا" )املصطلح من عندان( يف هللا  أن اللوغوس كان  قياسه تعاىل فيه على خلقه. ويؤكد هيبوليتوس: مبا    هللا؛ وال جيوز 
يُذكر فيه اللوغوس؛ ألنه مل خيرج إىل  )الذات األحدية(، فإنه مساٍو له يف األزلية. وهذا املعىن صحيح، لكن ال ينبغي أن  

 الظهور بعد. 
يقول هيبوليتوس إبخراج هللا للوغوس )نطقه به(، وكان انبثاق اللوغوس عن هللا كانبثاق النور عن النور. ويف هذه    الثانية: 

ار اللوغوس مشهودا هلل، وأما بعد اخللق، فإنه أصبح مشهودا أيضا للخالئق. وجيعل هيبوليتوس اللوغوس  املرحلة األوىل ص
ال حُيسن التعبري عن املعاين؛ ألن تدبري العامل، ال يكون    همدبرا لعامل اخللق، منفذا إلرادة هللا. وكحاله مع املرحلة األوىل، فإن 

من وجه احلق الذي ظهر به؛ وليس ذلك إال ملرتبة األلوهية. ونعين من هذا،    عن اللوغوس من جهة وصفه ابملخلوق، وإمنا 
يف  )من مرتبة الصفات(  أن ظهور مرتبة األلوهية، كان من احلقيقة احملمدية، بوصفها ذاات متعّينة؛ ألن األلوهية تعنّي اثٍن  

األول هي  الذاِت   التعنّي  أو  هيبوليتوس  ا  مرتبة؛  أحسن  ولقد  األول.  لبلتعنّي  الكالم  ذكره  وإن كان  ابللوغوس،  هللا  نطق 
اإلهلي لن يصدر إال عن احلقيقة احملمدية )اللوغوس( من االسم الرمحن، ال من غريه. ولكن معىن الكالم اإلمجايل حاضر  

وهذا حىت ال نقع يف التناقض، ونقول    يف خلق العقل األول، من غري شك؛ لكن من وجه خملوقيته، ال من الوجه املقابل.
خبلق احلق لنفسه، كما يقول بذلك بعض احلمقى. ويُسّمي هيبوليتوس هذه املرحلة الَت يظهر فيها اللوغوس بغري جسد  

 . (LOGOS ASARKOS"اللوغوس أساركوس" ) 
ياهتم )ظهور احلقيقة يف املظاهر(  الثالثة: وهذه املرحلة عند هيبوليتوس، هي عندما َيمر هللا اللوغوس مبشاركة األجساد ح

(LOGOS-SARX  ،السالم عليه  آدم  مع  للوغوس، كان  أول ظهور  فإن  هيبوليتوس،  يفهم  ما  خالف  وعلى   .)
امل هذه  أحد  عيسى  يكون  األول. وهكذا  اإلهلي  ويكون ظاهر اخلليفة  ال أوحدها؛  املظهرُ   ،  املظاهر  من    أكمل  احملمدي، 

للحقيقة التمام  على  املطابق  يكون  كونه  فإنه  املظاهر،  هذه  آخر  وأما  بعد الغوث  .  تقوم  الورثة    ، الساعةُ   موته   الذي  من 
احملمديني. وذلك، ألنه بعد وفاة النيب حممد صلى هللا عليه وآله وسلم، تكون مرتبة اخلالفة لورثته من أمته، ال من خارجها.  

 جود لدى األمة احملمدية من جهة املرتبة والعني.  ونعين من هذا، أن ما يروم املسيحيون مقاربته من جهة العلم، هو مو 
ويسقط هيبوليتوس يف ثنائية اللوغوس واجلسد، كما سقط غريه، ويقول ابلطبيعتنْي يف املسيح، كما قال غريه. وهو         

يم  األقان   اختالف( الَت تقوم على  MODALISMوإن كان بنظرية التطور هاته، قد أراد تفنيد نظرية "املوداليسم" )
، وتقول أبن هللا يف مرحلة اآلب، هو االبن ذاته يف مرحلة التجسد، وهو الروح القدس أيضا يف مرحلة  فيما بينها   الثالثة 

الكنيسة  أتسيس  ومرحلة  املزعومة(  القيامة  )بعد  يوما  هو  فإنه    ؛ اخلمسني  ليس  االبن  االبن، وأن  ليس  هللا  أن  على  يُشدد 
يف معارضة نظرية "املوداليسم" وحدها؛ ولكنه وقع يف  طريقه الفكري، فإنه مل يقع    الروح القدس. وعندما سلك هيبوليتوس 

معارضة "زيفرنيوس" ُث البااب "كاليستوس"، اللذْين كاان يُدافعان عن اإلميان البسيط التقليدي. واخلطأ األول الذي يُنسب  
يف البداية بوصفه فكرا هلل، وهذا الفكر يتطور  إىل هيبوليتوس، هو القول ابلتطور يف شخص اللوغوس. فهو يُقدم اللوغوس  

)حبسبه(،   هللا  عن  خارجة  حقيقة  يف    ُث إىل  ابلتطور  يقول  اللوغوس،  ألزلية  إثباته  مع  فهو  بعد.  فيما  جسد  إىل  يتطور 
،  الالهوت نفسه. واخلطأ الثاين الذي يُنسب إىل هيبوليتوس، هو قوله أبن انبثاق االبن عن هللا، كان عملية حرة من هللا

ال تطورا حتميا وعضوَي. وأما حنن فنرى املعرتضني على هيبوليتوس، هم من مل يتمكنوا من إدراك أقواله. فبالنظر إىل اخلطأ  
. وابلنظر  ، وال حُيسن التعبري عنه األول، فإن هيبوليتوس يُثبت به املراتب، وإن كان ال يتمكن من تبنيُّ معىن املرتبة حقيقة 

فإ الثاين،  اخلطأ  مل  ن  إىل  خملوق. ولو  على كل  احلاكمة  اإلهلية  املشيئة  إىل  فيه  يُشري  الذي  يف كالمه  حمقا  هيبوليتوس كان 
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ق العامل من بعدها، ومن ضمنه عيسى وغريه؛ لكان له ذلك سبحانه. ولكنه اختار  يشأ هللا خلق احلقيقة احملمدية، وال خلْ 
مراتب وجأمبحض مشيئته أن خيلق اخللق، و  إىل األدىن ن جيعل ذلك عرب  من األعلى  تتدرج  منه ومّنة ودية  وإىل  .  ، فضال 

ًئا ِإْن    هذا املعىن يُشري قول هللا تعاىل:  َ ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن َمْرمَيَ ُقْل َفَمْن مَيِْلُك ِمَن اَّللَِّ َشي ْ أَرَاَد َأْن  }َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن قَالُوا ِإنَّ اَّللَّ
نَ ُهَما خَيُْلُق َما يَ يُ ْهِلَك اْلَمِسيَح اْبَن   َماَواِت َواأْلَْرِض َوَما بَ ي ْ يًعا َوَّللَِّ ُمْلُك السَّ ُ َعَلى ُكلِّ  َمْرمَيَ َوأُمَُّه َوَمْن يف اأْلَْرِض مجَِ َشاُء َواَّللَّ

غري ذلك،  ومعىن قول إن هللا هو املسيح ابن مرمي هنا، هو أن وجوده حتمّي؛ واألمر على   .[17َشْيٍء َقِديٌر{ ]املائدة:  
  ومن هذا الباب كل قول يف القرآن يتضمن عبارة "ولو شاء هللا ما..."، كما يف قوله سبحانه:  منوط ابملشيئة كما ذكران.

]البقرة:   ِبَسْمِعِهْم َوأَْبَصارِِهْم{  َلَذَهَب   ُ اَّللَّ َشاَء  وقوله: [20}َوَلْو  بَ عْ   ،  ِمْن  الَِّذيَن  اقْ تَ َتَل  َما   ُ اَّللَّ ]البقرة:  }َوَلْو َشاَء  ِدِهْم{ 
ُ َلَسلََّطُهْم َعَلْيُكْم فَ َلَقاتَ ُلوُكْم{ ]النساء:    ، وقوله:[253 أُمًَّة َواِحَدًة{    ، وقوله:[90}َوَلْو َشاَء اَّللَّ ُ جَلََعَلُكْم  }َوَلْو َشاَء اَّللَّ

وقوله:[ 48]املائدة:   ]األنعام:    ،  َأْشرَُكوا{  َما   ُ اَّللَّ َشاَء  أيضا [ 107}َوَلْو  وقوله  ]الفرقان:    : ،  َساِكًنا{  جَلََعَلُه  َشاَء  }َوَلْو 
)العضوية(. [45 الذاتية  ابحلتمية  القول  يُبطل  الذي  املشيئة،  إىل  مراتبها،  مجيع  من  املظاهر  عودة  مدى  يُظهر  وهذا   .  

واحد إله  هللا  وإمنا  اثنيا،  إهلا  ليس  اللوغوس  أبن  قوله  عند  ترتليانوس،  هيبوليتوس  جعل البع ويقاطع  ما  ينسبونه  ؛ وهو  ض 
، إىل  إىل القول ابلتابعية. ولو علم معارضوه، لقالوا بقوله، ألنه أقرب إىل احلقيقة؛ وإن كنا حنن نعدل عن مصطلح التابعية

وال خيفى االضطراب الشديد يف أقوال هيبوليتوس، بسبب تناوله   مصطلح الفقر الذاِت، الذي هو يف مقابل الغىن الذاِت. 
 رتبة. ولكنه مع ذلك، قد قارهبا مقاربة جتعله يلحق بكبار الالهوتيني املسيحيني.  للحقيقة وهو دوهنا يف امل 

؛ ونعين أهنا تلفيقية ال أساس هلا من العلم. ولعله ميكننا  وأما عقيدة هيبوليتوس يف اخلالص، فإهنا ال ختتلف عن غريه       
ابهلل   متعلق  شطر  شطرْين:  إىل  املسيحي  الالهوت  ذلك  نقسم حبسب  املسيحيني(،  أن  )املسيح لدى  اإلنسان  يف  وجتليه 

اخلالص   وعقيدة  الصاحل.  والعمل  اإلميان  طريق  عن  الدين،  سّلم  يف  والرتقي  هللا  إىل  ابلعودة  ابطلة-وشطر    - وإن كانت 
الفهي   ابلشطر  ا  تديُّينتتعلق  ابلتقسيم  يقولوا  مل  وإن  املعلمني  فيه كل  يشرتك  هنا،  نقوله  الذي  وهذا  املسيحية.  لذي  من 

، مع  ُيمكن التحلل من أحدمها مىت أُريد ذلكفأثبتناه حنن. ولعلهم يف ذلك، كانوا خيافون من تقسيم العقيدة إىل قسمنْي،  
إىل ما هو    اعباراهت  ردّ لِ ولعلنا سنعود إىل مسألة "اخلالص" مرة أخرى، لبسط القول فيها، و   .اهلرطقات املتتالية يف الظهور 

 جائز شرعا. 
آخر         آخر    ويف  إليها يف  عاد  الكاثوليكية، ُث  الكنيسة  عن  انفصل  أنه  أن نذكر  من  ال بد  هيبوليتوس،  عن  الكالم 

 عمره؛ وهو ما يُطابق حاله على التمام، ويُطابق مواقفه. 
 . نوفاتيانوس: 5

دّبت بني الرجلني  وهو يُشبه هيبوليتوس يف انفصاله عن الكنيسة الرومانية ويف حرمانه منها. غري أن اخلالفات الَت         
ابلعقيدة. ونوفاتيانوس سعى يف ظروف االنقسام   متعلقا  منها كان  ابلنظام، وقليل  تتعلق  وأساقفتهما، كانت يف غالبيتها 

يف  االنقسام  جتدد  وهكذا  األسقفية،  منصب  والبااب  إىل  وأتباعه،  اجلديد  األسقف  بني  اخلالف  ونشب  الكنيسة،   
 م.  251"كورنيليوس"، الذي ُنّصب سنة 

الَت          ابلتبين،  والقول  واملوداليسم  الدوسوتية  لتعاليم  مواجهته  يف  فتتلخص  الكريستولوجية،  نوفاتيانوس  تعاليم  وأما 
وبداية الثاين،  القرن  هناية  يف  روما  يف  منتشرة  أمهها    كانت  عديدة،  الرجل كتبا  ولقد كتب  الثالث.  "عن  كتاب:القرن 

وتبيني صلة كل أقنوم ابآلخر. ولقد سبق أن عرفنا عند هيبوليتوس حرصه على    ، قصد فيه شرح عقيدة الثالوثو الثالوث"؛  
القدس،  والروح  واالبن  اآلب  بني  ع  التفريق  نوفاتيانوس  فاستمر  آنفا؛  املذكورة  العقائد  انتشار  نفسه  بسبب  النهج  لى 

هليبوليتوس، لكن مع تشديد أكرب. فهو يقول أبن املسيح كان إنساان حقا، وكان إهلا حقا، منذ األزل. وحىت خيالف ما  
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ويعين بذلك سبقه   بداية؛  قبل كل  اآلب  مع  بل كان  اآلب،  يكن  مل  اللوغوس  أبن  قال  فإنه  احنرافا وهرطقات،  يراه  كان 
ن قوله بسبق الزمن، يُعد تقدما  فإ  ورغم ذلك،ل حبيس الزمن من حيث إدراكه للمعاين. مع أنه )الكاتب( ما يزا  ؛للزمان 

يفرق  أن  ال جيد بدا من  فإنه  يف طريق التنظري على من سبقه. وعندما يصل نوفاتيانوس، إىل وحدة اآلب واالبن الوجودية،  
الرجل يريد اإلشارة إىل معىن املرتبة، ولكنه  كون اآلب أصال أوال، وكون االبن فرعا عنه. وواضح هنا أن  من جهة  بينهما  

لها   مل يهتد إىل ذكرها . ولو أنه اهتدى إليها، لفتح فتحا عظيما يف الالهوت املسيحي، والختصر كثريا من  عند عدم تعقُّ
يف نوفاتيانوس  وبعد الغموض الذي يكتنف تعر الَت أثبتها اآلابء األولون.    غري املكتملة،  املعايناألقوال الَت ستواصل اجرتار  

َيِت يف املرتبة الثانية منه، ضمن الثالوث. وجتدر  أنه  يقوله عن االبن، إال أنه أقل من اآلب، و  ء شي فإنه مل يبق لهلآلب، 
حنن قبل أسطر؛    أومأان إىل غيابه لديه،اإلشارة إىل أن معىن املرتبة الَت يقصده نوفاتيانوس هنا، ليس هو معىن املرتبة الذي  

هما هو أن هذا الذي يقصده نوفاتيانوس، ال ينفصل عن تصوره العقلي، والذي ال ينفصل هو أيضا عن م ُدرَكه  والفرق بين
  احلسي. وقد كنا تكلمنا عن هذه األمور فيما يتعلق ابلالهوتيني وابلفالسفة مجيعا، يف مواضع خمتلفة؛ فال داعي إىل تكرار 

اندى هاجر من السماء(، وهو يف  ولقد وقع نوفاتيانوس يف خلط كبري ع  . الكالم هنا ندما جعل املسيح مالكا )هو من 
نبوة   أحد. والسبب يف ذلك، هو البعد الزماين عن نور  إليه  اآلن ذاته هللا؛ لكنه ليس اآلب؛ وهذا خلط كبري، مل يسبقه 

مع   العقول  سيجعل  مما  الظيّن سنني ال  توايلعيسى،  التنظري  إىل  تلجأ  مع  ،  هذا،  سنتبنّي  ولعلنا  ومع  .  الزمان،  يف  تقدمنا 
عند تناولنا لعقائد    ،جعلنا نقف عليهات. وهذه سنة سارية على كل األمم، س، فيما بعدعرضنا ملختلف املقوالت الالهوتية 

).  يعُقب فيما    أيضا،   املسلمني سراج  بقرب  شخصا  فليتصور  إليه،  نرمي  ما  إدراك  القارئ  على  يسهل  نور    مثالوحىت 
الش أن  وليفرتض  ستضعف  النبوة(،  لألشياء  رؤيته  أن  حمالة  ال  سُيدرك  فإنه  السراج؛  عن  الزمان  مرور  مع  سيبتعد  خص 

. ومع أن نور النبوة، ال يُشبه يف احلكم نور السراج،  ، أو قريبة من ذلك بسبب نقص النور، إىل أن يصري إىل ظلمة طامسة
. وهذه اآلفة بعينها، هي املستدعية  )البعد(  املدة  إال أن العقول تنظر إليه النظرة ذاهتا؛ ومن هنا تدخل عليها الظلمة مع

ليعود   الشرعية،  فإنه ال    معها للتزكية  هذه الصفة،  على  الدين  يكن  مل  ولو  وكأنه يف زماهنا.  األصلي،  النبوة  نور  إىل  العبد 
ُجل رجال الدين ال  . ورغم أمهية ما نقول هنا، فإن ؛ وابلتايل فإنه سيفقد أهم خصائصه يكون م ُجدَي من الناحية املعرفية 

   ال يعتربونه. فما أفدحها من خسارة!...  تبعا لذلك فهميتفطنون إليه، و 
أثبتوا          عندما  وذلك  املسيح؛  من  أقل  املرتبة  يف  القدس  الروح  جعلهم  املعلمني،  من  وكثري  نوفاتيانوس  فيه  وقع  ومما 

واالبن  اآلب  بني  يُثبتوا  أن  من  يفرون  وكأهنم  له،  الروح    البنوة  مرتبة  من  أدىن  هو  الشخص،  املسيح  بينما  أخرى؛  مرتبة 
َنا ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ اْلبَ يَِّناِت َوأَيَّْداَنُه ِبُروِح اْلُقُدِس{ ]البقرة:  } القدس من غري شك. يقول هللا تعاىل:  - والتأييد   .[87َوآتَ ي ْ

يكون من األعلى إىل األدىن؛ وهذا جيعل الروح القدس هو اللوغوس )الكلمة( نفسه. أو لنقل إن    - ما هو غري خافك
نفسه. وحىت متتاز املرتبتان: املسيح والروح القدس،  الروح القدس، هو ابطن احلقيقة احملمدية، والذي هو ا لروح احملمدي 

فإنه ينبغي أن نعلم أن الروح القدس منزه عن احلدوث؛ بينما املسيح حادث. والروح القدس يف النهاية، هو الروح املنفوخ  
هذا على وجهه، فلنرجع إىل  إذا عاد إىل أصله؛ ألنه ابلنفخ كان احلدوث، وابلرجوع إىل األصل تقدس الروح. وحىت نعلم  

ُتُه ُكْنُت مَسَْعُه الَِّذي َيْسَمُع  ...  »حديث الوالية الذي يقول فيه هللا على لسان نبيه صلى هللا عليه وآله وسلم:   فَِإَذا َأْحبَ ب ْ
. فإذا علمنا كون هللا أعضاء العبد الرابين  1« ؛ ... اِبِه، َوَبَصَرُه الَِّذي ي ُْبِصُر ِبِه، َوَيَدُه الََِّت يَ ْبِطُش هِبَا، َورِْجَلُه الََِّت مَيِْشي هبَِ 

أنه سبحانه روح يفعل غريان؛ بل    ق . ولسنا هنا نُسبِ العبد أيضا   عينها، فإنه ال خيفى  مرتبة الروح على مرتبة اجلسد، كما 
 

 يرة رضي هللا عنه. . أخرجه البخاري عن أِب هر  1
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الظهور ال يف الظاهر. ومن كان هللا روحه،  إن هللا من كونه الظاهر يف املرتبتنْي، جيعلهما ال تتفاضالن، فتصريان مرتبتنْي يف  
. وإن من أعوص املسائل على غري املتحققني،  ، وال بدفإنه يُنسب إىل الروح القدس املنزه عن احلدوث، واملتصف ابلِقدم

ظهور القدمي يف صورة احلدوث؛ وهو ما أعطى كل هذه االختالفات لدى املسيحيني. ولو أن املسيحيني كانوا من أهل  
سد ظاهره. وأما نسبة الروح القدس إىل أي شخص،  اجلالعلوم، لعلموا أن الروح القدس هو ابطن املسيح، كما هو  هذه  

ر روحه يف احلقيقة احملمدية اجلامعة. ومن هنا خيتلف الروح القدس من شخص آلخر، من حيث احلجم  اقدم فهي تعدل  
ح القدس املنسوب إىل عيسى، هو أقرب يف احلجم الروحاين إىل  الروحاين، كما هي األرواح املنفوخة متفاوتة. ومبا أن الرو 

وعلى هذا، فإن كان ال بد من ترتيب، فإن الروح    الروح احملمدي، فإنه يكون أكرب من كل َمن سواه من األولياء واألنبياء. 
احلق ابالبن  ُقصد  إن  وعيسى،  االبن  بني  أو  عيسى؛  ابالبن  ُقصد  إن  واالبن  اآلب  بني  يكون  احملمدية  القدس،  يقة 

 )اللوغوس(. 
ابن اإلنسان"؛ ورغم أنه حيكم ابحتادمها معا يف اجلسد، إال  "ولقد زاد نوفاتيانوس بعدا، عندما فرق بني "ابن هللا" و        

دون   أنه  نعلم  ألننا  امل ُطالبة؛  ابب  من  ال  اجملرد،  النقد  ابب  من  هذا  نقول  وحنن  املسيح.  روح  عن  الكالم  عن  يقُصر  أنه 
 اخلوض يف هذه املسائل.   مرتبة 

 . ديونيسيوس اإلسكندري: 6
د         اختري  توىل  يلقد  ُث  أورجيانوس.  تالميذ  من  وكالمها  هرياكالس؛  بعد  اإلسكندرية،  مدرسة  إلدارة  ونيسيوس 

م. وقد كانت عائلته غنية، فشب منذ صباه على حب العلم  265، إىل  248سيوس أسقفية اإلسكندرية من سنة  نيديو 
ابمتحاانت االضطهاد   - كغريها ضمن اإلمرباطورية- يوس األسقفية، مرت كنيسة اإلسكندرية سين و ي ة. وبعد تويل دواملعرف 

موت   حني  إىل  املدينة،  مغادرة  إىل  اإلسكندرية  أسقف  اضطر  مما  املسيحيني؛  على  "دسيوس"  اإلمرباطور  شّنها  الَت 
األسقف املصري إىل ليبيا، وبعد عودته إىل مصر، دخلت البالد  اإلمرباطور. ويف أثناء حكم اإلمرباطور "فالرَينوس"، نُفي  

فيما ال يقل عن االضطهاد السابق: احلرب األهلية ُث الطاعون. وبعد حياة مليئة ابلعمل واجلهاد والصرب، تُ ُويف ديونيسيوس  
مس265سنة   وقد  مرضه.  بسبب  جلساته  حضور  من  يتمكن  مل  الذي  أنطاكيا،  جممع  انعقاد  أثناء  يف  أسقف  م،  ي 

 اإلسكندرية ب  "ديونيسيوس العظيم"، بسبب صالبته يف مواجهة الشدائد.
وقد امتد أتثري ديونيسيوس إىل خارج مصر، وبلغ منه أن راسل نوفاتيانوس يف روما انصحا له ابلعودة إىل الكنيسة.         

عاجل   فكتب كتاابولقد  عصره؛  يف  للكنيسة  تعرض  عدة كانت  مسائل  يف كتبه  املواعيد.    الرجل  عن  وآخر  الطبيعة،  عن 
تعاليم   رفض  الذي  "نيبوس"،  املصري  األسقف  هبا  اندى  الَت  العقائد  بعض  تصحيح  ورائهما،  من  القصد  ولقد كان 

بقبول املواعيد املذكورة يف الكتاب بطريقة ظاهرية حرفية. فهو   أن األلف    - مثال -أورجيانوس "اجملازية"؛ وكان يؤمن  يرى 
منها حقيقة. ولقد ذهب ديو سنة الَت يذكرها   مقر نيبوس وحاوره وأتباعه حوارا مفتوحا،  سي ين سفر الرؤَي، ال بد  إىل  وس 

دام ثالثة أَيم. ُث كتب أربع رسائل إىل أسقف روما، ينفي عن نفسه اهتام بعض الكهنة له مبخالفة األرثوذكسية. وهذا  
 وس يف املسيح. نيسييقودان إىل تقصي عقيدة ديو 

لتعاليم أورجيانوس، بعد أن أتثر به أتثرا ابلغا. وهلذا، فإننا سنجده كمعلمه، يقول    وس تلميذا متحمسانيسيكان ديو         
أبن اللوغوس هو إله اثن، أو أقل درجة من اآلب. وقد اهتمه بعضهم ابهلرطقة يف بعض حماوراته، حيث تلفظ أبن املسيح  

خملوق   ابلطبيعة؛ ولكنه  ابنا هلل  ابلكرّام،  ليس  الكرمة  هي كعالقة  ابآلب،  االبن  وعالقة  هللا.  "جوهر"  عن  جوهره  خيتلف 
سيوس الروماين، فإنه كتب إىل ديونيسيوس اإلسكندري  يديون   وعالقة السفينة بصانعها. وعندما وصل ذلك إىل مسامع البااب 

ابنقسام يفّيه(،  )مسَِ  يرفض فيها التعبريات الَت استعملها، والَت توحي  غري    عنده،   جوهر الالهوت؛ ألن الالهوترسالة 
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وس الروماين هو  سي ين منقسم الذات، وألن االبن "مولود" منذ األزل؛ ومها )اآلب واالبن( من اجلوهر ذاته. ويُقال إن ديو 
ه  (، وإن كان البعض يظنون أن أول من استعملHOMOOUSIAأول من استعمل اصطالح "من اجلوهر نفسه" ) 

أ  أزلية االبن، يف كالم  سي ين ن ديو هو أورجيانوس. ومع  وس اإلسكندري قد اتبع أورجيانوس، إال أنه شدد يف املقابل على 
الالهوتيني. وال بد هنا من تذكريان أبن هؤالء املعلمني مجيعا، ما كانوا مُيّيزون السبق يف املرتبة،  أغلب  مضطرب، على عادة  

مب احمليطة  الذاتية  املراتب  وال  الزمان؛  يف  السبق  و عن  حق  هو  لديو مبا  به  مرران  الذي  الكالم  ولعل  خلق.  هو  وس،  نيسي ا 
وعدم   اإلهلية  الذات  يف  االنقسام  عدم  على  تشديدهم  عند  املسلمني،  املتكلمني  ببعض كالم  ما  اليُذّكران  حبسب  تكثر، 

من مقوالت الفالسفة؛    فهموه من كالم خمالفيهم. وحنن ننزه هللا تعاىل عن وصف اجلوهر: أوال ألن الوحي مل يرد به، بل هو
واثنيا، ألن اجلوهر ال يستغين عن قيام العرض به. فهما مرتبتان متالزمتان عقال، وإن قيل بظهور الواحدة )اجلوهر( دون  

ب  ليس  سبحانه  وهللا  الصور.  ظهور  املراتب كاهليوىل قبل  بعض  يف  سيكون  ياألخرى  اخللق  فإن  وإال  تالزم،  خلقه  نه وبني 
  تيارَي؛ وحنن قد سبق لنا أن أثبتنا أن هللا فاعل ابالختيار. يقول سبحانه عن نفسه، وهو األعلم هبا:ال اخ  ظهوره حتميا 

]ال  يُْشرُِكوَن{  ا  َعمَّ َوتَ َعاىَل  اَّللَِّ  ُسْبَحاَن  اخلِْرَيَُة  هَلُُم  َما َكاَن  َوخَيَْتاُر  َيَشاءُ  َما  خَيُْلُق  إىل  [68قصص:  }َوَربَُّك  يقودان  وهذا   .
أن اللوغوس أو الكلمة أو احلقيقة احملمدية، خملوق هلل، وإن كان انبثاق املخلوقات األخرى عنه التأكيد عل .  )األّولّية(  ى 

يُشارَ  ال  الصفة  هذه  حيث  من  هللا  ألن  )قدميا(؛  أزليا  يكون  أن  لالبن  أو  للوغوس  ميكن  ال  الوجه،  هذا  وأتخر  ومن  ك. 
ابملرتبة ال ابلزمان. ومن مل يكن قادرا على تعقل الرتاتب من غري زمان، فإنه غري  املخلوق األول عن احلق اخلالق هنا، هو  

مؤهل للخوض يف مثل هذه املسائل. ولو تنبه املسيحيون إىل ما نقول، لوجدوا أن عقائدهم هي وليدة عقوهلم القاصرة،  
 وليست مطابقة للحق، كما هو يف نفسه. 

بصدد الكالم عن معلمي          أننا  صياغة العقائد املسيحية، فإنه ال  ومبا  اإلسكندرية، الذين كان هلم األثر األكرب يف 
 بد من ذكر رجال من مثل:  

 م.  272إىل سنة  265ثيوغنوسطوس: الذي خلف األسقف ديونيسيوس يف إدارة مدرسة اإلسكندرية، من سنة  -
 إىل احلد الذي لقب معه ب  "أورجيانوس الصغري".   بياريوس: الذي توىل اإلدارة بعده، والذي كان يتصف ابلتقوى والعلم؛  -
يعلّ   - ظل  والذي  اإلسكندرية،  مدرسة  على  مشرفا  بعده  جاء  الذي  اإلسكندري:  فيها بطرس  أسقفا    ،م  اختري  أن  إىل 

سنة   حوايل  يف  سنة    ؛م 300لإلسكندرية  شهيدا،  األسقف  هذا  يف  311ومات  أنه كان  هذا،  بطرس  عن  يُذكر  م. ومما 
؛ لقوله ابلطبيعتنْي، على ما يف هذا القول من غموض، كما سبق أن بيّ ّنا. ومل يكن بطرس  نقيض أورجيانوسالعقائد على  

خيشى إال من قول أورجيانوس بسبق الروح للجسد من جهة اخللق. وهذا ألن املسيحيني مل يكونوا يعلمون حقيقة الروح،  
 وكانوا يلحقوهنا ابحلق، وإن مل ُيصّرحوا دائما. 

 الساموساطي:  . بولس 7
كانت تعاليم الوحدانية واالنتحالية، منتشرة يف الشرق ويف الغرب؛ ولقد وجدت بيئة خصبة يف األوساط اليهودية          

املسيحية، ملوافقة هذه العقائد ملا عليه اليهود من توحيد وعدم قول ابلتقسيم. ولقد اندى "نوتوس" يف هناية القرن الثاين  
ب ويف  هللا،  القت  بوحدانية  ولقد  "سابليوس".  اللييب  الكاهن  رأسهم  وعلى  االنتحاليني،  مجاعة  ظهرت  الثالث  القرن  داية 

هذه العقائد انتشارا واسعا وقبوال متزايدا بني اليهود املسيحيني، إىل احلد الذي سيطرت معه على بعض الكهنة واألساقفة  
 كان أحد ضحاَيها.  يف الشرق ويف الغرب؛ ويرى املثلِّثون أن بولس الساموساطي،  

لدى          مرموقة  حاز مكانة  فقد  حمنكا؛ ولذلك  وإدارَي  ماكرا  وسياسيا  خطيبا  هذا،  بولس  "زنوبيا".  وقد كان  امللكة 
ومبا أن هذه امللكة كانت تسعى إىل انفصاهلا عن روما، فقد وجدت يف بولس معينا هلا على مآرهبا، فأعانته بنفوذها على  
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م. ولقد ظل بولس بعد أسقفيته، مضطلعا ابملهام املدنية الَت كانت له قبلها،  260يا يف سنة بلوغ منصب أسقف أنطاك 
 والَت من بينها اإلشراف على األمور املالية واجلبائية يف الدولة.  

وأما تعاليم بولس الساموساطي، فقد أثبتها كل من "بولس البيزنطي" و"يوستيفيانوس" و"بطرس الشماس"، الذين         
كروا طرفا من احلوار الذي دار بينه وبني الكاهن "مالكيون"، الذي يُقال إنه اكتشف هرطقة بولس الساموساطي وأعلنها.  ذ 

ال  أنه  الساموساطي    إىل   نسبويُ  صفتان  ومها  واحلكمة،  اللوغوس  مُياز  األقنوم  هذا  ويف  واحد،  أقنوم  هللا  أبن  يقول  كان 
ي كان عامال يف األنبياء، ويف املسيح؛ ويرى هنا وجوب التمييز بني اللوغوس  ويقول أيضا أبن اللوغوس هو الذ  أقنومان.

إىل وقت عماده، حيث اتصل به اللوغوس اتصال حمبة    - حبسبه-وعيسى، ألن األول أعظم من الثاين. وظل عيسى بشرا  
ومن أتهيله لكي يكون  واحتاد. ويرى الساموساطي أبن هذه احملبة قد مكنت املسيح من االنتصار على خطيئة أجداده، 

 فادَي وخملصا. وألجل هذا كله، فإن هللا قد رفعه فوق كل مكانة وأعطاه امسا فوق كل اسم.  
ولقد حذف بولس كل الرتانيم الَت تصف املسيح ابأللوهية واألزلية، موجودا قبل العامل. ويعتقد "كاسنت" )املؤرخ         

يعلّ  بولس كان  أن  الذي  الكنسي(  ابآلب  مسى هللا  أبن  بولس  اكتفى  ولقد  الثالوث.  لعقيدة  الرافضة  االنتحالية  العقيدة  م 
وجعل عيسى أفضل من موسى واألنبياء؛ ولكنه مل يكن الكلمة. ويتضح من  خلق كل شيء واالبن الذي صار إنساان،  

األ مزدوجة:  الساموساطي كانت  بولس  إىل  هت  ُوجِّ الَت  التهمة  أن  املقوالت،  االنتحاليني؛  هذه  بعقيدة  إميانه  وهي  وىل، 
االعتقاد   هذا  خلف  ويكمن  العماد.  بعد  إال  املسيح  ُيصبح  مل  دام عيسى  ما  ابلتبين،  قوله  وهي  بعض  -والثانية،  حبسب 

 (. ARTEMONISMالقول اببننْي هلل، وهو ما يُسمى: األرطومونية ) - الالهوتيني
ختت        ال  الساموساطي  بولس  عقائد  أن  أهنا  ورغم  ورغم  واملعلمني؛  اآلابء  من  غريه  عن  جوهرها  حيث  من  لف كثريا 

وسي، الَت صارت أساسا لكل العقائد  س؛ إال أهنا وبسبب خمالفتها ألصول بولس الطر جتمع بني التلفيق والتنظري، كمثيالهتا
الكن لوجود  مهدد  خطر  أهنا  على  إليها  أنفسهم مديالرمسية؛ سيُنظر  يرون  من  وسيقوم هلا  "مالكيون"  سة،  عنها، ك   افعني 

إن   يف اآلن ذاته. ويُقال  مهامجا لرئيسه الروحي ورئيسه املدين  مبهامجته لبولس الساموساطي سيكون  سابق الذكر، الذي 
سنة   )اجملمع(  السنودس  لعقد  دعا  من  هو  طرسوس،  أسقف  ترّأسه  264"لينوس"  قد  يكون  أن  وحُيتمل  أنطاكيا،  يف  م 

نطاكيا. ويُذكر أن هذا اجملمع مل يتوّصل إىل نتيجة عملية خبصوص ما اجتمع له، وقد ُعقد  بولس نفسه، بوصفه أسقفا أل
سنة   اثلث  جممع  عقد  إىل  دعا  ما  وهو  اجلدوى؛  عدم  يف  هنايته كاألول  آخر، كانت  جممع  مرة  268بعده  أنطاكيا  يف  م 

إىل "مالكيون" املعروف بعلمه ومنطقه،    فيه  أخرى، وكان عدد من حضره بني السبعني والثمانني انئبا؛ وقد أوكل احلاضرون 
الكنيسة،   عن  بقطعه  اجملمع  فحكم  األسقف،  هرطقة  يُظهر  أن  الكاهن  هذا  استطاع  طويل،  نقاش  وبعد  بولس.  حماورة 
روما،   أسقف  "ديونيسيوس"  من  إىل كل  اجملمع،  بنتيجة  احلاضرون  وقد كتب  له.  بدال  جديد  أسقف  وبتعيني 

رية، كذلك إىل كل كنائس املقاطعات والبالد األخرى. غري أن بولس مل ينصع لقرارات  أسقف اإلسكند  و"ماكسيموس"
أخرى. وعندما   سنوات  أربع  ملدة  عليه،  ما كانت  على  احلال  فاستمرت  له.  امللكة  بفضل دعم  منصبه،  يف  وظل  اجملمع، 

 ئد الَت كان يدعو إليها. ، من دون أن تزول العقا توىل "أوريليانوس" احلكم بعد سقوط زنوبيا، زال نفوذ بولس 
اض         ازدَيد  إىل  نشري  أن  من  بد  ال  هنا  التنظري  طوحنن  دخول  ومع  واملدة،  العهد  طول  مع  املسيحية،  العقائد  راب 

للملوك   السياسي  النفوذ  دخول  مالحظة  من  بد  ال  ُث  "اهلراطقة".  جانب  من  املدافعني، كما  جانب  من  عليها  العقلي 
العقائد على  وحده؛ وسيجعل    ، واألابطرة  الدين  ختدم  فصاعدا، ال  اآلن  من  العقائد  سيجعل  مما  مهامجة؛  وإما  أتييدا  إما 

 سيكون له أثره البالغ على الكنيسة على طول اترخيها.   -ال شك-اجملامع املنعقدة ال تتغىيَّ احلق وحده. وهذا 
 . لوقيانوس:  8
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تتبارى يف اإلجابة ع        "   سؤال املسيح  ن إن الكنائس كانت  »َمْن يَ ُقوُل النَّاُس ِإيّنِ  عليه السالم، يف قيصريّة فيِلبُّس: 
. ولكنها مل تكن تعلم أن إجابة هذا السؤال اخلطري، ال تكون عن طريق إعمال العقل، أو عن طريق  1َأاَن اْبُن اإِلْنَساِن؟« 

مرتبة   إال  يعكسان  ال  الطريقنْي،  هذْين  ألن  اإلمياين؛  الصحيح،  التقليد  العلم  إىل  املوصل  الوحيد  الطريق  وأما  صاحبهما. 
قدم   ال  املسيحيني  أن  ومبا  اإلحسان.  مقام  إىل أعلى  العبد  يرتقي  عندما  القدس(،  الروح  طريق  )عن  الكشف  طريق  فهو 

مد  ، إن اعتُ ميان، فإهنم بقوا مع عقوهلم، الَت على مسّو بعضها، فإهنا ال تتجاوز ما هو من قبيل اإل إمجاال  هلم يف اإلحسان 
منطق   ذات  عقائد  وأنشأوا  ابلالهوت،  اشتغلوا  الذين  املعلمني  وإن  ذلك.  عدا  فيما  النظر،  قبيل  من  هو  ما  أو  الوحي؛ 
مقبول لدى من هو من طبقتهم العقلية، مل ُيضيفوا إىل العقائد املسيحية الَت ينبغي أن جيتمع عليها جل املسيحيني، إال  

حمتمال، وضمن ما يُطيقه الشعب؛ أما إن صار تعليما    وقت كونه د هبا واترة تنزل. كل هذا،  تشويشات، جتعلها اترة تصع
 يُدّرس للعموم، فإنه سيصري تعسريا يف الدين، من غري شك. 

املعلمون،          هبا  يقول  الَت  النظرية  الطروحات  جل  ستواكب  فإهنا  لذلك  قدمية،  أنطاكيا كنيسة  ولقد كانت كنيسة 
ابلقبول وإما ابلرفض. وملا كان أهلها أكثر املسيحيني ُعرضة للتشتيت بسبب االضطهاد، فإهنم قد صاروا    وستتلقاها إما 

وقربص فنيقية  بقاء   ، إىل  أبنطاكيا  مع  ُدع  .ابقية  قد  أنطاكيا،  يف  أنه  اب  واكما  مرة  أتسيس كنيسة  سيملألول  ويرجع  حّيني. 
ما جعلنفسه،  )الرسول(  إىل بطرس    اأنطاكي مدعو وهو  ظنا منها،    ؛إىل اإلجابة عن سؤال حقيقة املسيح  يف نظرها،   ة ها 

أحد  متناول كل  يف  ذلك  واملعلمني    ؛أن  األساقفة  أن  ومع  وروما.  وقرطاجنة،  قيصرية،  يف  أخواهتا:  مع  بدلوها  فأدلت 
الالهوتية،   أنطاكيا  مدرسة  فإن  يف كنائسهم،  والعَقدية  التعليمية  الناحية  يهملوا  مل  تتأسس والقادة،  الثالث    مل  اجلزء  إال يف 

قيانوس من بالد  و من القرن الثالث. والذي أسس هذه املدرسة، وقام ابلتعليم فيها، هو "لوقيانوس". ويعتقد البعض أبن ل
، وعهد إليه  أسقفا، استدعى لوقيانوس العامل املثقف، ورمسه كاهنا  الذي عندما أصبح مسيساط، بالد بولس الساموساطي؛  

 نطاكيا.  ابلتعليم يف مدينة أ 
الناسَ         وصل  الع  عن  ومما  ترمجة  صحح  فقد  للعربية،  إتقانه  بسبب  أنه  نظاما  هلوقيانوس،  لوقيانوس  القدمي. واتبع  د 

نة ألورجيانوس يف تفاسريه، وأما مدرسة أنطاكيا فقد اجتهت  يخيالف نظام مدرسة اإلسكندرية يف تعليمها؛ فهذه كانت أم
ضوء اللغة والتاريخ. فمدرسة أنطاكيا مُيكن أن نقول عنها: إهنا انتهجت هنجا علميا يف  حنو حتليل فصول الكتاب، على  

مقابل أخواهتا. ولعل هذا هو السبب الذي جعل التفاسري الَت أنتجتها، تُعمر أكثر من تفاسري أورجيانوس الروحية. لكن  
منا لبلوغ كنيسة اإلسكندرية أوج إشعاعها. ومل  ا كان مز   ال ينبغي أن يُنسينا أن وقت بدء ظهور كنيسة أنطاكيا، ،ا كلهذه

 لسيطرة على اإلسكندرية، بل جاوزهتا إىل بالد كثرية، بفضل أورجيانوس واملدرسة الَت أسسها يف قيصرية. تكتف تعاليمها اب 
الدنيا ومتقشفا؛    وقبل الكالم عن تعاليم لوقيانوس الكريستولوجية، ال بد من أن ُنرب أبنه عاش منزها تقيا، زاهدا يف        

وكان أيضا غيورا هلل، ومدافعا عن اإلميان. وختم حياته ابملوت يف    ؛ على العكس متاما من ويل نعمته بولس الساموساطي
االرتقاء   اوف العذاب. ورغم هذن م، على يد اإلمرباطور "مكسيمنوس دايوس"، بعد أن قاسى ص312سبيل هللا يف سنة 

فحسب،    عقائد بولس  مل يقبليف نظر م ُتِهميه،  . وهو  م بتأثره ببولس الساموساطي تهَ انوس يُ يف العلم واملعامالت، فإن لوقي
علّ  بالد  بل  يف كل  ُث  أوال،  أنطاكيا  يف  هدمها  إىل  يسعى  ُمبطال  تراه  الرومانية  الكنيسة  جعل  قد  وهذا  إليها.  ودعا  مها 

كان أاب ومعلما ل  "أريوس"، الذي كان يفخر    موساطي، فكذلكاوكما كان لوقيانوس خلفا لبولس الس  وصلتها تعاليمه.
هبذه النسبة اللوقيانوسية. ولقد أضاف أريوس إضافات طفيفة إىل عقائد معّلمه، فكان يقول بوحدة اإلله الَت ال مساوي  
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له فيها؛ ويقول أبن هللا هو خالق كل شيء، وكل ما سواه فهو خلق له؛ ومن هنا يكون هو اخلالق للوغوس. ويقول أبن  
عّرف   الذي  الشخص  وهو  التبين(؛  )عقيدة  البشر  بشرا كسائر  عيسى كان  وأن  روحا،  ال  بشرَي  جسما  اختذ  اللوغوس 

ارتفع   ُث  ابهلل،  أن  أتباعه  نعلم  اإلسكندري،  ألكسندر  األسقف  خطاب  ومن  وحمبة كاملة.  اتمة  طاعة  عن  أابن  أن  بعد 
 . ا طيلة املدة الَت توىل فيها خلفاء األسقف بولس الساموساطي الثالثة اجللوس على كرسي أنطاكي  ،لوقيانوس ظل حمروما 

لقد كان لوقيانوس غيورا على الدين، مدافعا عن عقائده دفاعا ال يلني؛ رغم أن الكنيسة كانت تُعّده "هرطوقيا".         
ه،  وس" على املسيحيني يف سورَي. فألقي القبض عليوهكذا فقد صمد لوقيانوس يف وجه االضطهاد الذي شنه "مكسيمني 

وُوضع يف سجن "نيقوميدية"، وذاق فيه صنوف العذاب. ولقد استمر اضطهاد املسيحيني يف اإلمرباطورية الرومانية، حىت  
  م. واستمرت احلال على ما هي عليه، إىل أن جاء 311بعد العفو الذي أصدره اإلمرباطور "بقالريوس" يف سرديكة سنة 

اإلمرباطور "قسطنطني"، وأصدر "ليكينيوس" معاهدة "ميالن"، الَت كفلت حرية األدَين. ومل تلبث الدَينة املسيحية إال  
ما تعرفه الكنيسة  كل  يسريا، حىت أصبحت دَينة اإلمرباطورية الرمسية؛ وهكذا ستبدأ مرحلة اترخيية جديدة، ستكون أساس  

 اليوم. 
 . أريوس اللييب: 9
ما            لوقيانوسكل  املعلم  يد  على  أنطاكيا  مدرسة  يف  الالهوت  درس  لييب،  أنه  أريوس،  عن  إىل  يُعرف  عاد  ُث  ؛ 

متقشفا،   وزاهدا  مثقفا  عاملا  أريوس كان  أن  على  الدارسون  وأمجع  "بنكاليس".  يف كنيسة  ُرسم كاهنا  حيث  اإلسكندرية 
بان والراهبات، الذين رأوا يف أسلوبه نوع جتديد  وهو ما جعل مجاعة من أهل اإلسكندرية يلتفون حوله؛ خصوصا من الره

 يف أسلوب التعليم.  
ولقد كان أريوس يُهاجم تعاليم "سابليوس"، كشأن كنيسة اإلسكندرية يف جُمملها؛ فكان ينفي أزلية االبن، وينفي         

 انبثاقه من جوهر اآلب. وذلك ألنه كان يرى أن هذه العقيدة تُفضي إىل السابلينية. فدعا أريوس يف تعاليمه، إىل: 
ومع إثبات سبق االبن على اخللق أمجعني، فإنه ليس أبزيل. وحنن قد سبق لنا  ا. القول أبن هللا واحد، أزيل، غري مولود.  

  أن تكلمنا عن هذه املسائل، وأعدانها إىل أصوهلا يف العلم. لكن، ال أبس هنا من التذكري بقول هللا يف سورة اإلخالص: 
ُ َأَحٌد   ُ الصََّمُد    . }ُقْل ُهَو اَّللَّ . وال بد من اإلشارة إىل  [4  -   1َومَلْ َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحٌد{ ]اإلخالص:    .مَلْ يَِلْد َومَلْ يُوَلْد    .اَّللَّ

أن األحد غري الواحد من جهة املعىن؛ ونعين من هذا، أن األحد ذات حمض؛ بينما الواحد هو مرتبة الذات )األلوهية(،  
عنها ابخللق. وإن إثبات املعلمني املسيحيني  مع اعتبار تكثر األمساء يف نفسها، واعتبار اختالف آاثرها )األفعال( املعرّب  

لوحدة هللا، ال بد هلم معه، من إثبات اخللق )االبن ومن بعده(؛ وهذا التالزم الذي يستوجبه االسم الواحد، يُفسد عليهم  
دما يوافق أريوس  إدراك مرتبة الذات الصرف. لذلك فإهنم مهما اختاروا من عبارات التنزيه، فإهنم لن يبلغوا التنزيه التام. وعن

؛ ألنه لو أدركه ملا وجد الكالم عن  { مَلْ يَِلدْ {، فإنه ال يتمكن من إدراك قوله سبحانه:}َومَلْ يُوَلدْ كالم هللا يف قوله تعاىل:}
. ويبقى يف هذا املضمار التفريق بني القائلني أبزلية االبن )وإن صح من جهة البطون(، ومن يقولون  دائما  "االبن" ضرورَي

اإبتي شأن  علو  على  دليال  األحدية،  من  الثانية  املرتبة  يف  من    لالحقني انه  الالهوتيون  يتمكن  حىت  وذلك  األّولني.  على 
هبا؛ ألن هذا اخللط الذي وقع فيه املتقدمون، على اختالف   تصنيفها، وتصنيف القائلني  من  معلوماهتم، وابلتايل  ترتيب 

 لدى متأخري الالهوتيني.  ي سيتولد من بعدُ مراتبهم وتباينها، ال شك سيؤسس لكل اخللط الذ
بقصد هللا ومشيئته.   من العدم كما خرج سائر املخلوقني،  من جوهر اآلب، خرج  ب. أن االبن غري األزيل وغري املولود 

؛  األزلية على صاحبناوما أروع هذا الكالم، ابملقارنة إىل كل األقوال السابقة!... غري أنه ال بد من اإلشارة إىل التباس معىن  
ألن األزلية هنا هي "الِقدم" نفسه، من دون اعتبار للزمان؛ وإمنا عند متييز القدم من احلدوث فحسب. وأما الزمان، فإن  
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لكل   التعلقات  أول  وجيعلها  هنا،  أريوس  يذكرها  الَت  املشيئة  وأما  املرتبة.  يف  عليه  سابقة  )اللوغوس(،  احملمدية  احلقيقة 
في أجل  املخلوقات،  من  التعلق  ألن  الوجود؛  إىل  منه  اإلخراج  عند  ال  عدمهم،  حال  يف  هبم  تعلقت  أهنا  نعلم  أن  نبغي 

اإلخراج يكون لإلرادة ال للمشيئة. وهذا الذي نقوله، ال يتمكن من إدراكه ال أريوس وال غريه، من سابقي املسيحيني أو  
   !... نامن الحقيهم؛ فلُيعترب ه 

ا يعبده  الذي  املسيح  أن  عدم  ج.  املطلقة،  القدرة  املطلق،  العلم  املطلقة:  الصفات اإلهلية  ليس إهلا؛ وال حيوز  ملسيحيون، 
، إىل غري ذلك من الصفات اإلهلية. وهذا أيضا كالم م ُدهش، ودليل توحيد قليل النظري؛ ينبغي أن نشهد لصاحبه   التغريُّ

واألنبي  عيسى  به  جاء  الذي  احلق  على  أبنه كان  له  نُقّر  وأن  اجلميع  به،  على  هللا  اء،  مقابل  السالممن  بد يف  لكن، ال   .
للصورة  املقابل  ؛ ذلك، من أن ننبه إىل قصور قول أريوس؛ وذلك ألن املسيح كان خليفة هلل، حائزا لكمال الصورة اإلهلية

احملمدية(  السماوية  التعدد  )احلقيقة  ألن  هبما؛  الظاهر  تعدد  يعين  ال  هنا،  املظهرْين  يف  التعدد  وإن  املواطن  .  إىل  عائد 
مسألة اإلطالق يف الصفات اإلهلية، فينبغي التمييز فيه بني الصفات يف مرتبة    ا)العوامل(، ال إىل الظاهر )املتجلي(. وأما 

ونعين من هذا أن اخلليفة على الصفات اإلهلية بني ما يُعطيه اإلطالق    الواحدية )األلوهية(، وهي يف مرتبة اخلالفة األرضية. 
وما يُعطيه التقييد الصوري، وما يدخل يف الوقت عليه من عدمه األصلي. ونعين مرة أخرى، أن املسيح م ُطلق  الوجودي،  

الصفات من جهة حقيقته )املرتبة(، ومَقّيد فيها من جهة صورته )اجلسد(، وفاقد هلا، عند ظهور أصله العدمي يف وقت  
طلق، فهو كل الصفات اإلهلية، من جهة حقيقة عيسى؛ ومن هذا  ما. ولنضرب أمثلة على ما نروم، فنقول: فأما ما هو م ُ 

الوجه، يكون عيسى م ُطلق العلم، م ُطلق القدرة، وغري ذلك... وأما من جهة ظاهر الصورة، فإنه يكون مقّيد الصفات؛  
أيضا. وأما عدمه،    لم هللا، حبسب استعداده املخالف لغريه من اخللفاء الرابنيني، وحبسب الوقت ن عِ فيظهر علمه مقدارا مِ 

، خبصوص صفة من الصفات. وهذا يعين أنه قد يظهر عليه اجلهل  ي فإنه يظهر يف األزمنة الَت ال مُيده هللا مبدده الوجود
واملقصود    . ؛ وهكذا..)عدم العلم( مبسألة خمصوصة، يف وقت ما؛ وقد يظهر عليه العجز )عدم القدرة(، أيضا يف وقت ما

لي ألن معناها األصلي  ين العبد الرابين، تكون له مراتب ثالث: احلق، والصورة )ابملعىن التفص من كالمنا هذا كله، هو أ
ظهر   ولقد  والصفات.  الذات  معدوم  فيها  العبد  الَت كان  الثبوتية  العدمية  واحلقيقة  وحدها(،  احملمدية  ابحلقيقة  خمصوص 

اإلطالق؛ يف أوقات عدة، ليدل على أصله العدمي.  العدم على نبّينا صلى هللا عليه وآله وسلم، وهو أكمل اخللق على  
ومن ذلك عدم إجابته بنفسه عن سؤال السائل، حىت مُيّده هللا بعلمه؛ كما وقع عند سؤال اليهود له عن ربه، فلم جُيب  

به النيب صلى هللا عليه و   بعد نزول سورة اإلخالص. إال   نصح  أن ما  آله  وكما وقع يف حادثة أتبري النخل، الَت انكشف 
بعد   صلى هللا عليه وآله وسلم  ينفع الغارسني؛ وعندما روجع  أَنْ ُتْم  »النخل ذلك العام، قال:    بُُدّو عدم صالحوسلم، مل 

ُدنْ َياُكمْ  أِبَْمِر  والسالم:  1« !َأْعَلُم  الصالة  عليه  فأجاب  الساعة،  عن  السالم  عليه  جربيل  سأله  ملا  وكذلك  اْلَمسْ ».  وُل  ؤُ َما 
اِئلِ  َها أِبَْعَلَم ِمَن السَّ ، كما  مرتبة اخلالفة   ؛ وغري ذلك كثري... ولكن ظهور حكم العدم من اخلليفة، ال ينزل به عن 2« ! َعن ْ

على هذا، فإن اخلليفة عند ظهور حكم عدمه، يكون من مرتبة حقه  و   . يظن اجلاهلون ممن هم على شرك خملوط بتوحيد
"معرفة   يعرض لعقول الناظرين!... ومن هذا الباب قال الصوفية:  أعجب ما  من  م ُطلق الصفات، عاملا مبا جيهل. وهذا 

يفة الذي له اإلطالق  العارف )الرابين(، أصعب من معرفة هللا!"؛ وذلك ألن هللا له مرتبة اإلطالق عن التقييد، خبالف اخلل
 والتقييد معا. 

 
 . أخرجه مسلم، عن أنس بن مالك رضي هللا عنه.  1
 . متفق عليه عن أِب هريرة رضي هللا عنه.  2
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د. أن معرفة االبن ابآلب حمدودة وغري مطلقة؛ لذلك هو ال يستطيع اإلعالن )التعريف( التام عنه؛ وهذا أيضا من نفيس  
يط  احمل  هللا هو  كالم أريوس. وهو يعين منه أن العبد اخلليفة، على معرفته التامة ابهلل، فإنه ال يكون حميطا به سبحانه؛ ألن

تعاىل:  يقول  أحد.  به  حُييط  ال  ]الربوج:    الذي  يٌط{  حمُِ َورَاِئِهْم  ِمْن   ُ سبحانه: [20}َواَّللَّ ويقول  َشْيٍء    ،  ِبُكلِّ  ِإنَُّه  }َأاَل 
يٌط{ ]فصلت:   بربه  [ 54حمُِ معرفة اخلليفة  أن  من العباد.   -كما ذكران-. غري  معرفة غريه    اتمة، وليست انقصة كما هي 

 ه املسألة، فلنكّف عنه.  والكالم يطول يف هذ
وجودها   لكان  خيلقنا،  أن  هللا  يشأ  مل  ولو  صورهتا؛  على  نكون  حىت  ألجلنا؛  احملمدية(  )احلقيقة  الكلمة  خلق  هللا  أن  ه. 
املسيح   املرتبة وحقيقة  هذه  بني  خيلط  ألنه  به حقيقة؛  العلم  أهل  من  يكن  مل  أريوس  فإن  املشهد،  هذا  علو  وعلى  حماال. 

؛ ويقول  يف نبّيهم عليه الصالة والسالم  و جيعل االبن على صفات مقّيدة، كما يرى ذلك فقهاء املسلمنياألرضية. لذلك ه
إن االبن قد سلك طريق احلق )التكليف( بقَدر من هللا، ال بنفسه. وكما ال خيفى، فإن هذا الكالم حق خملوط بباطل؛  

نُفّصل أن  يسعنا هنا  هبذه املسألة، لنضع القارئ على طريقها،  لضيق الوقت، وضيق الكتاب. وحىت جنُ   هال  يتعلق  مل ما 
فإننا نقول: إن العباد يتومهون أن اخلليفة ينبغي أن يكون هو هللا فحسب؛ ويظنون أن هذا هو كماله؛ بينما هو كمال هللا  

ده. ومن علم ما  ال كمال اخلليفة. وكمال اخلليفة ال بد أن يكون جامعا بني النقيضنْي، ال منحازا إىل طرف الوجود وح
ن جهل  مِ  ُث إنّ   نقول، فإنه سيتمكن من جماوزة َشَرِك خملوقية املخلوق، ليعرف احلق يف صورته على ما يليق به سبحانه. 

، ال ميكن أن ينفصل  يتوهم أن الشيطان خارج عنها؛ بينما هو حقيقة من حقائقها أْن صار  أريوس مبرتبة الكلمة اجلامعة،  
 العلم الغريب، الذي يُفتح على حبر الظلمات؛ وهو علم م ُهلك، إال للراسخني يف العلم من األفراد. عنها. وهذا ابب من  

فإن          لذلك  أمة؛  من كل  اخلواص  مع  العوام  العليا، كعادة كل  أريوس  عقائد  لتقبل  اإلسكندرية،  ما كانت كنيسة 
مقوالته  ابستدعائه إلثنائه عن    )السنودس(   طلب انعقاد اجملمع  ،األمر يف  ما مل يُفلح  فل  ؛أسقفها "ألكسندروس"، قد قام 

حوايل   فعرض  320يف  برأي.  أريوس  قضية  يف  اخلروج  بغية  ولييب،  مصري  أسقف  مائة  حوايل  اجملمع  هذا  حضر  وقد  م. 
و"سكوندس"،   "ثيوفاس"  مها:  ليبيان  أسقفان  إال  أريوس  يؤيد  فلم  حبسبه؛  أريوس،  "هرطقة"  اجملمع  على  ألكسندروس 

 لقسوس والشمامسة؛ فقرر السنودس قطع أريوس عن اخلدمة.  وبعض ا 
قليلة؛          زمرة  إال  مجاعته  من  اإلسكندرية  يف  جيد  مل  أريوس،  ُحرم  حتوعندما  إىل  معها  اخلارج،  ي و اُضطُّر  إىل  نظره  ل 

"أسابيوس" أمثال:  من  أنطاكيا،  يف  دراسته  زمالء  ببعض  صلة  له  و"أسابيوس   حيث كانت  نيقوميدية؛    )مَسّيه(  "أسقف 
الالذقية  أسقف  و"ثيودوتوس"  بريوت؛  أسقف  و"غريغوريوس"  فلسطني؛  من  قيصرية  أريوس    ؛ أسقف  واختار  وغريهم... 

ابلكتابة   إىل قيصرية، وشرح ملؤرخ الكنيسة وأسقف قيصرية )أسابيوس( عقيدته وموقفه؛ فنصحه هذا األخري  إىل  القدوم 
أريوس، كتب هو أيضا إىل  نظريه أسقف نيقوميدية، فكتب إليه ُث ارحتل   نيقوميدية على آراء  ملقابلته. وملا اطلع أسقف 

عدد كبري من األساقفة، داعيا هلم إىل مؤازرة أريوس. ودعا مع ذلك إىل عقد جممع يف نيقوميدية، للنظر يف القضية برمتها؛  
اإلس أسقف  اجملمع  راسل  ولقد  الشركة.  يف  وأتباعه  أريوس  قبول  وقرر  اجملمع،  يرفع  فاجتمع  أبن  ألكسندروس،  كندرية 

)اجملمع( قد اقتنع هبا.  له عقيدته الَت يبدو أنه  أريوس ذاته أن يراسل أسقفه ويشرح  من  طلب  أريوس، كما    احلرمان عن 
أسقفه، خيربه أنه مل يدع إىل غري ما كان هو يدعو إليه. ويُظن أن جممعنْي قد انعقدا يف بيت  فكان ذلك، وراسل أريوس  

.  الباتّ   طني لبحث قضية أريوس، وانتهيا إىل طلب رجوعه من أسقف اإلسكندرية، الذي بقي على رفضهعنيا ويف فلس 
فما كان من أريوس إال أن انفصل عن الكنيسة، وعاد إىل اإلسكندرية مع مجاعة من أتباعه، وبدأ نشاطه وخدمته. ولقد  

 (.  THALIAألف أريوس، يف فرتة إقامته بنيقوميدية، كتابه "املثالية" )
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وكان أريوس شاعرا أيضا، فكتب بعض الرتانيم املتضمنة لعقيدته، والَت انتشرت يف اجملتمع املصري انتشارا واسعا.         
بلداهنم.   يف  أريوس  بدعوة  مبشرين  املتحمسني،  من  وأمثاله  "أستريويوس"  فقام  األخرى،  البالد  أريوس  انتشار دعوة  وبلغ 

أيضا ا أبنه  ملعاندون؛ ودار اجلدل بني الفريقنْي، على هيئة مراسالت، يزعم فيها كل فريق ملقابِ وكما كثر املؤيّدون، كثُر  له 
على احلق، مستدال يف ذلك مبا يُناسب قوله من الكتاب املقدس. ولقد كان من نتائج هذا اجلدل، أن انقسمت الكنائس  

 واجلماعات يف كل مكان.  
، يف الوقت الذي بدأ قسطنطني يذوق طعم استقرار اإلمرباطورية. فرأى أن  وقد ظهر االنقسام يف الكنيسة الشرقية        

اجلداالت العقدية، هتدد وحدة اإلمرباطورية الَت طاملا سعى إليها. وهلذا السبب، فقد استشار اإلمرباطور صديقه األسقف  
 فيه من شحناء؛ ومحل  "هوسيوس"، واتفق االثنان على مراسلة كل من ألكسندروس وأريوس، من أجل الكف عما كاان

إقناع الرجلنْي والعودة هبما إىل الصف الواحد. ومع أن مهمة هوسيوس مل تنجح،    قْصدهذه الرسالة "هوسيوس" نفسه،  
ب  عاد  أنه  جممع  إال  عقد  اقرتاح  ظهر  وهنا  رجاهلا.  من  عددا  لقي  أن  بعد  الشرقية،  الكنيسة  يف  الوضع  عن  دقيق  تصّور 

ن يف  عاملي(  )مؤمتر  األمر.مسكوين  هذا  يف  للبت  اختالفٍ   يقية  هذا    وعلى  ترأس  وفيمن  االقرتاح،  هذا  وراء  فيمن كان 
إليه  دعا  قد  اإلمرباطور  فإن  النهاية  اجملمع،  يف  به  فيما  ورّحب  حماورات، وال  من  خافيا فيما دار  هوسيوس  أثر  يكن  ومل   .

ذ من قرارات؛ خصوصا وأن اإلمرباطور قد افتتح املؤمتر   بنفسه، يف دعم سياسي واضح، غري خال من التوظيف املغرض،  اختُِّ
 . حوالكما هو الشأن دائما يف مثل هذه األ

املؤمِترين،          أجساد  حتملها  الَت كانت  التعذيب  آاثر  هو  ُيالحظ،  أن  ينبغي  ما كان  على  والَت كانت  وأول  شاهدة 
بينهم، معتنيا هبم، وحارسا هلم جبنده؛ مما كان  هذه املرة    مع حضور اإلمرباطور يف مفارقة صارخة  ،  القريبة   حقبة التعذيب 

م، وكان عدد احلضور يفوق ثالمثائة  325يونيو  19مؤِذان يف الظاهر ابنقالب احلال. ولقد بدأ جممع نيقية أوىل جلساته 
أ أربعة  إال  الغرب  من  حيضر  مل  حني  يف  الشرقية،  الكنيسة  إىل  منتسبني  حضر  من  أغلب  ولقد كان  مخسة  أسقف.  و 

إال  أشخاص  )فرنسا(  الغال  بالد  ميثل  مل  واحد، كما  شخص  إال  إسبانيا  ميثل  ومل  بريطانيا،  عن كنيسة  انئب  يوجد  فلم  ؛ 
شخص واحد، وانب عن كنيسة روما شخصان. وهذه أول مفارقة تنبغي مالحظتها هنا، مبا أن الداعي إىل انعقاد املؤمتر  

 طريقة ضّم الكنيسة الشرقية فحسب.  يقة، كان حبثَ هو اإلمرباطور نفسه؛ وكأن األمر يف احلق 
 وأما تقسيم احلاضرين حبسب العقيدة، فإنه كان كما يلي:        

 ا. الطائفة املصرية، وعلى رأسها األسقف ألكسندروس وأثناسيوس؛ وانضم إليهم ممثلو الغرب، وهم أقلّية. 
أسابي ب.   واألسقف  أريوس،  رأسهم  وعلى  اللوقيانوسيني،  وإن كانوا  طائفة  أقلية،  أيضا  اجلماعة  وهذه  النيقوميدي.  وس 

 متحمسني. 
ج. وأما األغلبية، فُيمكن أن نصفها ابحلياد، أو أبتباع أورجيانوس؛ وعلى رأسهم كان أسابيوس القيصري أعلم اجلماعة،  

 مبا أن مناصريه كانوا من متوسطي العلم.  
قُرئ على أمساعهم من  ن بعض احلاضرين أن سّدوا آذاهنم استعظاما ملا  وملا بدأ اخلوض فيما اجُتمع له، بلغ األمر م        

قدأريوس  كالم اجملمع  ألن  عليه   اكتفى  ؛  للحكم  من كتاابته  عينات  بقراءة  عقيدته،  عرض  خيشى  من أجل  وكأنه كان  ؛ 
يُفحم اخلصوم  مؤيِّدو أريوس من إعالء عقيد من هذا العامل اجلليل أن  إىل األغلبيةقد  ، فإن ُجّلهم  ته . وملا يئس  ،  انضموا 

الراسخني غري  وبعد  كعادة  أريوس،  نصري  أسابيوس  األسقف  اقرتحه  الذي  اإلميان  قانون  رفض  وبعد  املؤمتر،  هناية  ويف   .
م وفد اإلسكندرية قانون إميانه الذي حظي بقبول  قدّ   ؛التحفظ على قانون اإلميان الذي اقرتحه أسابيوس القيصري أيضا 

 اإلمرباطور ومستشاره هوسيوس. 
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 ولقد كان القانون املعتمد، يدعو إىل:        
 اعتبار يسوع املسيح االبن الوحيد هلل )تعاىل هللا(، املولود من اآلب.  -
وعند اعرتاض األريوسيني على مصطلح "مساو لآلب يف  ساواة االبن لآلب يف اجلوهر ويف الكماالت اإلهلية.  القول مب  -

ذكرهم أبنه خمالف للكتاب املقدس، أُجيبوا أبن اعرتاضهم صحيح ابلنظر إىل حرفية الكتاب، ولكن املعىن املراد  اجلوهر"، و 
م جلي من األغلبية، وخروج إىل حتكيم األهواء.   هلم، صحيح ابالستناد إىل مفهوم الكتاب. وهذا حتكُّ

 اعتبار االبن مولودا من اآلب، ومع ذلك فهو غري خملوق.  -
 هذا نص قانون اإلميان الناتج عن مؤمتر نيقية: و        

من   يسوع املسيح ابن هللا املولود  ما يُرى وما ال يُرى؛ وبرب واحد  ضابط الكل، خالق كل األشياء،  ]نؤمن إبله واحد، 
مساٍو   خملوق،  غري  مولود  حق؛  إله  من  حق  إله  نور،  من  نور  إله،  من  إله  اآلب،  جوهر  من  أي  الوحيد؛  املولود  اآلب، 

الذي من أجلنا حنن البشر، ومن أجل خالصنا، نزل  لآلب يف اجلوهر؛ الذي به كان كل شيء يف السماء وعلى األرض،  
األحياء واألموات؛ وابلروح    دينَ وجتّسد وأتنَّس وأتمّل، وقام أيضا يف اليوم الثالث وصعد إىل السماء؛ وسيأِت من هناك ليَ 

إنه من  القدس. وأما الذين يقولون كان زمان مل يو  له وجود قبل أن ُولد، وإنه ُخلق من العدم، أو  يكن  جد فيه، وإنه مل 
أو جوهر آخر، أو إن ابن هللا خملوق أو إنه قابل للتغيري أو متغرّي، فهم ملعونون من الكنيسة اجلامعة الرسولية.[.    مادة أخرى

إال قول هللا  يصدق عليه  َمْن يف اأْلَْرِض     تعاىل: وإن هذا النص على ركاكة لغته، واضطراب معانيه، ال  َأْكثَ َر  }َوِإْن ُتِطْع 
 ؛ ولُنجمل مالحظاتنا عليه يف اآلِت: [116ُيِضلُّوَك َعْن َسِبيِل اَّللَِّ ِإْن يَ تَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوِإْن ُهْم ِإالَّ خَيُْرُصوَن{ ]األنعام: 

ا منوطة ابلصلة الفردية لكل عبد بربه، مما جيعل الناس متفاوتني  ا. إن مسألة العقائد، ال تكون أبدا ابإلمجاع البشري؛ ألهن
املسلمني من  األصل كثري  هذا  يف  غلط  ولقد  رهبم.  من  قرهبم  درجات  حبسب  في أيضا  فيها،  وقع  ما  مثل  يف  فوقعوا    ه ، 

 املسيحّيون. 
وإننا نؤكد لكل من يشك يف هذا  ب. إن نص القانون املذكور، نص شرِكّي، خمالف يقينا ملا دل عليه عيسى من توحيد.  

 . يف شيء  احلكم، أن عيسى يرفض رفضا قاطعا األلفاظ الَت تُثبت ألوهيته، أو جتعله مساوَي هلل سبحانه 
ج. إن معىن االبن كما يفهمه املؤمترون معىن ال يصح، وال يليق ابهلل. وابلتايل فإن العدول عنه، أفضل ملن كان يريد بلوغ  

تعا  هللا  يقول  قَانُِتوَن    ىل: احلق.  َلُه  َواأْلَْرِض ُكلٌّ  َماَواِت  السَّ يف  َما  َلُه  َبْل  ُسْبَحانَُه  ُ َوَلًدا  اَّللَّ اختَََّذ  َماَواِت    . }َوقَالُوا  السَّ َبِديُع 
َا يَ ُقوُل َلُه ُكْن فَ َيُكوُن{ ]البقرة:   . [117،  116َواأْلَْرِض َوِإَذا َقَضى أَْمرًا فَِإمنَّ

منقوض ابحلس؛ ألن املسيح جمموع الروح واجلسد، واجلسد ال يتمكن أحد من إنكار  وقية املسيح،  د. إن القول بعدم خمل 
خملوقيته؛ إال أن يكون أمحق فاقدا لألهلية. ونعين من هذا، أن كل عقيدة، ينقضها احلّس من وجه تعلقه هبا، فإهنا تلتغي  

  وال تتغريّ ال تتبدل  الَت  ؛  احلقائق ذاهتا  يف كوهنما معا يعودان إىل   تلقائيا. وهذا، ألن عامل احلس يلتقي بعامل املعاين واألرواح، 
؛ أما احلقائق، فُتذكر يف القرآن  يُشار إليهما يف الوحي بلفظْي السماء واألرض - كما ذكران سابقا-مان . والعالَ ا أحكامه

 بلفظ "سنة هللا". 
التكليف الشرعي. وعيسى من هذا الوجه، ليس ِبدعا  ه. إن عقيدة الفداء واخلالص، عقيدة وضعية، تنايف احلكمة من  

تعاىل: بقوله  وسلم  وآله  عليه  هللا  صلى  نبّينا  هللا  أمر  هذا، كما  يف  وهو  يسري.  ُسننهم  على  هو  بل  الرسل،  }أُولَِئَك    من 
ُ فَِبُهَداُهُم اقْ َتِدْه{ ]األنعام:   مظاهر احلق، الداعية إىل عبادته  ومن غاب عنه أن األنبياء سلسلة من    . [90الَِّذيَن َهَدى اَّللَّ

يف   ابلغ  وإن  املستقيم،  الصراط  عن  منحرفا  يكون  فإنه  اآلخرين،  دون  منهم  لواحد  املرتبة  أثبت  وإن  ابلعبودية،  وإفراده 
رسول بعينه. وهذا الذي نقوله، دليل من دالئل وحدانية األلوهية البارزة؛ ألنه لو تعدد اإلله،  ل رسالة بعينها أو  ل االنتصار  



291 
 

لقيل إبمكان اختالف املرسلني فيما بينهم. وأما واحلال غري تلك، فإن التكامل بني الرساالت حاصل، والتآزر بني الرُسل  
 واقع. 

عليه  اتفقوا  ما  خُيالف  من  لكل  اجملتِمعني  لعن  وأما  ابملسيحية  هم  و.  خروج  فهو  أصلها ع،  عة   ن  السَّ الباطل  وعن  إىل   ،
، لن يزيدها إال بعدا عن احلق، ودخوال يف خدمة  املسيحية اجلديدة  إلمرباطور )الدولة( مع كون ا  . وإنّ والّضيق   املعاكس هلا 

 الدنيا وأهلها، وإن ُزعم العكس. 
 ز. إن الكنيسة سُتصبح بعد هذا القانون، سلطة دنيوية ال دينية؛ وإن متسكت ببعض مظاهر التديُّن. 

إن الكنيسة الرمسية، سينقطع عنها منذ إعالن القانو  ما شاء هللا.  ح.  ن، املدد العيسوّي، وستبقى يف ظلمة متواصلة إىل 
هذا، مع بقاء بعض األفراد على احلق فيما بينهم وبني رهبم وال بد؛ حىت يبقى الدين قائما، يف انتظار قدوم من يُعيده إىل  

له، صلى هللا عليه وآله وسلم.   أصله ويُكمِّ
ا أمر  الفورية، كان  املؤمتر  هذا  آاثر  ومن  الرجال  ط.  أحد  الكنيسة  ستخذل  وهكذا  وبنفيه.  أريوس  حبرق كتب  إلمرباطور 

يتكرر املشهد ذاته، من غري أن ينتبه أساقفة  س ؛ و عينه  العظام من املسيحّيني، كما خذل بنو إسرائيل عيسى عليه السالم 
 يسريون.   األمس  ياليوم، إىل أهنم على ُخطى فريسيّ 

؛ خصوصا يوستينوس واكليموندوس، فإننا سنعلم أن تّيار  املسيحيني   بسابقيه من أهل احلق وحنن إن أحلقنا أريوس         
وكما أن بين إسرائيل    .)حكم األهواء(   بولس الطرسوسي الّضال، قد انتصر؛ ليعود الناس بذلك إىل سابق عهد اجلاهلية

لتشريعي؛ فكذلك املسيحيون سُيصبحون نصارى  من األسر البابلي، وقبل انتهاء الزمن املوسوّي ا  عودهتمصاروا يهودا، منذ  
  يستعجلون الضالل، قبل حلول وقته  هبذا االنتكاس،   بعد جممع نيقية، وقبل انتهاء الزمن التشريعي العيسوي؛ وكأن الناس

 . إن يف ذلك آلَيت!... احلُكمي
ع         الشرق  لكنيسة  الفضل  جعل  قد  نيقية  جممع  أن  من  النصارى،  يعتقده  ملا  جهة  وخالفا  )من  الغرب  لى كنيسة 

الغرب. وه هلوى كنيسة  الشرق  خضوع كنيسة  هو  الواقع  فإن  الشرقية  كالظاهر(،  واتبعتها  الغربية  الكنيسة  ستضطلع  ذا، 
. ورغم قرار جممع نيقية، ومع حرمان أريوس  رثوذكسيةمن اآلن، ابلدعوة إىل دين وضعي جديد يُسّمونه زورا املسيحية األ

إىل    -عند رجوعهم إىل بلداهنم-؛ فإن كثريا من األساقفة واآلابء الذين اشرتكوا يف أعمال اجملمع، عادوا  ن اتبعه يف آرائه ومَ 
عادت اجملادالت بني األفرقاء إىل الظهور من جديد، وعادت االضطراابت إىل الكنيسة،    ما كانوا يعّلمونه فيما قبل. وهكذا 

 األزمان ومع مجيع امللل.  تشتد حينا، وختفت آخر؛ كما هو حال الناس يف مجيع
 . أثناسيوس: 10

نيقية          يف وجه جممع  أريوس ومذهبه،  عن  مدافعَتنْي  "قسطنطينة"،  وأخته  "هيالنة"  اإلمرباطور  أم  جيعل  أن  هللا  شاء 
و عن  وتوصياته. وقد وصل أتثري املرأتنْي إىل حد إعادة أسابيوس إىل أبرشيته يف نيقوميدية، ُث بعد ذلك إىل إصدار العف

ومل يكن أسقف اإلسكندرية هذه املرة ألكسندروس  أريوس ذاته، وإعادته إىل منصبه، مع مراسلة أسقف اإلسكندرية بذلك.  
ب   م.  328يونيو    8يوم  سقفا أ الذي انتقل عن الدنيا، بل كان الشماس )السابق( "أثناسيوس"، الذي ُنصِّ

م. ومل  328سنة    - كما ذكران-م، وبلغ األسقفية  319ا يف سنة  م، ُُث ُرسم مشاس296وقد ُولد أثناسيوس حوايل         
يكن ارتقاء أثناسيوس لألسقفية حمل إمجاع؛ فقد كان يعارضه بعض الكهنة املصريني، ابإلضافة إىل غريهم ممن كانوا خارج  

ة يف املشرق.  وعلى رأسهم أسابيوس أسقف نيقوميدية، الذي كان يرى يف أثناسيوس خطرا مانعا من نشر األريوسيّ   ؛ مصر 
بعد   لكن  قسطنطني.  لدى  نظامية  مبخالفات  ألثناسيوس  أرتف(  )يوحنا  اإلسكندرية  أحد كهنة  ابهتام  األمر  انتهى  وقد 

م. وأما الضربة املوجعة ألثناسيوس،  332مثول أثناسيوس أمام اإلمرباطور، ظهرت براءته، وعاد مكرما إىل منصبه يف سنة  
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أريوس إىل منصبه يف اإلسكندرية. وقد كان أعداء أثناسيوس يعلمون أنه لن يقبل هبذا   فقد كانت أمر اإلمرباطور إبعادة
 الفرصة، لعقد جممع صور، من أجل النظر يف أمر أريوس.  واكان ما توقّعوا. فانتهز فالقرار اإلمرباطوري، 

م، حتت رائسة األسقف أسابيوس القيصري؛ وحضر أثناسيوس  335ولقد اجتمع هذا اجملمع يف مدينة صور سنة         
أسقفا، فُمنع الوفد املصري من الدخول إىل اجملمع، حبجة   يف أعمال    أنهاإلسكندري يف مخسني  غري مدعّو إىل املشاركة 

بعض اجللسات. وقد كان من امل ُزَمع حبث قانون إميان أريوس للتحقق    اجملمع؛ غري أنه حُيتمل أن أثناسيوس قد ُوفق حلضور
حتّول ذلك  وبدل  وسالمته،  صحته  ومن    اجملمع  من  وقد كانت كثرية.  اإلسكندرية،  أسقف  إىل  املوّجهة  التهم  حبث  إىل 

سينوس". ولقد أفلح  ، كانت هتمة أمره بقتل أحد األساقفة املصريني املعارضني له، وهو األسقف "أر ضمن هذه االهتامات
يف دحض هذه التهمة، بشهادة أرسينوس نفسه الذي كان قد أحضره معه. وعندما أيقن أثناسيوس أن القوم    أثناسيوس 

أيضا انتهز    ولكن اجملمع  بني يديه. والتظلُّم   ، من أجل رفع قضيته إليه، اإلمرباطور  إىل يعتزمون عزله من منصبه، رحل سرا  
حكم بعودة أريوس إىل منصبه يف املقابل. ورغم إصرار أثناسيوس على  كما  يا عليه ابلعزل،  حكم غيابو   غياب أثناسيوس، 

تربئة نفسه، فإن اإلمرباطور قد صادق يف النهاية على قرار جممع صور، فأمر بعزله ونفيه، وإبعادة أريوس إىل منصبه. وقد  
   م.335نُفي أثناسيوس إىل مدينة "تريفز" )ضمن أملانيا حاليا(، سنة  

و         وألتباعه  له  عظيما  نصرا  طالته،  الَت  االهتامات  بعد كل  منصبه،  إىل  أريوس  عودة  ورغم كل  ملولقد كانت  ذهبه. 
هذا، فإن م ُعظم الكنيسة املصرية، بقي على رفضه ألريوس، الذي ُرسم يف النهاية يف كنيسة يف أورشليم. وبعد تنصيبه يف  

ه إىل القسطنطينية؛ ويُقال إنه يف اليوم نفسه، وهو يسري يف شوارع القسطنطينية،  أورشليم، دخل أريوس يف موكب من مجاعت 
ليموت يف احلال. ورغم أن البعض قد متسك أبطروحة املوت مرضا،    ،بنفسه   الختالءااضطره إىل  شعر أبمل شديد يف بطنه،  

ما يبقى أرجح من غريه، ابلنظر إىل الصراعات الَت كانت ب  أريوس فإن موت   ينه وبني أعدائه. متسمِّ
م. ومل يطلب أن يُعّمد إال  337مايو من سنة    22ولقد زاد من تغرّي الوضع، موت اإلمرباطور قسطنطني عينه، يف         

ولقد  يف اللحظات األخرية من حياته، وهو من كان له الرأي النافذ يف الكنيسة؛ فعمده األسقف أسابيوس النيقوميدي. 
ألبناء، حكموا ُمشاركًة، وهم: "قسطنطني الثاين" و"قسطنديوس" و"قسطنطس". وقد حكموا  ترك اإلمرباطور ثالثة من ا

من   وجزءا  والربية  والشرق،  الغرب،  الرتتيب:  أخواه  أحبسب  بينما كان  أريوسيا،  الشرق  حاكم  قسطنديوس  وكان  فريقيا. 
املن  األساقفة  إبعادة  أمروا  احلكم،  اجلدد  األابطرة  تويّل  وبعد  قسطنطني  أرثوذكسينْي.  من  االقرتاح  ذلك  وقد كان  فيني؛ 

الثاين، بقصد بعث الشقاق واالضطراابت يف اجلزء الشرقي الذي حتت حكم أخيه. ولقد كان من أثر قرارات اإلمرباطورْين  
م؛ فاستقبله الشعب استقباال حارا، بعد غياب دام قرابة  337نوفمرب سنة    23السابقة، أن عاد أثناسيوس إىل وطنه يف  

مل يُعجبهم ذلك؛    أسقفا للقسطنطينية،   أصبحالذي    ، تنْي. غري أن األريوسيني الذين على رأسهم أسابيوس النيقوميدي السن
زاعمني   "يوليوس"،  روما  أسقف  ُث  األابطرة  مراسلة  النتيجة  أثناسيوس،  أب وكانت  عودة  يف  يرغب  ال  املصري  الشعب  ن 

القدمية. وحُيتمل أن أثناسيوس قد أوعز إىل أنصاره من أساقفة مصر  متهمني لألسقف العائد بتهم جديدة مضافة إىل تلك  
سنة   يف  له  أتييدهم  إبظهار  هؤالء  فقام  مؤازرته،  الصحراء.  338إبعالن  من  القادم  "أنطونيوس"  املؤيدين  إىل  وانضم  م؛ 

وما إال أن أعلن عن  فما كان من أسقف ر   .وكان النضمام أنطونيوس الوقع الكبري يف نظر الشعب، ألنه كان مبجال لديه 
بشدة   واحتجوا  املقرتح،  هذا  رفضوا  األريوسيني  األساقفة  ولكن  النزاعات.  هذه  يف  للنظر  روما،  يف  مسكوين  جممع  عقد 

فكان رد روما قوَي، أظهر فيه أسقفها  على عقد جممع للنظر يف قضية شرقية، سبق جملمع شرقي أن أصدر احلكم فيها.  
األسقفي ابقي  على  روما  األخرىأفضلية  ولكن  ات  القسطنطينية.  أسقف  أسابيوس  إىل  اللهجة  شديد  خطااب  وأرسل  ؛ 

ف من اخلالف، فدعا إىل جممع يف أنطاكيا سنة   م، وقدم فيه مع  341أسقف القسطنطينية مل يكن متهورا، فأراد أن يُلطِّ
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األريوسية. والعقيدة  النيقوّي  اإلميان  قانون  بني  َوَسطاً  يُعترب  إميان،  قانون  الوسط، كانوا    حزبه  القانون  هذا  أن مؤلفي  ومبا 
ويف الوقت ذاته، إىل مد يد العون إىل األريوسيني؛ فقد جلأوا إىل    بصفة غري ُمعلَنة، يقصدون إىل نقض القانون النيقوي،  

وتعّمدوا املسيح،  السيد  تعظيم  يف  أقرها  أن  نيقية  جملمع  سبق  عبارات  املقابل  استعمال  املخ  يف  االصطالحات  رتعة  إمهال 
اجلوهر".   يف  لآلب  مساٍو  "وهو  بعزل  فيه كاصطالح  حكم  قد  اجملمع  هذا  فإن  اإلميان،  قانون  يف  التعديل  جانب  وإىل 

من   فما كان  قضيته،  عليه  وعرض  روما،  أسقف  إىل  اإلسكندرية  أسقف  فلجأ  حمله.  "غريغوريوس"  وبتعيني  أثناسيوس، 
 يا. وهنا تبّدت الكنيسة منقسمة إىل قسمنْي ال ختطئهما العني، مها: "يوليوس" إال أن عقد جممعا ألغى قرارات جممع أنطاك

 بيون وأثناسيوس اإلسكندري. ر املؤيدون لقانون إميان نيقية، وهم الغ  -
 الرافضون لقانون نيقية، وهم الشرقيون، وعلى رأسهم أسابيوس النيقوميدي )أسقف القسطنطينية(.   -

أن         هو  هنا،  يُذكر  أن  ينبغي  املقِ   ومما  أيضا،  املعتدلني  يضم  أسابيوس، كان  وقد  رّ حزب  املعّدل؛  اإلميان  لقانون  ين 
  ؛ أصبحوا يُدعون فيما بعد ب  "أنصاف األريوسيني". وكان على رأس هذا احلزب املنبثق عن الطرفنْي، أسابيوس القيصري

أعلن هذا احلزب عن م معا. ولقد  من ِقبله عقيدة أريوس وعقيدة أثناسيوس  رتكزات عقيدته، فقال برؤية صورة  فرُفضت 
؛ وقال أبن االبن هو هللا ابلطبيعة، ولكن ليس من طبيعة هللا اآلب؛ ورفضوا كاألريوسيني عبارة "مساو لآلب  هللا يف االبن

الَت  اإلهلية  اخلالفة  مناط  لكوهنا  الصورة،  عن  الكالم  يف  إبصابتها  الفرقة  هلذه  نقّر  أن  من  بد  ال  هنا  وحنن  اجلوهر".    يف 
لعيسى ولغريه من سائر اخللفاء. وهذا تقدم كبري يف الالهوت املسيحي، سنرى هل سيُبىن عليه، أم سُيهمل. وأما العبارة  
املتعّلقة بطبيعة االبن و"طبيعة" اآلب، فإهنا مضطربة جدا؛ ال نظن أهنا قيلت إال من أجل التوفيق بني الطرفنْي املتنازعنْي،  

شيئا إىل ما سبق. وأما رفض املساواة يف اجلوهر بني االبن واآلب، فرغم حتفظنا على إطالق  ة العلم  هألهنا مل ُتضف من ج
 ذلك تقدما يف الطريق الصحيح.  دّ "اجلوهر"، إال أننا نعُ 

وبعد مقتل اإلمرباطور قسطنطني الثاين، أصبح أخوه قسطنطس حاكم الغرب الوحيد، الذي كان قد سئم الصراعات         
الكَنسّية. وُعقد اجملمع يف   اتفق مع أخيه قسطنديوس يف الشرق، على عقد جممع للنظر يف هذه املشاكلواالنشقاقات، ف

قبل  من  م. وعلى غري املظنون، فقد دّبت اخلالفات إىل هذا اجملمع  343مدينة "سرديكا"، على حدود اإلمرباطوريتني سنة  
الوفد الغرِب، ومن ضمنه "هوسيوس" رئيس جممع نيقية،    أن ينعقد. فوصل إىل املكان أوال، األسقف أثناسيوس يف معية

أيض اختري  أنه  يبدو  وصل    االذي  وعندما  األسابيوسي.  الفريق  وصول  قبل  أعماله  اجملمع  وبدأ  سرديكا؛  جممع  لرائسة 
ذلك، وتركوا  له احلق يف املشاركة يف أعمال اجملمع، ويف التصويت؛ فاحتجوا على  كان  األسابيوسيون، عرفوا أبن أثناسيوس  

جممع سرديكا، وتوجهوا حنو مدينة أخرى تُدعى "فليبوبوليس"، وعقدوا فيها جممعا آخر. وهكذا انعقد جممعان يف مدينتنْي  
قراراهتما. وأصدرا  وعزل    خمتلفتنْي،  منصبه،  إىل  أثناسيوس  وأعاد  نيقية،  إميان  قانون  على  أكد  فقد  سرديكا،  جممع  فأما 

غوريوس أسقف اإلسكندرية؛ وأما جممع فليبوبوليس فقد رفض قانون اإلميان النيقوي، وأقر  ابسيليوس أسقف أنقرة، وغري
اثنية قانون اإلميان األنطاكي؛ ُث خلع "أثناسيوس" و"ماركلوس"، وقطع يوليوس أسقف روما، وهوسيوس أسقف قرطبة.  

من ذلك  ، إال  هذا احلزب  ، ومن وفرة عدد ولقد حظي فريق األسابيوسيني بدعم اإلمرباطور "قسطنديوس"؛ وعلى الرغم 
الصفوف   مرتاص  منه، كان  العكس  فعلى  النيقوي،  الفريق  أما  صفوفه.  ضمن  املعتدلني  وجود  بسبب  مفككا،  أنه كان 

م؛  350سنة    س"، وقتلوهطقوي الروابط. وازدادت األوضاع تفاقما، عندما هجم اجلنود الرومان على اإلمرباطور "قسطن 
وعندئذ حانت الفرصة لإلمرباطور من    قسطنديوس" احلاكم الوحيد على الشرق وعلى الغرب. فأصبح بذلك اإلمرباطور "

أجل إذالل الغرب واملتعاونني معه، من أمثال أثناسيوس واألساقفة األرثوذكسيني يف مصر ويف غريها، فدعا إىل عقد جممع  
سنة   "ميالنو"  فو 355يف  النفي؛  أو  أثناسيوس  خلع  بني  اجملتمعني  وخرّي  على  قّ م،  والتهديد،  الضغط  حتت  األغلبية  عت 
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إبداء   اإلمرباطور  حق  من  ليس  أبنه  عليه  واحتج  القرار،  أثناسيوس  فرفض  بنفيه.  اإلمرباطور  أمر  الذي  أثناسيوس،  خلع 
  5000، وبعث قوة عسكرية إىل اإلسكندرية قوامها لذلك  الرأي يف األمور الدينية، وهو جيهلها؛ فثارت اثئرة اإلمرباطور

الرجللي،  جند على  إىل  لقبض  مؤيديه  ِقبل  من  فُرّحل  الرهبان،  وأتييد  الشعب  بتأييد  حيظى  أثناسيوس كان  ولكن   .
أثناسيوس،   أُسقفا بدل  أحد موظَّفي املالية  من القبض عليه. وعنّي اإلمرباطور  يتمكن حاكم اإلسكندرية  الصحراء، فلم 

الَت كان ُيصّلي فيها األسقف اجلديد "جورجيوس"؛ فاستعمل    ولكن الشعب قابل هذا التعيني ابستهجان؛ وهجر الكنيسة
هذا األخري الشرطة إلحضار الناس إىل الصالة مرغمني، وألقى ابلكثريين منهم يف السجن. وهنا بدأ خطر التقسيم يهدد  

فأصبح الدين    -كما حدث ذلك مرارا عرب التاريخ - اإلمرباطورية والكنيسة معا، ألن الدين قد اختلطت به أمور السياسة  
بدل الواحد؛    -هذه املرة-مهددا، وأصبح احلكم معه أيضا مهددا. ولقد رأى اإلمرباطور ومن يُشري عليه، أن يُعقد جممعان  

تكون اجملادلة فيه ابللغة اليواننية؛ واآلخر يف الغرب، يف مدينة "رميينة"  " )تركيا(، و ة أحدمها يف الشرق، يف مدينة "سلفكي
م، وحضره أربعمائة أسقف،  359التخاطب فيه ابللغة الالتينية. ولقد بدأ جممع رميينة أعماله يف يونيو  )إيطاليا(، ويكون

طوعا أو كرها؛ وحضر جممع سلفكية يف مقابل ذلك مائة ومخسون أسقفا من الشرق. ولقد أُشري على اإلمرباطور بعرض  
تسهيال   فيه،  رأيهما  إلبداء  اجملمعنْي  على  موحد  إمياين  "قانون  قانون  اسم  بعد  فيما  القانون  هذا  وسيحمل  التالقي؛  ألمر 

السنة  التاريخ )ألن األسقف مرقس ذكر قبل نص القانون، موافقة اإلمرباطور على هذا االجتماع، ُث ذكر    ؛ اإلميان املؤرَّخ" 
يني املعتدلني: فقد استبدل  الذي متت فيه املوافقة. ويتفق هذا القانون اإلمياين اجلديد، مع توجهات األريوس  ( والشهر واليوم

مشابه لآلب يف اجلوهر"؛ كما أنه أقر أبن االبن مولود قبل الدهور؛ لكنه وألول  عبارة "مساٍو لآلب يف اجلوهر" بعبارة " 
ابلقانون   ابلتمسك  وطالبت  املؤرَّخ،  القانون  نص  رميينة  جممع  أغلبية  رفضت  ولقد  اجلحيم.  إىل  املسيح  نزول  يذكر  مرة 

أوامر اإلمرباطور    صدرت أن األقلية )حوايل مثانني أسقفا( قبلت التجديد والرضوخ لألوامر اإلمرباطورية. ولقد    النيقوي؛ إال 
. وأما اجملمع الشرقي، فإن أغلبيته  جممع رميية   إىل األغلبية ابالنضمام إىل األقلية كرها؛ وهكذا اعُتمد قانون اإلميان من ِقبل

أ إَيل  من  خوفا  للقانون،  رافضة  الشرقي،  ظلت  اجملمع  أعضاء  ولقد كان  األوىل.  على  زائدة  جديدة  انقسامات  إىل  مره 
يتومهون أن اجملمع الغرِب قد رفض هو أيضا القانون املؤرخ، ولكنهم عند بعث وفد عنهم إىل القسطنطينية ملقابلة اإلمرباطور،  

الشرطة،   بقوة  سلفكية  جممع  أعضاء  أُخذ  ولقد  ظّنهم.  خّيب  مبا  أيضا،  وا  فأذعنفوجئوا  لرغبة    ، أسابيعبضعة  بعد  هم 
م، وقع الوفدان عن اجملمعنْي يف القسطنطينية، على قانون اإلميان املؤرّخ؛ وأُرسلت  360اإلمرباطور. ويف أول يناير من سنة  

  رسالة بذلك إىل مجيع الكنائس املعروفة يف العامل آنذاك، وهددت السلطات كل من خيرج عن هذا القانون؛ لكن عددا ال 
. ومع أن أثناسيوس كان يف ذلك الوقت منفيا، فإنه  ، رغم كل شيءأبس به من رجال الكنيسة ظل ممتنعا عن التوقيع عليه 

كنْي بقانون نيقية، وقد حتّقق له ذلك، بسبب أتثريه    ينبعث إىل الوفد الذي ال يُشكك فيه  املصري واللييب، ليظال متمسِّ
وبناء على ذلك    .لى القانون اجلديد، قد كان يعين حتما موت القانون النيَقويّ . لكن مع ذلك، فإن توقيع األغلبية ع أحد

دية، كان أقرب إىل  ورغم أن هذا القرار، من الناحية العقَ رة للقول أبزلية ابن "هللا".  قد أصبحت منكِ   اآلن،  فإن الكنيسة 
يف    ها مؤسسة دنيويةصريّ ة، وهو ما سيم للسلطة احلاكالصواب؛ فإنه من الناحية التديُّنّية العامة، سيجعل الكنيسة اتبعة  

 ال دينية.  احلقيقة، 
م، توىل بعده "يوليانوس" بن "يوليوس"، الذي وإن مل يكن  361وعندما مات اإلمرباطور قسطنديوس يف ديسمرب         

أثناسيوس من جديد،   فظهر  .مشجعا للمسيحية، فإنه كان له بعض إنصاف، مسح إبعادة األساقفة املنفيني إىل أوطاهنم 
الصحراء يف  غياب  جممعا    ،بعد  ليعقد  ابإلسكندرية،  العائدين  األساقفة  مرور  العائد  األسقف  وانتهز  سنوات.  ست  دام 

األحوال   أخرى.  يف  يتدارس  مرة  األريوسيني  أمر  يف  وينظر  املنفى،  بعد  مدة  أثناسيوس  عاجل  الوثيّن،  اإلمرباطور  ولكن 



295 
 

ديد؛ فاضطر األسقف إىل االختفاء يف الصحراء من جديد. وبقي أثناسيوس خمتفيا، إىل  شهور من عودته، بقرار نفي ج
سنة   يونيو  من  والعشرين  السادس  يف  "يوليانوس"  اإلمرباطور  قُتل  مواصال  363أن  اإلسكندرية،  إىل  أخرى  مرة  فعاد  م؛ 

مت أرثوذكسيا  وكان  احلكم،  "يوفيانوس"  اإلمرباطور  توىل  وملا  ملل.  غري  من  إىل  نشاطه  بعث  فإنه  نيقية،  بقانون  مسكا 
أثناسيوس يدعوه إىل اإلقامة يف القصر اإلمرباطوري مدة، فلىّب األسقف الدعوة؛ ولكن اإلمرباطور اجلديد مل يُعّمر طويال،  

بنفيهم، والذين من  فخلفه "فلنس"، الذي أمر إبعادة نفي كل األساقفة الذين حكم قسطنديوس    ؛م 365ومات يف سنة  
اسيوس نفسه. فُنفي األسقف للمرة اخلامسة، ولكنه اختار هذه املرة البقاء خمتبئا يف ضواحي املدينة، عند أحد  بينهم أثن 

م؛ فاضطر اإلمرباطور إىل األمر إبعادته إىل  366أصدقائه. وحدث أن الشعب ذهب إىل مقر إقامته، هاتفا حبياته سنة  
مدة أسقفي  بلغت  يتمكن مخسا وأربعني سنة، قضى منها عشرين يف املنفى. و   ته منصبه يف مدينة اإلسكندرية. وهكذا    مل 

مايو من   3، ألنه مات يف  م381ة املسكوين عام  ي أن يرى االنتصار التارخيي ملذهبه يف جممع القسطنطين   من أثناسيوس،  
 . م 373سنة 

امل        هذه  الناس كل  تشغل  بقيت  الَت  العقديّة  األمور  يف  للنظر  القسطنطينية  جممع  اإلمرباطور  انعقد  أن  ويُظن  دة، 
انعقاده  إىل  دعا  الذي  هو  األسقف  "ثيودوسيوس"  أعماله  من  جزءا  ترأس  ومخسني أسقفا،  مائة  حوايل  اجملمع  ضم  وقد   .

نزي، أسقف القسطنطينية. ولقد قرر آابء اجملمع املسكوين الثاين قبول القانون اإلمياين النيقوي، مضيفني  "غريغوريوس" النزَي
قرات والعبارات لشرحه وتفصيله؛ كقوهلم: "... الروح القدس الرب احمليي، املنبثق من اآلب، الذي هو مع  إليه بعض الف

له وممجد، الناطق ابألنبياء."؛ و"غفران اخلطاَي"، و"الكنيسة" و"القيامة" و"احلياة األبدية"، والَت   اآلب واالبن مسجود 
 يد، مل يعرض لذكر احلرمان الذي ُختم به القانون النيقوي.  مل ينصَّ عليها قانون نيقية. كما أن القانون اجلد

ستنتصر          وهكذا  القرارات.  اعتمد  الذي  اإلمرباطور،  إىل  شكر  برسالة  بعث  أعماله،  اجملمع  أهنى  أن  وبعد 
 وهذا هو نص قانون اإلميان املنسوب إىل جممع القسطنطينية:   سية" من جديد.ك"األرثوذ 

واحد يسوع املسيح، ابن هللا    ]نؤمن إبله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء واألرض، كل ما يُرى وما ال يرى؛ وبرب
ساٍو لآلب يف اجلوهر،  الوحيد، املولود من اآلب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غري خملوق، مُ 

الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا حنن البشر، ومن أجل خالصنا، نزل من السماء، وجتسد من الروح القدس ومن  
س وُصلب عنا على عهد بيالطس البنطي، وأتمل وُقرب؛ وقام يف اليوم الثالث على ما يف الكتب، وصعد  مرمي العذراء؛ وأتنَّ 

وجلس   السماء،  القدسعن  إىل  وابلروح  مللكه.  فناء  ال  الذي  واألموات؛  األحياء  لَيدين  مبجد  َيِت  وأيضا  اآلب؛  ،  ميني 
من اآلب، الذي هو مع اآلب واالبن مسج  له وممجد، الناطق ابألنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة  الرب احمليي، املنبثق  ود 

مقدسة رسولية. ونعرتف مبعمودية واحدة ملغفرة اخلطاَي، ونرتّجى قيامة املوتى واحلياة يف الدهر العنيد. آمني.[. وإن أول  
النص، كونُ  هذا  على  نالحظه  األ ما  املسيحية  عن  وأبعد  تلفيقا،  وأكثر  نيقية،  نص  من  اضطرااب  أكثر  غري  ه  وهذا  صلية. 

أفكارهم مبا هو رابين، بسبب البعد الزماين عن    ا يستبدلو شأهنم أن    - كما سبق أن ذكران-مستغرب، ما دام أهل الدين  
م، سيقبله، بعد تغيري العبارة اآلتية: "وأؤمن  589نور النبوة. وعلى عالت هذا القانون، فإن جممع "توليدو" املنعقد سنة  

يي، املنبثق من اآلب واالبن..."؛ وهذا يعين أن الروح القدس منبثق من اآلب ومن االبن أيضا.  ابلروح القدس، الرب واحمل
اإلجنيلية   والكنائس  الغربية  الكنائس  اليواننية.  وقبلت كل  األرثوذكسية  الكنيسة  ورفضته  النص،  هذا  بعد  نُعد  فيما  وحنن 

}َونَ َفْخُت   هو روح هللا املذكور يف قوله تعاىل:  ، ن جهةاختالفا صورَي؛ ألنه م هنا،  االختالف حول مسألة الروح القدس
ِمْن ُروِحي{ ]احلجر:   أخرى، هو حقيقة العبد الرابين الذي هو هنا عيسى. ومعىن قولنا هذا، هو  [ 29ِفيِه  ؛ ومن جهة 

)تعاىل(،  روحا  هللا  التباس كون  رفع  ألجل  املخلوق؛  العبد  اعتبار  مع  إال  به  يُقال  ال  القدس،  الروح  سبحانه    أن  أو كونه 
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وما مسألة القول ابجلوهر والعرض هنا، إال إعادة لعرض املسألة   ، كما هو املخلوق. يةواجلسم ية منقسم احلقيقة بني الروح
 ولقد وقع يف هذا االلتباس كثري من الالهوتيني من املسيحّيني ومن غريهم...  بصيغة أخرى فحسب.

 . أبوليناريوس: 11
م، يف "تيكسريونت" حبسب املظنون؛ ولقد نشأ وترىب يف عائلة مثقفة جدا. وكان أبوه  310حوايل  ُولد أبوليناريوس         

يعلّ  أبوليناريوس االبن. ولقد كان  مصرّي األصل،  إىل الالذقية حيث ُولد  بريوت؛ ومنها انتقل  م قواعد اللغة واخلطابة يف 
أصبح االبن مدرسا  وكان من أثر ذلك، أن    ؛اخلطابة والشعر والفلسفة األب كاهن الالذقية، واالبن التلميذ، يتقنان معا  

، شغوفا ابالستماع إىل الفيلسوف  األب واالبن   وكان كل من   .للخطابة فيما بعد يف مدينته، على عهد األسقف ثيودوتوس 
ألبوليناريوس تلميذا  أصبح  األخري  هذا  أن  ويُظن  "أبيفانينوس"؛  بعد   الوثين  األ فيما  أنكر  ولقد  عل.  ثيودوتوس  ى  سقف 

أببيفانينوس، صلتهما  بسبب   وقطعهما  الرجلني  الكنيسة  الالذقية،  ذلك   من  أسقفية  خالفة  "جورجيوس"  توىل  وعندما   .
صديقني    الرجالن  صارقد  و   .م 346؛ وهذه املرة ألنه استقبل أثناسيوس، عند مروره ابلالذقية سنة  ّدداُقطع أبوليناريوس جمُ 

فإن مجاعة األرثوذكسيني يف الالذقية، هي الَت اختارت أبوليناريوس    ، . وعلى ما يبدو العقائد  ، على اختالف يف بعض منذئذ 
م.  ومع أن األسقف كان مقيما يف الالذقية، إال أنه كان يرتدد على أنطاكيا كثريا، وقام بتأسيس  360أسقفا عليها سنة 

ا إليها، بسبب شهرته بينهم ابلعلم واملقدرة على التفسري.  ة تفسري هبا. واألنطاكيون يُعّدون أول من قبل تعاليمه ودعو سمدر 
الناحية  من  معها  يتفق  فإنه كان  العقيدة،  يف  أنطاكيا  مذهب  خُيالف  أبوليناريوس كان  أن  من  الرغم    اإلجرائية،   وعلى 

ناريوس مات يف سنة  ويُعتقد أبن أبولي  . ولقد زاد من قبوله بني األنطاكيني، اتصافه ابلزهد والتقشف   ؛ الفلسفية والتفسريية 
      م، بعد أن عّلم "جريوم" الذي كان شااب يومئذ. 390

أبوليناريوس  لقد          معا كان  وأنطاكيا  اإلسكندرية  عقائد  على  وكان  مطلعا  من،  ذلك  جانب  لق  إىل  نون  ا املناصرين 
النيقوي و اإلميان  هذالعل  .  للمختلفات  يهو  ،  مجعه  جعله  املسيحتناول  طلب  ما  مبا  حقيقة  اثلثا، ،  طريقا  يُقارب    يظنه 

( اجلسد  اإلنسان:  بتثليث  القائلة  ابألفالطونية  متأثرا  كان  الذي  "يوستينوس"،  والنفس  SOMAمقوالت   ،)
(PSYCHE( والروح   ،)PNEUMA ف ونفس    قال (.  جسد  فهو  احلقيقة:  مثلث  املسيح  أبن  الالذقي  األسقف 

الروح  حمل  حل  قد  واللوغوس  فيه،  عاقلة  روحا  اجلسد كان  م ُحّرِك  أن  يعين  وكان  ذلك  ولوغوس.  التبس  بعد  وقد  على  . 
ن اللوغوس ال  أب  ه تومهّ عند  لكتاب املقدس؛ و ل له  تأوُّ ب  ،قد اختذ لنفسه جسداأنه  ظّنه  عند  ،  هنا  أبوليناريوس أمر اللوغوس 

هلذا،   ه  تومهُّ من  زاد  وقد  ذلك.  له  ليتم  الروح،  حكم  إلغاء  من  له  ب بد  ال  علمه  الَت  الكاملة،  القداسة  درجة  املسيح  بلوغ 
بشرّي عاقل أن تكون عن روح  ما يعلم من أحوال الناس ميكن  من إبعاده، عندما رأى  ُث  .  ، قياسا على  أبوليناريوس  زاد 

ينايف ما يكون   -حبسب زعمه -يف املسيح، لكان ينبغي أن يكون حرا ومريدا يف أفعاله؛ وهذا   أن الروح البشري، لو بقي 
. ُث زاد الرجل يف اإلبعاد، عندما قال أبن اعتقاد وجود  يف نظره   عليه اللوغوس؛ وهو ما كان سيؤدي إىل صراع يف املسيح

هة، واإلنسان املخلوق من جهة اثنية. ورغم ما يبدو  الروح يف املسيح، يؤدي إىل القول مبسيحني: اللوغوس ابن هللا من ج
ابملراتب   منوط  اعتباري  هو  رابين،  عبد  ويف كل  املسيح،  يف  التثليث  ألن  صورية؛  تبقى  أهنا  إال  تعقيد،  من  املسألة  يف 

الذفحسب.   الطبيعي  اجلسد  هو  وكان  جلسده،  املدبّر  العيسوي  الروح  هو  وكان  اللوغوس،  هو  املسيح كان  أن  ي  ونعين 
، هي املسماة نفس عيسى، والَت يقول  إال ابالعتبار  رفعه هللا إليه؛ من غري تعدد وال انقسام. وهذه الوحدة غري املنقسمة 

عيسى: قول  حاكيا  عنها  ]املائدة:    هللا  اْلغُُيوِب{  ُم  َعالَّ أَْنَت  ِإنََّك  نَ ْفِسَك  يف  َما  َأْعَلُم  َواَل  نَ ْفِسي  يف  َما    . [ 116}تَ ْعَلُم 
؛ هذا مع وجوب اإلشارة  يقصر عن الكالم يف الالهوت، ال يعين إال أنه من التخبط أبوليناريوس إىل هذا املستوى ونزول  
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؛ وأنه كان مسبوقا يف ذلك ببعض اجلماعات الَت مل يُؤبه هلا يف  إىل أنه مل يكن أول من قال بعدم وجود الروح يف املسيح
 . خضم الصراع األريوسي األرثوذكسي احلاد

الذي مل يصر كذلك، إال بعد احتاد الشطر اإلهلي، ابإلنسان  و أبوليناريوس املسيح ب  "اإلنسان السماوي"،  صفوي        
فإنه   اتما،  االحتاد  هذا  يكون  فيه؛ وحىت  اإلنسان  يقول بوجوب البشري  هذا  من  الروح  بيّ ّنا إلغاء  أن  سبق  وجعل  ، كما   .

حقيقة الهوتية علوية، وحقيقة انسوتية سفلية، خالية من الروح. وهذا الكالم سرتفضه  األسقف هذا اإلنسان السماوي ذا  
حمقَّ  وهي  ذلك الكنيسة،  يف  رُ ة  ولقد  اآلدمية.  عن  وأخرجه  شّوهه  املسيح،  تعريف  يُسّهل  أن  بدل  ألنه  عقيدة  ؛  فضت 

يف اجملمع اإلسكندري مرة أخرى سنة    م، ُث377م، ُث يف اجملمع الروماين سنة  362بوليناريوس يف جممع اإلسكندرية سنة  أ
م. وابلرغم من كل هذا  381م، ُث يف اجملمع املسكوين الثاين ابلقسطنطينية سنة  379م، ُث يف اجملمع األنطاكي سنة  378

؛ وسيظهر من رجال  ني وقابلنيوكالعادة، فإن لكل عقيدة مدافع  م.420الرفض، فقد بقيت هذه اهلرطقة منتشرة إىل عام  
 ن سيحمل عقيدة أبوليناريوس ويدعو إليها، لتنضاف إىل عدد ال أبس به من العقائد التفصيلية األخرى. الكنيسة م 

 ولقد كتب أبوليناريوس عدة كتب منها:        
 كتب دفاعية: اشرتك يف كتابتها مع والده، يشرح فيها العقيدة املسيحية، يف عصر يوليانوس املرتد.    -
 نني نصا تفسريَي، من العهدين. مثا  كتب تفسريية: وهي حوايل-
ضد    - واآلخر  أورجيانوس،  تعاليم  ضد  أحدمها  وكتاابن  آخر؛  وكتاب  ديودوريوس"،  "ضد  منها كتاب  عقدية:  كتب 

   دونيسيوس. وكتاب ضد "فالفيانوس"، الذي صار فيما بعد أسقفا ألنطاكيا. 
 قانون إميان.   -
 خطاابت.  -
وال   - املسيح،  يف  االحتاد  عن  أخرى:  يف  كتب  اللوغوس  حبلول  يقولون  من  ضد  وكتاب  اجلسد؛  يف  هللا  وظهور  تجسد، 

 اإلنسان. 
وال بد يف هناية الكالم عن أبوليناريوس، من القول أبنه مل يكن من املطورين للعقيدة املسيحية؛ بل كان من مثبطيها،         

نظري األبوليناريوسي وإن بدا منطقيا يف نفسه،  والرجوع هبا إىل ما قبل ذروة أريوس. وحنن نقول هذا، مع أتكيدان أبن الت
اإلتيان على ذكره، لفضلنا أن نتجاهله،  فإنه كان ُمِسّفا وسطحيا، ال يليق أن يُتوّقف عنده. ولوال أننا رأينا أنه من األمانة  

   لضعف مكانته. 
  وتبلورت   كريستولوجية قد ظهرت العقائد ال  كون جلّ لقد مرت الكنيسة يف القرون األربعة األوىل حبقب صعبة، لو        

،  )رابنية املسيح(   إابهنا. وإن حنن شئنا أن نلخص النزاعات العقدية، وأن حنصرها يف مسألة بعينها، فإننا سنجعلها "الرابنية"
فإننا سنؤجل    فضال عن املسيحيني،  كمه. ومبا أن الرابنية جمهولة ألغلب املسلمني، الَت إن حصلت للعبد، فإهنا تُبّدل حُ 

ولنواصل مواكبتنا لتطور العقائد    اجلزء اخلاص ابإلسالم من هذا الكتاب، إن شاء هللا.ها ابلتفصيل الالئق، إىل  عنالكالم  
                                       املسيحية فيما بعد القرن الرابع اآلن...
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 الفصل السابع 
 الرابع واخلامس اخلالفات العقدية يف القرنني 

 
 

ن اختالفا  ا يقارن رجال الكنيسة يف اهلرطقة بني أريوس وأبوليناريوس، ويعداهنما شبيهنْي؛ بينما مها يف احلقيقة خمتلف       
إىل حضيض التلفيق. وهذا   نزل  ذروة املعاين، والتزم التوحيد كما هو يف أصله؛ بينما اآلخر  إىل  جوهرَي. فأحدمها ارتقى 

يُ  ما  أن  العقائد  يعين  ملختلف  املكوننْي  والباطل  للحق  معيارا  نفسها  جتعل  أن  تريد  الَت  املسيحية،  األرثوذكسية  سّمى 
ذلك؛ وإمنا هو تراٍم   يف  برهان هلا  من  ل   على الدين واحتكارمنها  املسيحية، ال  ه من دون الناس، وبغري وجه حق. وحنن 

كم على املختلفني مبا نراه حقا؛ ونبنّي م ُستندان من علم احلقائق  كوننا لسنا معنّيني ابخلالف الداخلي املسيحي، فإننا حن
 ومن علم الشرائع، ليتمكن الناظر من تتّبع األحكام بنفسه، بعيدا عن العصبية وعن التوظيف املغرض. 

عتنْي؛ يف شخص  : القول ابلطبيعة الواحدة، وابلطبيوإن أهم حمور دارت حوله العقائد بدءا من القرن الرابع امليالدي        
أنه ال جيوز القول ب  "الطبيعة اإلهلية"، ألن امل ُصطلح عندان يدخل    من قبل،   املسيح عليه السالم. وحنن قد كنا نّبهنا  إىل 

هلل، فال جيوز جعلها وصفا له سبحانه، من هذا الوجه    .يف ابب اإلرداف اخلُلفي )التناقض(؛ وذلك ألن الطبيعة خملوقة 
يف  للمسألة  آخر،    وإن كان  م ُستند  دام  اآلن،   ال داعي لذكرهف احلضرات  حال-  نو املسيحي  ما  يبلغوا طور    -على كل  مل 

دما نبلغ مسألة الصفات لدى املتكلمني املسلمني، يف اجلزء اخلاص ابإلسالم  نإدراكه. وسُنرجئ الكالم يف ذلك كله، ع
 األقوال إىل قائليها، مع إبداء رأينا فيها حبسب احلاجة:   من هذا الكتاب، إبذن هللا. ولنتناول اآلن ما نراه ضرورَي يف نسبة 

 مدرسة الطبيعتنين األنطاكية: . 1
لقد ظن األرثوذكسيون أن أريوس كان مبتدعا، فقاموا حملاربته؛ ولقد كان من أشد حماربيه أثناسيوس اإلسكندري.         

ل  أبوليناريوس  جاء  البدعُث  يف  وقع  لكنه  أيضا،  األريوسية  يف  خالف  لطعن  ال  الَت  من    ؛ها علية  حمروما  األمر  به  فانتهى 
نظن ذلك إال   أبوليناريوس، فإن األبوليناريوسية قد انتشرت؛ وما  مقطوعا. ولكن رغم طعن الكنيسة يف عقيدة  الكنيسة 
بعقيدة   اختصارا،  واألبوليناريوسية  األريوسية  إىل  أُشري  ولقد  الغالب.  يف  العامة  عليها  يكون  الَت  السطحية  توافق  ألهنا 

للُمضيّ ا  -"الكلمة   اآلابء  من  جملموعة  دافعا  ذلك  وقد كان  املقابل-  جلسد".  "اللوغوس    - يف  ب :  القول  طريق    - يف 
 بوس". و األنثر  - اإلنسان" أو "اللوغوس 

يف          التفكر  على  األنطاكيني  من  مجاعة  حفزت  قد  األريوسية  أن  سنة  ويبدو  املسيح،  طبيعة  وكان  360مسألة  م، 
على رأسها: "ديودوريوس الطرسوسي"، و"يوحنا فم الذهب"، و"ثيودوربوس املوبسيوسَت". فقام هؤالء مبهامجة األريوسية  

"اللوغوسمعا  واألبوليناريوسية  عقيدة  إىل  ودعوا  معّلمي    –  ،  من  عدد كبري  اتبعه  الذي  العقدي  التيار  وهو  أنثروبوس"؛ 
 شخصيات هذا التّيار:  من وذجنممدرسة أنطاكيا. ولنعرض اآلن ل 

 رسوسي: طاألسقف ديودوريوس ال 
مثقفة وثري         ما يبدو، فإنه كان من عائلة  يف أنطاكيا؛ وعلى  يف السنوات األوىل من القرن الرابع  ديودوريوس    ؛ ةُولد 

عاصمتها.  يف  والدراسة  اليوانن  بالد  إىل  الذهاب  استطاع  فقد  من    ولذلك  ابلقرب  دير  يف  معتزال  الرهبنة  يف  اُنرط  وقد 
حيث قضى عشر سنوات من حياته يف الصالة والدرس والتأمل. ولقد التقى يف هذا الدير برجلنْي، سيكون هلما    ، اأنطاكي
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ا فم الذهب، وثيودوريوس املوبسيوسَت. وقد تتلمذا على يديه، ليصبح األول  شأن يف اتريخ العقائد املسيحية، مها: يوحن
 م.  392م، والثاين أسقفا على مدينته موبسيوست سنة 398أسقفا للقسطنطينية سنة 

مل يستطع ديودوريوس البقاء منزوَي خلف جدران الدير، وهو يرى ما حل ابلكنيسة من ضعف وانقسام. فهو كان         
. ومل  ، خطرا خارجّياالكنيسة، ويرى االضطهادات الَت شّنها اإلمرباطور يوليانوس اجلاحد   يا يف سية خطرا داخل يرى األريو 

سنة   احلكم  توليه  عند  اإلمرباطور  هذا  يُ 361يكتف  أبن  وكتب كتااب  م،  معتقداهتم،  هاجم  بل  ويُعذهبم؛  املسيحيني  طارد 
سنة   حوايل  يف  فيه  362نشره  هاجم  و"اجلليليني" م،  لعبادته   ؛"اجلليلي"  ورافضا  املسيح  لالهوت  جمرد  و   ، م ُنِكرا  أنه  م ُثبتا 

ب  "أم هللا". وكما هو ابٍد، فإن اعرتاضات اإلمرباطور، مل تكن    - عليها السالم-كما رفض تلقيب مرمي    ؛إنسان فلسطيين
. وكيف يُنسب هللا إىل أم، وهم يقولون  له )سبحانه( ّم كلها افرتاءات؛ ألن هللا مل َيمر بعبادة املسيح، وال أخرب أبن مرمي أ 

}َومَلْ يُوَلْد{ ]اإلخالص:    أبزليته )ِقدمه( سبحانه!... فإما أن يكون هللا غري مولود كما أخرب هو عن نفسه يف قوله تعاىل:
هن[3 ابإلحالة  وقولنا  حمال.  وهذا  األزل،  يف  عليه  السبق  مرتبة  املخلوقة  ملرمي  تكون  أن  وإما  حكم  ؛  إثبات  من  هو  ا، 

  - عليه السالم-سيحيني عقيدة األمومة، فهي وصف املسيح  دخلت على املاحلدوث ملرمي بال خالف. وأما الشبهة الَت أَ 
  أبثر رجعي؛  ابأللوهية. وهذا يعين أهنم ملا أثبتوا ألوهية املسيح، ومل جيدوا مناصا من اإلقرار ملرمي أبمومته، قالوا أبمومتها هلل

}َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن قَالُوا ِإنَّ اَّللََّ ُهَو    هو ما جعلهم خيرجون من اإلميان إىل الكفر. يقول هللا تعاىل:  ، تناقض صارخ فوقعوا يف
َأْن يُ ْهِلَك اْلَمِسيَح اْبَن َمْرمَيَ َوأُ  أَرَاَد  ًئا ِإْن  ِمَن اَّللَِّ َشي ْ َمْرمَيَ ُقْل َفَمْن مَيِْلُك  ُه وَ اْلَمِسيُح اْبُن  يًعا َوَّللَِّ ُمْلُك  مَّ مجَِ َمْن يف اأْلَْرِض 
ُ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر{ ]املائدة:   َيَشاُء َواَّللَّ َما  نَ ُهَما خَيُْلُق  بَ ي ْ َماَواِت َواأْلَْرِض َوَما  . وإن هللا عند حكمه سبحانه  [17السَّ

رمي، الَت هي من سنخ خملوقية مجيع اخللق. وكل  بكفر النصارى، فإنه بنّي علة احلكم، وجعلها خملوقية املسيح وخملوقية م
؛ ال يُستثىن  من كان خملوقا، فإنه حتت حكم هللا القادر على إهالكه )إذهاب عينه(، ويف قبضة ملكه وحتت حكم مشيئته 

، مع  إفناء العني من عامل اخللقاألول منه:  . واإلهالك من هللا للمخلوق يكون على مرتبتنْي:  يف ذلك أحد من املخلوقني 
العدمي؛   الثبوت  عامل  يف  هو بقائها  من    والثاين،  وأما  احملض.  العدم  إىل  وإعادهتا  املشيئة،  والثبوت حبكم  العلم  من  حموها 
الكفري، حممال يعود به كل قول من أقواهلم إىل مرتبته من احلق؛ وهذا مستوى ال نفتح    ىجهة احلقائق، فإن لكالم النصار 

ذكران، فإن دفاع النصارى عن عقيدهتم، لن يكون معتربا يف العلم، وإمنا سيجعلهم يزدادون    وتبعا ملا اببه لشدة خصوصيته.  
 غوصا يف الكفر فحسب؛ وذلك كما سنوضح يف كل مرة. 

بني          ما  أنطاكيا،  مدينته  يف  ديودوريوس كاهنا  سيَم  فنفي 365و  361ولقد  لإلمرباطور،  معارضته  يف  واستمر    م، 
لذلك،  سنة    نتيجة  و 378يف  بعد،  حضر  لقد  م.  فيما  ابلقسطنطينديودوريوس  املسكوين  عام  ي اجملمع  وعندما    ؛ م381ة 

اإلميان"؛ "بطل  ب   ديودوريوس  لّقب  اجملمع،  هذا  قرارات  على  ثيودوسيوس  اإلمرباطور  إعادة    صادق  مبثابة  ذلك  فكان 
 م.  391ُث أدركه املوت يف عام  االعتبار إليه؛ 

والعقيدة.          التفسري  جمايْل  يف  خاصة  عدة كتب،  طرسوس  أسقف  ومل  ولقد كتب  اندثرت،  قد  الكتب  هذه  أن  ومبا 
كتاب    :وتبق منها إال نصوص قليلة منثورة ضمن كتب م ُخالفيه؛ فإن الدارسني قد رجعوا يف تعاليمه إىل مرجع أساس ه

 . تُنسب إليه قتباسات ّمنه ا، والذي ضكريلس اإلسكندري، الذي كتبه ضد ديودوريوس 
م ترمجة لبعض الفقرات  1946م، قدم "فيتيسوف نيكوالس" دراسة عن ديودوريوس، تلتها يف عام  1915ويف سنة         

هذا   بتعاليم  يهتمون  الدارسون  أصبح  الوقت،  ذلك  ومن  "بريري".  يد  على  الفرنسية،  إىل  السرَينية  من  إليه،  املنسوبة 
 األسقف.  
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املسيح؛    وخيُلص        روح  عن  يتكلم  مل  ديودوريوس،  أن  إىل  تشديده  الدارسون  اال مع  )القول  على  فيه  زدواجية 
"، أثرا  يويُظن أن لتلميذه "أوسابيوس اإلماس  مجيعا؛  ابلطبيعتنْي(. فهو يتفق مع معّلمي اإلسكندرية ومع معلمي أنطاكيا 

يوس القيصري"، الذي يُعّد حلقة وصل بني األريوسيني  على عقائده، لكون هذا األخري كان تلميذا أيضا لسمّيه "أوساب
"الكلمة   عقيدة  أصحاب  من  ديودوريوس  يرون  قريب،  عهد  إىل  الدارسون  ظل  ولقد  إن    – واألرثوذكس.  بل  إنسان"؛ 

شري  حىت يف انتقاده ألبوليناريوس، ال جيعل حمور كالمه الروح الب  ذلك، ألنه بعضهم رأى فيه م ُهيِّئا لطريق "نسطوريوس". و 
 االنقسامية(. مذهب . وعلى هذا، فإنه يُظن أن ديودوريوس كان جامعا بني العقيدتنْي ) للمسيح

إنسان"، طبيعتنْي كاملتنْي يف املسيح: الطبيعة اإلهلية، من جهة الكلمة )اللوغوس أو    –أهل عقيدة "الكلمة    ويرى       
الناصري عيسى  انسوت  وهي  البشرية،  والطبيعة  هللا(،  و ابن  )هؤالء  ؛  االنقسامية  الطريقة  أصحاب   Divisiveهم 

Christology  جسد"، فريون يف املسيح طبيعة إهلية كاملة؛ ألن اللوغوس قد    – (. وأما الذين يتبعون عقيدة "الكلمة
:  وهذا التمييز قد جعل ديودوريوس يفرق بني ابن هللا وابن اإلنسان يف املسيححل عندهم يف اجلسد وسيطر عليه ابلتمام.  

له،   وخالقا  داود  قبل  موجودا  داود  ابن  يكون  أن  يُنكر  أنه  كما  فهو  يبدو  مرمي؛ وهنا  من  مولودة  الكلمة  تكون  أن  يُنكر 
يفّرق بني بنوة هللا ابلطبيعة، وبنوته ابلتبيّن؛ وكأنه يريد التوفيق بني مجيع املقوالت الكريستولوجية. وحنن ال نرى اللجوء إىل  

 العجز والقصور؛ بعكس ما قد يُظن.   لى التوفيق، إال عالمة ع
سكىن        عن  مسجة،  بعبارات  ديودوريوس  املسيح   ويتكلم  يف  يراها   ،هللا  وذلك    اه لسكن  ةخمالف   الَت  األنبياء.  - يف 

. وال بد هنا من  ودائما )تعاىل هللا(   ألن هللا مل يكن سكنه متواصال يف األنبياء، بينما كان يف عيسى حلوال اتما  -حبسبه
، كما يتعاىل أن حيل  هذا التوهم الناتج عن القياس احلّسي، فنقول: إن هللا يتعاىل أن يسكن يف شيء أو أن حيل فيه رفع  

؛ وحنن نعلم أن هللا هو احمليط الذي ال حُياط به، وقد  ؛ ببساطة ألن املسَكن حُييط ابلساكن، واحملل حييط ابحلالّ شيء فيه 
، فإنه ال وجود  الَت متنع أن حيل شيء يف هللا  ن جهة، وأما من اجلهة األخرىتكلمنا عن هذا يف فصل سابق. هذا كله م

هللا، مع  فيه؛   لشيء  حبلوله  يقال  والشرك    حىت  جلّيا؛  شركا  مشركا  بذلك  القائل  ال  وإال كان  اجلهل، كما  عن  انتج  ظلم 
تعاىل:خيفى هللا  يقول  َأَحدً   .  ِبِه  أُْشرُِك  َواَل  َرِبِّ  أَْدُعو  َا  ِإمنَّ ]اجلن:  }ُقْل  سبحانه:[ 20ا{  ويقول  َأْو    ؛  ُهوًدا  }َوقَالُوا ُكونُوا 

]البقرة:   اْلُمْشرِِكنَي{  ِمَن  َوَما َكاَن  َحِنيًفا  إِبْ رَاِهيَم  ِملََّة  َبْل  ُقْل  هَتَْتُدوا  الكتابية  [135َنَصاَرى  العقائد  يدحض كل  وهذا  ؛ 
ال عن  نتكلم  عندما  وحنن  بصددها.  الَت كنا  فيها  مبا  عوام  الشركية،  يعلمه  الذي  العام  املعىن  يف  حنصره  ال  فإننا  شرك، 

 املسلمني؛ ولكن نعين الشرك يف عامل املعاين، الذي قّلما يسلم منه أحد.
وكما رفض ديودوريوس أن خيلط بني الكلمة وابن داود، فإنه رفض أن تُلّقب مرمي ب  "أم هللا"؛ ألنه يعتقد أن مرمي         

، ويُسّهل  . وهذا الكالم صحيح، مييط اخللط الذي يعرتض املتكلمني يف هذه املسائلاسوت()الن  ولدت ابن داود وحده
   دليل على رجاحة عقل ديودوريوس.  - على كل حال-؛ وهو ضبط بعض املعاين

 ومن االقتباسات املوجودة يف كتب خمالفيه، يُعلم أن ديودوريوس كتب عدة كتب منها:        
 كتاب عن قيامة األموات.   -
 كتاب عن اليهود.   -
 كتاب عن العناية اإلهلية.   -
 كتاب ضد أفالطون.   -
 كتاب عن التجسد.   -
 : التعاليم الكريستولوجية األنطاكية. 2
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؟"؛ ويف احلقيقة  م ملزمون ابإلجابة عن سؤال املسيح: "من يقول الناس إين أان ابن اإلنسان لقد ظن أهل أنطاكيا أهن       
هذا السؤال مل يكن على الوجه الذي فهموه؛ ألن اإلجابة تعين املعرفة، واملعرفة تعين القرب أو الوصول. ومبا أن املسيحيني  

أن القرب يتفاوت فيه الناس على ق يقصدون القرب، ومبا  إجياد قانون إمياين مع  كانوا  من يروم  در إمياهنم وأعماهلم، فإن 
يكو  أ   نذلك،  يكون  أن  يريد  عقدوا  شخاكمن  خمتلفة،  وجوههم  أن  الناس  وجد  فإن  واحد؛  وجه  صورة  على  الناس  ص 

طلبوا    ،اَمع عليهجمُ   مساتوجوههم؛ حىت إذا انتهوا إىل  ا هبا اختالف  جمامع يدرسون فيها املواصفات الَت مُيكن أن يقبلو 
سحنة )يسمونه تفاؤال طبيب جتميل(، وطلبوا منه أن جيري هلم مجيعا عمليات، جتعلهم عل صورة واحدة.  الطبيب تغيري  

. ولو أهنم علموا أن  ، دون سواهم من الناسفإذا أفلح الطبيب مع بعض األشخاص، اُعُتربوا هم أصحاب العقيدة الصائبة 
وأما    الكتفوا بتلك العموميات.  تكون أصال يف الدين،  يف عموميات   إال   ، رهاإلميان أمر شخصي، ال يشرتك من جهة ظاه

حقيقم جهة  اإلميان ن  فإنه  ة  شخص؛خي   وتفاصيله،  إىل  شخص  من  بل  جمموعة؛  إىل  جمموعة  من  األمر    تلف  صار  وإذا 
فال شك  أما معىن القانون العلمي احلاكم على املقام أو املرتبة،    . ، امتنع أن يصري قانوان ابملعىن اإللزاميوشخصيا  خاصا

له ضابط  ال  الديين  العلم  صار  وإال  الضبط،، و فيه؛  بعدم  ي   القول  الدين عن  إال    صدرال  حبقيقة  من انحية  جاهل  وأما   .
ذكر تعاليم الكريستولوجية  . وعندما ن، الَت هي توفيقيةإنسان"   – الصياغة، فإن كنيسة أنطاكيا قد انتهت إىل صيغة "الكلمة  

 وس املوبسيوسَت"، الذي يُعد من أكرب رجال هذه احلركة التعليمية. يال ينبغي لنا أن ننسى "ثيودور  ه ، فإننقسامية اال
 وس املوبسيوسيت: يثيودور 
فسريية والعقدية  وس هذا عاملا كبريا من علماء الكنيسة، يف القرننْي الرابع واخلامس؛ وصارت تعاليمه الت ي كان ثيودور        

  ، يرجع إليها املتنازعون. ولذلك فقد حظي الرجل أثناء خدمته بصفته كاهنا أو أسقفا بسلطان عظيم، وتقدير كبري حجة 
بعض التساؤالت حول تعاليمه، حبوايل أربع سنوات. ُث ما  اثرت  ع جبنازة تليق به. وأما بعد موته، فقد  يِّ وعندما مات شُ 

التساؤالت  ل حتولت  أن  سنة  بثت  إىل  استمر  عنيف،  صراع  إىل  ُث  طفيف،  اختالف  انعقد  553إىل  السنة  هذه  ويف  م. 
مرور   بعد  أي  موبسيوست؛  أسقف  تعاليم  ضد  حرماان  أصدر  القسطنطينية،  يف  اثلث  مسكوين  على    125جممع  سنة 

 وفاته. 
سنة          ثيودوريوس  الذي  350ولد  "بوليكورنيوس"،  أن  ويُذكر  أنطاكيا.  يف  مكانة  ذات  عائلته كانت  أن  ويبدو  م، 

ابرزا يف القسطنطينية، كان ابن   له؛ وأن "ابئنويوس"، الذي شغل مركزا  "أابموس"، كان أخا  صار فيما بعد أسقفا ملدينة 
ملتصوف الشهري "ليبانيوس"، ودرس اخلطابة واألدب؛ وتعرف يف هذه  عمه. وقد تتلمذ ثيودوريوس على يد الفيلسوف وا

 أسقف القسطنطينية فيما بعد.   )فم الذهب(  الفرتة على أحد الطلبة الذين سيكون هلم أثر عليه، والذي ليس إال "يوحنا"
الدرس. وبعد سنوات الدير،    ن أتثر ثيودوريوس بيوحنا، كان إيثاره حلياة الرهبنة والزهد، مع الصالة والتعمق يف ومِ        

م؛ ويُقال إن الذي أشرف على سيامته، هو األسقف "فالفيانوس"، الذي كان على  383سيم ثيودوريوس كاهنا يف سنة  
أنطاكيا يف كنيسة  امليليَت  احلزب  إىل    ، رأس  أنطاكيا  يف  الكاثوليكية  الكنيسة  مّزق  الذي  الصراع  يف  يُشارك  أن  دون  من 

إىل االنضمام إىل أبروشيته، فخدم فيها من    تلميذه القدمي   ،قد دعا األسقف ديودوريوس الطرسوسي قسمنْي متنافسنْي. ول
ب تعاليم أستاذه، الَت سيعمل على  ن تشرُّ م. ولقد مّكنت مالزمة ديودوريوس الكاهن الشاب مِ 392إىل سنة    386سنة  

 . ، كما سنرىتطويرها فيما بعد
ومن مدينة طرسوس انتقل ثيودوريوس إىل مدينة "مويسيوست"، ليُنّصب عليها أسقفا. وسيظل الرجل أسقفا هلذه         

م، والَت هي السنة ذاهتا  428م. ولقد مات ثيودوريوس يف مدينة مويسيوست سنة  428إىل سنة    392املدينة من سنة  
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  : . ولقد اختلفت األقوال يف الصلة الَت كانت تربط بني الرجلني الَت توىل فيها "نسطوريوس" أسقفية مدينة القسطنطينية 
 ؛ وقيل أبنه كان تلميذا له قبل ذلك.  فقيل أبن نسطوريوس نزل ضيفا على ثيودوريوس، وهو يف طريقه إىل القسطنطينية 

ة على اإلمرباطور  م، وألقى به عظة تركت آاثرا عميق394لقد حضر ثيودوريوس جممع القسطنطينية املنعقد يف سنة         
أو   احلقيقي"  "املفسر  ب   الفارسية  النسطورية  األوساط  يف  لّقب  حىت  بتفاسريه،  ثيودوريوس  واشتهر  نفسه.  "ثيودوسيوس" 

 "نور الكنيسة"؛ وأصبحت مؤلفاته منذ هناية القرن اخلامس النصوص الرمسية للمدرسة النسطورية يف "نصييب".  
جمتنبا الطريقة اجملازية الَت  تفسري، تعتمد على التاريخ والفلسفة واللغة والنقد األدِب؛  كانت طريقة ثيودوريوس يف ال        

كانت تُعرف هبا مدرسة اإلسكندرية. ومما ينبغي أن يُذكر هنا، هو أن الدارسني مل يتمكنوا من احلصول على نص كامل  
سنة   يف  إال  حت 1932لثيودوريوس،  منذ  اندثرت  قد  مؤلفاته  أن كانت  بعد  قرانم؛  عشر  أربعة  حوايل  قبل  ما    . رميها  وهو 

أخرى  مرة  العلمية  الواجهة  إىل  بثيودوريوس  حم سيعود  وجيعله  ذلك ،  قبل  انهلا  الَت  من  أكرب  عناية  بني  ،  ل    1880ما 
 .  م 1925و

الكتب العقدية  بعض  له وإىل جانب التفسري الذي ُعرف به ثيودوريوس، للعهدْين القدمي واجلديد، فإنه قد ذُكرت         
 والتعليمية، والَت منها: 

 كتاب التجسد.   -
 عظات تعليمية.  -
 الهوت الروح القدس.  -
 كتب عن النسك والتقشف.   -

نسطوريوس  بىن عليهاوأما تعاليمه الكريستولوجية، فهي الَت          على خالف يف    ؛دعوته   رئيس أساقفة القسطنطينية 
يودوريوس، فال بد من املرور على شخص يبدو أنه كان له ابلغ األثر فيه، ولو  بعض التفاصيل. وقبل أن نعرض لتعاليم ث

أستاذه ديودوريوس؛ وهذا الشخص هو: "أُستاثيوس" األنطاكي، الذي كان    عبطريقة غري مباشرة، على عكس ما كان م
ثيوس، كان نيقيوَّي، يقول  معارضا لتعاليم أريوس ومن جاء بعده، ممن قالوا بعدم وجود روح للمسيح. وهذا يعين أن أستا

ستاثيوس يف تفريقه بني الهوت املسيح وانسوته: "الكلمة واإلنسان  مبساواة املسيح لآلب يف اجلوهر. ومن التعابري اخلاصة أب
يسوع، كاهليكل وساكنه."، و"اإلنسان يسوع ثوب، والكلمة هو الالبس هلذا الثوب."، و"الكلمة هو احلامل، واإلنسان  

احملمول."  هؤالء  هو  أبن  أوال،  ولنقّر  الكتاب.  هذا  من  مّرت  مواضع  يف  ذكرانه  أن  سبق  ما  لنؤّكد  هنا،  قليال  ولنتوقف   .
املتناولني حلقيقة املسيح، ليسوا مؤهلني إلدراكها من حيث مرتبتهم العقلية اإلميانية؛ وهم يف الغالب، ال خيرجون عن هيمنة  

بصائرهم. ولو مل يكونوا حتت هيمنة ا )اهليكل والساكن، الثوب  احلس على  إىل التشبيه احلسي  نزلوا يف العبارة  حلس، ما 
والالبس...(؛ وذلك ألن املعاين العليا إذا نُ زِّلت يف قوالب حسّية، من غري خبري؛ فإهنا تفقد مسّوها، وابلتايل تصري مانعة  

يوس، كما فعل أستاثيوس وغريه ممن  للسامع عن إدراك احلقيقة. ُث حنن ال ننسب القول بعدم وجود روح للمسيح إىل أر 
سبقه أو ممن حلق؛ ألن أريوس إذا تكلم عن عدم وجود روح بشري يف املسيح، فهو كان يعين "عدم وجود النفس"، ابملعىن  
املقصود لدى الصوفية عندان. ونعين من ذلك، أن املسيح عليه السالم، كان م ُطهرا من النفس، الَت تكون للعباد الغافلني  

أه  غريهم.من  ومن  الدين  عيس  ل  مؤهلني    ىوطهارة  يكونوا  حىت  خاصة،  عناية  هللا  من  هلم  تكون  النفس،  من  واألنبياء 
يبلغو  به املَلك؛ خبالف ُجّل األولياء من التابعني، الذين  َيتيهم  مراحل    ن لقبول الوحي الذي  بعد قطع  مرتبة فناء النفس 

علم)التزكية(  السلوك املسيحّيني  معّلمي  أن  ولو  املسيح  .  أن  حينئذ  سيعلمون  ألهنم  بينهم؛  اخلالف  النتفى  نقول،  ما  وا 
من النفس، الَت هي   طاهرا  من جهة حقيقته فإنه كان  ظاهره فحسب؛ ولكن  مشاهبا للبشر من جهة  عليه السالم كان 
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ريقا لعودهتم إىل  مناط كل السوء الذي يدخل على الناس ويزيد من ظلمتهم، إن مل يسلكوا سبيل التزكية الذي جعله هللا ط 
لإلنسان )احلقيقة احملمدية(. وبقي لنا أن نعرف نسبة الروح العيسوي اآلن إىل "الكلمة"    كانت  حال الطهارة األصلية الَت

احلقيقة   إن  فنقول:  ابحلقيقة،  له  علم  ال  من  يتصوره  الذي  والصراع،  املزامحة  إشكال  من  ُنرج  حىت  احملمدية(،  )احلقيقة 
األروا  وإن  احلكم  كالشمس،  يكون  واترة  إليها كالشعاع.  ابلنسبة  هي  واألولياء،  األنبياء  من  الكّمل  ألجساد  املدبرة  ح 

للشعاع عند بطون الشمس، وأخرى يكون هلا عند ظهورها؛ ومن هنا كان خيتلف انسوت املسيح عن الهوته. ونعين من  
صور  يف  يظهر  فإنه  الروح،  حكم  عليه  يظهر  عندما  املسيح  أن  ولكن    بشرية  ةهذا،  البشرية؛  النقائص  عن  منزهة  كاملة، 

إنه يظهر بصورة احلق وصفاته؛ فيتوهم الناظر إليه مباشرة )كما كان التالميذ معه(، أو  عندما يظهر عليه حكم احلقيقة، ف
الظهور   الناظر إليه بنور اإلميان )كحال كبار املعلمني من القرون التالية(، أنه مزدوج احلقيقة؛ وهو مزدوج التجّلي حبسب

فحسب. أردان    والبطون  ولقد  قصدان؛  وهذا كان  أيضا،  هي  إهليا،  جتليا  جعلناها  عيسى  بشرية  أن  سريى  القارئ  ولعل 
الصورة   حكم  إال  التجّلي،  هذا  من  هم  هلم  وليس  أبنفسهم؛  ال  ابهلل،  هو  املخلوقني  ظهور  أن  إىل  الناس  يتنبه  أن  بذلك 

خر عند الظهور. وهذا التجلي اإلهلي بصور املخلوقات، هو ما يُشري إليه  العدمية. وهو ما جيعل أحدهم، خيتلف عن اآل
تعاىل: هللا  ]النور:    قول  ِمْصَباٌح{  ِفيَها  نُورِِه َكِمْشَكاٍة  َمَثُل  َواأْلَْرِض  َماَواِت  السَّ نُوُر   ُ الصورة [35}اَّللَّ هي  واملشكاة،  ؛ 

وهلذا، فإن كل كالم عن الناسوت والالهوت، ابلطريقة الَت اعتمدها    العدمية، واملصباح املنري فيها هو الوجود اإلهلي احلق. 
نزول هبا عن مرتبتها.   بدايتها؛ وكل كالم عن الطبيعتنْي وعن اجلوهر، هو  من  يف عرض املسألة  أريوس، هو غلط  خمالفو 

أن   ونرجو  ذلك.  حبسب  الناس  إىل  تقدميه  عند  للمسيح  ظلم  هو  نزول،  وكل  التناول،  يف  احنراف  متأخرو  وكل  يتفطن 
النصارى الذين سيطّلعون على كالمنا إىل إعادة الكالم إىل نصابه، وإعادة األحكام إىل حمّلها، ليتمكنوا من مغادرة الدائرة  

 املفرغة الَت دخلوها منذ قرون طويلة.  
أنه         على  يدل  آنفا،  إليها  أحملنا  الَت  أستاثيوس  لعبارات  ابستعماله  فإنه  ثيودوريوس،  يسري   وأما  هنجه  وأن  على  ؛ 

من   ضغط  حتت  األنطاكية"،  الكريستولوجية  "التعاليم  ب   بعد  فيما  سُيسّمى  ملا  األوىل،  املعامل  واضع  هو  يكون  أستاثيوس 
"الهوت   على  خطر  أهنا  على  األريوسية  إىل  منطلقاته،  يُشاركه  ومن  ثيودوريوس  نظر  ولقد  الرفيعة.  األريوسية  التعاليم 

األبول  وإىل  هنا املسيح"،  من  لزاما  فكان  "انسوته"؛  على  خطر  أهنا  على  نظره-  يناريوسية  أن    -يف  ومبا  معا.  حماربتهما 
له؛ فإن كل رد عليهما، سيكون تلفيقيا وال بد.   االختالف بني األريوسية واألبوليناريوسية، اختالف صوري، ال حقيقة 

نفسه،   املسيح  إىل  انظرين  املسيحّيني كانوا  أن كل  هذا،  من  وأهنم  ونعين  فحسب؛  بينهم  النظر  يف  اختالف  على  ولكن 
عندما كان كلٌّ منهم يصف "مسيحه"، ويسمع من غريه وصفا خمتلفا يتوهم منه أن الواصف خمطئ يف الوصف بال شك؛  

عقله إال  منه  نقصد  ال  الذي  الناظر،  "نظر"  إىل  العائد  جانبه  يف  ذاته،  املعرفة  إشكال  عن  إال  عملّيا،  يعرّبون  يكونوا    مل 
هذا   واملعّلمني  اآلابء  أغفل كبار  ندري، كيف  وال  الفلسفية؛  واستعداده.  العقلية  الناحية  من  قدرهم  علو  مع  "املتغرّي"، 

اآلن،   أوالء  حنن  وها  السالم.  عليه  وحده،  ابملسيح  إال  تتعّلق  ال  العنصر،  أحادية  املعادلة  وكأن  ذلك كله،  يف  وحكموا 
ومن   الدين  أهل  من  الناظرين  لكل  مل  نكشف  إن  ضروري،  وللحقائق،  للصور  العاقل  العقل  اعتبار  أن  املفكرين،  عموم 

بنظرة   وإما  التنقيص،  بنظرة  إما  خمالفيه،  إىل  انظر  ينظر كل  عندما  اثنيا؛  الظلم  يف  ُث  أوال،  اجلهل  يف  نقع  أن  نريد  نكن 
يف التجلي كأن   ا بة العقلية، وإما اختالفاالهتام وسوء الظن. مع أن األمر يف الغالب، ال يعدو أن يكون إما تفاوات يف املرت 

افرتضنا اشرتاكهما يف املرتبة. وإن حنن    حنن   يكون الواحد من الناظرين حتت حكم الباطن، واآلخر حتت حكم الظاهر، إن 
قاعد واعتربان  املقوالت،  خمتلف  على  احلاكمة  القواعد  بنّي  الذي  األكرب،  شيخنا  إىل  النفيسة عدان  يتجلى  ته  ال  هللا  "إن   :

لشخصنْي  واحد  بتجل  وال  زمننْي،  يف  واحد  الواحد  بتجّل  الزمن  وجمال يف  املعارف  جمال  اتساع  مقدار  سنعلم  فإننا   ،".  
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التعبري عنها. وهنا ال بد من أن نتكلم عن معيارية الوحي، الضرورية، وإال بطل كل قياس وكل تناول، مهما كان صاحبهما  
يظن لنفسه من كمال يف اليقني. وإن معيارية الوحي )القرآن والسنة يف زماننا(، ال يعلمها كل واحد من علماء املسلمني  

غريهم ا  ألهنا ؛  بله  العلم  من  أيضا  املعيارية، كانت  هي  هذه  وإىل  وحدهم.  عباده  من  للمصطفنْي  هللا  يؤتيه  الذي  خلاص 
هللا  فجزاه  والسنة."؛  الكتاب  عدل:  بشاِهدْي  إال  علينا،  يرِد  مما  شيئا  نقبل  "ال  الشهري:  بقوله  اجلنيد  اإلمام  عن    إشارة 

علعن  و   ،تعليمه  اجلزاء. حرصه  خري  األمة  نفع  الذين  ى  املسيحّيون  إخوتنا  القرآن    وأما  معيارية  هلم  تكن  مل  فإهنم  سبقوان، 
هي ُكربى  الَت  وتعليم  املعيارَيت   والسنة،  القدس.  الروح  تعليم  على  املقدس  الكتاب  يف  النظر  بعد  يعتمدون  وإمنا كانوا  ؛ 

التقليد   ظلمة  من  أو  الفكر،  ظلمة  من  شيء  عليه  يدخل  وأحياان  املتعلِّم؛  الشخص  حبسب  يكون  أيضا  القدس،  الروح 
. ولنعد  ؛ لعلهم ينتفعونهذا، مبالغة يف توضيح األمر وما يتعّلق به، من مجيع النواحي  م د من أئمتهم. وحنن نقول هلألح

 إىل ما كنا بصدده.. 
أنطاكي        مدرسة  يف  الكبار،  القادة  أحد  املوبسيوسَت،  ثيودوريوس  "الكلمة  ا يُعّد  مذهب  معتنقي  ومن  إنسان".    –؛ 

بني معىن الروح    - كما فعلنا حنن-)جبميع األبعاد(، وإن كان ال يفرق   ة حلت يف إنسان كامل وهذا يعين لديه أن الكلم
النفس. وهذا الذي حيوم حوله املسيحّيون هبذا التعريف، هو ما يُسمونه االحتاد عن طريق التجّسد. وحنن قد رفضنا  معىن  و 

معا   د؛ وعددانمها  معىن االحتاد، كما رفضنا القول ابلتجسُّ نناقش هنا  سابقا  من القصور العقلي، لدى القائل هبما. ولن 
بناء على إجناز من سبقوه من املعلّمني، بقدر ما سنعمل على إبراز طريقته يف مهامجة    ثيودوريوس يف مبادئه الَت ليست إال 

خلة يف جتاذب التنزيه  واألمر يف النهاية، هو جدلية دا  ، وعلى مدى إفالحه يف ذلك.واألبوليناريوسية  األريوسية  تنْي: العقيد
 )األبوليناريوسية( والتشبيه )األريوسية(. 

الطبيعة  ولقد اعتمد ثيودوريوس يف تعليمه يف الرد على األريوسيني، أن "الكلمة األزيل، ابن هللا، املساوي لآلب يف         
داود، يسوع الناصري. فالكلمة قد حل  والسابق يف الوجود على كل الكائنات، قد ظهر يف آخر األَيم يف ابن  اجلوهر،  و 

يف اإلنسان، واحتد اببن اإلنسان يف عملية التجّسد؛ واإلنسان الذي احتد ابلكلمة هو روح وجسد من طبيعتنْي، وحبيث  
  -كما سبق أن أخربان-احتفظت كل طبيعة من الطبيعتني مبميزاهتا وخواصها." ويتضح من هذه العبارات، أن ثيودوريوس  

؛ ولسنا نعين إال التشبيه والتنزيه. ومن  (1) تلفيق، ليجمع بني أمرْين ال ينجمعان يف حمل واحد ألحد من العقالءجلأ إىل ال 
عقيدة   تصديق  أن  هي  واحلقيقة  الطبيعتان.  التجّسد،  االحتاد،  احللول،  الصطالحات:  استعماله  لديه،  التلفيق  أدلة 

ب  خيرج  مما  وهذا  الذهن؛  يف  إال  يكون  ال  العقائد،  ثيودوريوس،  أهل  شأن كل  هو  لأليديولوجيا، كما  املنتج  التنظري  إىل  ه 
، ال حيتاج  معا   ال التالميذ( بنظره الرتاِب وبنظر بصريتهكححىت من املسلمني. ونعين بكالمنا هذا، أن الناظر إىل املسيح )

ل املصطلحات التلفيقية الَت ركبها  ، وابلتايل فإنه سيكون يف غىن عن استعماإىل التفريق فيه بني ما هو إهلي وما هو بشري
كثري من املعّلمني. والذي نريد أن ُنُلص إليه هنا، هو أن حقيقة عيسى أبسط يف إدراكها، مما تدل عليه عبارات املعلمني  

، على  وبساطة احلقيقة يف نفسها، هو ما جيعلها فوق إدراك العقل املفكر   . الذين هم يف الغالب من أعلى طبقة املفكرين 
السالم املظنون  عكس عليه  عيسى  عّلمه  ما  هو  نقوله  الذي  وهذا  معه  نفسه  .  يكونوا  أن  البالغني  من  طلب  عندما   ،

أن العقول مهما بلغت يف مسّوها، لن تبلغ مرتبة إدراك حقيقته؛ بينما األطفال    -عليه السالم-كاألطفال. ولقد كان يعين  
يقين معرفة  يعرفونه  اخلُلَّص(،  لكنهي )واملؤمنون  تناول  ة،  مرتبة  فوق  تُدرك  عبارهتم ا  ال  احلقيقة  أن  جهة،  من  يعين  وهذا   .

االسم   أثر  من  هو  هنا،  نثبته  الذي  وهذا  إدراكها.  عند  عنها  التعبري  من  يتمكن  ال  م ُدركها  أن  اثنية  جهة  ومن  ابلعقل؛ 
 

 منهم. ئفة . نعين ابلعقالء هنا، أصحاب العقل اجملرد عن الدين؛ ألن أهل املشاهدة من أهل الدين جيتمع هلم التنزيه مع التشبيه، وهو حمل تلذذ طا  1
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بة، فكيف يلتقي عليها اثنان؛  "العزيز"؛ لكن يبقى هنا تفصيل ال بد من العروج عليه، وهو: إن كانت احلقيقة هبذه املثا
إن حنن اعتربان أن الدين أمر مشرتك بني أهله، وأن عيسى هاٍد لكل من آمن به؟... فنقول: إن كل ما ذكرانه سابقا، ال  
ينفي من كل وجه، إمكان التعبري عن احلقيقة؛ لكن يشرتط إذان خاصا من هللا، للعبد املخصوص، يف التعبري عنها. وهذا  

ع ما كان  ذاتههو  الوقت  يف  وإعجاز  بُيسر  يتكلم  عندما كان  واألولياء(،  األنبياء  من  )وغريه  عيسى  هذا  ليه  وخبصوص   .
األمر، أمر التعبري واإلذن معا، فإنه ال بد لنا من تقرير شيئني رئيسنْي: األول، هو أن املسيحيني، مل يبلغ منهم أحد، أن  

من  وجه  من  الطعن  يقبل  ال  مبا  احلقيقة،  عن  اب   يُعرّب  إىل الوجوه،  وصَ   لنظر  ما  من  لَ كل  قاصرين  أهنم كانوا  يعين  وهذا  نا؛ 
معرفة   نعتربه  أن  يبلغ ما مُيكن  له بعلّو املقام، نفسه، مل  أريوس، الذي شهدان  انحية اإلدراك ومن انحية العبارة معا. وإن 

إلينا. والشيء الثاين، هو مراداته  إبالغ  يف  إن كانت الرتمجة قد قّصرت  يبلغ    حقا؛ إال  معرفة    -األنبياء  بعدَ -أنه مل  أحد 
احلقيقة والتعبري عنها، ما بلغه الورثة احملمديّون، الذين هم نُظراء األنبياء من األمم السابقة، كما أخربان مرارا. وهلذا، حنن  

 نسمح ألنفسنا، بتصويب مقوالت السابقني والالحقني، يف غري ما مشقة أو إهبام. 
األ        استعمل  املسيح ولقد  عن  التعبري  يف  "شخص"    نطاكيون  أو  "إقنوم"  مصطلح  احلقيقة،  مزدوج 

(PROSOPON بو أحياان  املختلفة  املصطلحات  استعملوا  قد  اآلابء  أن  ثيودوريوس  ص(. ومع  فها مرتادفات، فإن 
كن  خاصة؛ غري أنه مع ذلك مل يتم  حرص على أن يكون مصطلح "الشخص" داال على الوحدة بني الالهوت والناسوت 

من إدراك الوحدة التامة، الَت جتعله مستغنيا عن القول ابلطبيعتنْي. بل جنده مُيعن يف التنظري املخّل، عند قوله بكون كل  
ثيودوريوس   وجند  اآلخر.  الربوسوبون  عن  متمّيز  خاص  "بروسوبون"  ذات  الطبيعتنْي  من  تنظريه- طبيعة  على  ينهج    - بناء 

  ؛ منسواب إىل الهوت املسيح  ، إىل "الشخص" )الطبيعة( الناطق هبا؛ كأن جيعل قوال ما  ردها هنج  يف تفسريه ألقوال املسيح،  
أكثر وضوحا    -عليه السالم-منسواب إىل انسوته. وحنن ال ُنالفه يف هذا التقسيم، الذي جيعل كالم املسيح    ،وقوال آخر 

بىن   تقدم مع  ابلنظر إىل احلقائق؛ وإن كنا ُنالفه يف تقسيم شخص املسيح ذاته، الذي  أن التفسري قد  عليه. وهذا يعين 
لبث معه يف مكانه؛ إن مل نعترب أن التنظري من حيث هو، ينزل ابلالهوت عن  ثيودوريوس خطوة، وإن كان الالهوت قد  

 .  ، كما سبق أن بيّ ّنا عدة مراتاملعارف اإلميانية الَت بلغها األئمة األولون
)الهوت  (،  وأما فيما يتعلق ب  "الكلمة" )هللا        من الشخصني األولنْي  يراه الشخص الثالث املعقول  ثيودوريوس  فإن 

املسيح وانسوته(. ورغم أن الدارسني، قد اختلفوا مبوجب هذا القول، يف تفريق ثيودوريوس بني الطبيعتنْي يف املسيح، على  
دينونته للعامل مع اآلب"، ال يعدو أن  الوجه التام؛ فإن القول ابلشخص الثالث، الذي يستدل عليه مبا ذكره املسيح عن "

توحيدَي تصورا  مقابل،   يكون  وجه  من  شركيا  وجه،  التوحيد    من  ألن  وذلك  برمتها.  دائما-للمسألة  ننبه  رد    -كما  هو 
التوحيد   أهل  من  الدارسني  ولو كان كل  واحد.  إىل  الشرعي- الكثرة  وال  -ابملعىن  ابلطبيعتنْي،  القول  يف  دخلوا    قالوا  ملا 

يكونوا  ابألقا مل  الذي  احلد  إىل  التوحيد؛  جهة  من  ضعفاء  أهنم كانوا  علمنا  ذلك،  يف  علوقهم  عند  ولكن  املتعددة؛  نيم 
فين مدلوالت املصطلحات، حبيث يبقى  طلحات. ونعين من هذا، أن التوحيد يُ عن معاين املص   فيه  يتمكنون من االنفصال 

يقودان وهذا  فحسب.  اعتبارَي  اجلامع  املعىن  يف  من    إدراكها  معىن  يكون  حبيث  ذاهتا:  املعاين  قوة  يف  ابلرتاتب  القول  إىل 
ذْين  لمبصطلح من املصطلحات، اثنوَي يف القوة بعد املعىن التوحيدي؛ تفادَي للمزامحة وللتعارض ال  ااملعاين املستدّل عليه

مسألة  من  يُعقل  ما  يُشبه  هنا،  نقوله  الذي  وهذا  القوة.  يف  االستواء  ظن  عند  فيهما  أنه يف    يُسقط  غري  اجلوهر والعرض، 
فل، أو هو وجود  ؛املعاين وحدها  ُعلو. ال  من جهة ال فيما هو حّس من جهة السُّ

يتكلم يف الثالوث، يستعمل مصطلح "هيبوستاس" أو إقنوم أو شخص          ثيودوريوس عندما  ما سبق، فإن  ومع كل 
إقنوم  أو  وهيبوستاس  االبن،  شخص  أو  إقنوم  أو  وهيبوستاس  إىل    اآلب،  ُنلص  جيعلنا  وهذا  القدس.  الروح  شخص  أو 
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كانوا ال يتمكنون من إدراك املعاين جمردة عن االصطالحات؛ ولذلك، هم عندما يتناولون  القول أبن املعلمني املسيحيني،  
ور عقلي،  املسألة ذاهتا من وجه خمتلف، قد خُيربون مبا يُعارض ما أخربوا به أوال، عند تناوهلا من الوجه األول. وهذا قص

  - قبل تناول خمتلف املسائل-ال يُساعد على بلوغ الغاَيت يف جمال الالهوت )الكالم(. ولقد كان ينبغي على املتكلمني 
للتداخل   وقابلة  )التحّول(،  االستحالة  سريعة  هي  بل  للمحسوسات،  يعرفونه  ثباات كالذي  تثبت  ال  املعاين  أن  يعلموا  أن 

ب  الظان  معه  يظن  قد  بعيد؛  حد  فيإىل  اخلوض  جدوى  وال  ها عدم  هذا،  نريد  ال  وحنن  ابلعبث.  القول  إىل  مييل  قد  أو   ،
نقاربه؛ بل ندل على تعقُّل جديد ملبادئ العقل، خيتلف ابختالف اجملال، الذي إما يكون حّسا، أو معايَن منوطة ابحلس  

ارا دار بيننا وبني أحد "مثقفي" العصر،  . وحنن نذكر هنا حو )حقائق(  )كُجل املعاين الفلسفية(، أو معاين ُعلوية أو جمردة
ن  وقد كنا مبعرض الكالم عن املعاين وارتباطها ابأللفاظ؛ فسألناه: مبا أن لكل لفظ معىن، فهل لكل معىن لفظ؟ أم إن مِ 

عيتنا  ُبهت الرجل، وصار يتلعثم، وإن أراد أن يظهر مبظهر العامل ابملسألة؛ خصوصا، وأنه كان مب املعاين ما ال لفظ له؟... ف 
شخص اثلث، خيشى صاحبنا من أن يظهر ابلعجز أمامه. وغايتنا من إيراد هذه احلادثة، هو تنبيه َمن يطالع كالمنا، إىل  
إمكان مغالطته لنفسه عن طريق التسرُّع يف اإلجابة عن أسئلتنا؛ وهذا حيرمه من معرفة اجلواب الصحيح هلا، وابلتايل من  

 حتقيق تقّدمه معرفيا. 
لسبب يف وقوع اآلابء املعلمني يف سقطات معرفية "قاتلة"، إىل جانب طلبهم اإلجابة عن سؤال حقيقة املسيح،  وا       

   ُدرِكاملهو رْومهم تعريف عموم الشعب بتلك احلقيقة. وهذا غلط فادح، نتج عن عدم اعتبار الطبقّية العقلية، الَت جتعل 
  - كعادة رجال الدين من مجيع امللل-املعّلمني إىل هذا، هو تومههم ميتنع عن النزول ابملعاين دون مستواها. وما دفع  ،اهل

أبن تعريف هللا إىل عباده، يدخل ضمن مهاّمهم ووظائفهم، قياسا على تعريفهم ألركان الدين وأحكامه. ولو أهنم علموا،  
و  بنفسه،  يشاء  من  يُعّرف  َمن  هو  هللا  الذي  أن  جيعلنا  يابلقدر  ما كان  هو  وهذا،  غريهم.  وأراحوا  أنفسهم  ألراحوا  شاء، 

يف   واملتعلم  املعلِّم  يُدخل  ذلك  ألن  الناس؛  لعموم  والعامة(  املشرتكة  )غري  التفصيلية  العقائد  تعليم  جواز  بعدم  نقول  دائما 
هبم األيديولوجيا، وخيرج  النا   ادائرة  بسبب جهل  وهذا كله،  الدين.  طريق  العقائد  عن  على  وقياسه  الدين،  "طبيعة"  س ب  

 األيدولوجية، الَت مل يسلم منها جمتمع من اجملتمعات البشرية؛ وإن كان استفحاهلا لدى املتأخرين، ال يُقارن.  
لإلراد        املزدوج  التعاون  "إن  ثيودوريوس:  فيها  فيقول  التجّسد،  مسألة  لعملي تأما  النتيجة  هو  والبشرية،  اإلهلية  ة  نْي 

د الكلمة، وليس األساس.". وال بد هنا من أن نؤكد مرة أخرى، على أن القول ابلتجّسد، هو قصور عقلي، ونزول   جتسُّ
ابملعاين إىل عامل احلّس. ونعين من هذا، أن الكثافة الطبيعية، غطت على بصائر الناظرين، فلم يعلموا أهنا حكم خمصوص  

فل، وليست معىن مستقال  ُث إن تثنية الصفات يف النسبة، حىت يُقال ابإلرادتنْي اإلهلية والبشرية، هو من    .بنفسه  بعامل السُّ
علماء   من  الشرك، كثري  هذا  يف  وقع  ولقد  إهلية.  أصلية  نسبة  ذات  الصفات كلها  أن  يقتضي  التوحيد  ألن  الشرك؛  أثر 

أيضا، وتومهوا األمر على ما تومهه النصارى  تفريقاملسلمني  دون مرتبة التوحيد  . وهم يف ذلك  ، من غري  أهنم  يدّلون على 
يشهدون ومبا يعقلون. ونعين من هذا، أن املشهود هلم هو النسبة اخللقية  اخلاص، الذي يكون للعلماء ابهلل؛ وحيكمون مبا  

بعكسهم؛ لذلك   اخللق،  احلق، ويعقلون  ابهلل، فيشهدون  العلماء  اإلهلية. وأما  النسبة  هو  هلم  املعقول  بينما  الصفات،  يف 
إرادة هللا، وال  ه إرادة مع  أن ال  يعطيهم  بعد ذلك ويف املرتبة الثانية، إىل املخلوقني. وهذا  إىل هللا، ُث  ينسبون الصفات  م 

هلل صفة  وهي  إال  ابجململ  للمخلوق صفة  صفة  تكون  أن  قبل  فهم  ،  ذلك؛  بعد  اخللق  إىل  الصفات  ينسبون  أما كيف   .
اإلهل للصفات  جتليات  البشرية  الصفات  منها.  جيعلون  وقابليته  الشخص  استعداد  حبسب  لكن  تعدد،  غري  ومن  ذاهتا،  ية 

وهذا يُشبه أيضا ما يكون من تعدد الصفة الواحدة يف األشخاص الكثريين: فصفة اإلرادة الَت تظهر من كل عبد مريد،  
النسبة؛   ليست صفات متعددة، يستقل بعضها عن بعض؛ وإمنا هي صفة واحدة )كلّية(، ظهرت يف األشخاص متعددة 
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، وهكذا... والصفة الكلية املعقولة من  اثلث ورابعفيقال إرادة فالن أقوى من إرادة آخر، وإرادة اآلخر أضعف من إرادة 
الصفات   هذه  تظهر  وال  إطالقها.  على  تكون  والَت  نفسها،  األصلية  اإلهلية  الصفة  هي  الشهود،  يف  املتعددة  الصفات 

يظهر أن كل ما يقوله املعّلمون املسيحيون  هذا،  احلقيقة احملمدية املسّمى ألوهية. وعلى  اإلهلية هبذا اإلطالق، إال يف مظهر  
صورة عقل صاحبه الناقصة.    يف مضمار الصفات ويف مضمار التجليات الصورية، هو خمالف ملا األمر عليه؛ وال يعكس إال

بته، ال يُعتد به، وال يُعترب إال تفصيال من تفاصيل  كل رد عليه، مما هو من طبقته ومرتوابلتايل، فإن كل تناول لكالمهم، أو  
تلك األقوال املتناولة عينها. وهذا يعين، أن بلوغ العلم يف مسألة ما، ال يكون متاحا لكل متكّلم فيها، وإن أحاط جبميع  

. وهذا التفصيل يف  كلها   األقوال؛ وإمنا هو متاح ملن كان من مرتبة التوحيد العليا، الَت ترجع إليها تلك األقوال التفصيلية
مراتب املعقوالت، ال يعلمه إال أهل الكمال، الذين يكون علمهم ابهلل، ال بعقوهلم. وإىل اآلن، مل جند يف كالم ثيودوريوس،  

وأما توحيد الصفات الذي تكلمنا عنه، فُيشري إليه مثل    دليال واحدا ويف مسألة واحدة، على أن علمه ابهلل؛ وهيهات!...
ُ َربُّ اْلَعاَلِمنَي{ ]التكوير:    تعاىل:  قول هللا ي إن مشيئتكم هي من مشيئته سبحانه.  أ؛  [ 29}َوَما َتَشاُءوَن ِإالَّ َأْن َيَشاَء اَّللَّ

 وِمن هنا، ليست للتبعيض؛ وإمنا هي لإلحلاق. وبني املعنينْي فرق، ملن كان يعقل!...  
يربهن على ثبوت مستوى عقلي    -على األقل-ة مرمي؛ وثيودوريوس وتبعا ملسألة التجّسد، أتِت مسألة القول أبموم       

أبن مرمي   )ابن داود(.    -عليها السالم-لديه، عندما يرفض القول  إىل املسيح اإلنسان  ابألمومة  أّم هلل؛ ويكتفي بنسبتها 
  هللا تعاىل على النصارى   عن إنكار   كالمال  لقد سبق لناوهذا جيد منه، عند قول بعض الناقصني أبمومة مرمي هلل )تعاىل(. و 

َ ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن َمْرمَيَ{ ]املائدة:    : يف قوله سبحانه  إىل،  [ 17}َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن قَالُوا ِإنَّ اَّللَّ يهم  عل ينكر    ملن هللا  أ  ونّبهنا 
وذلك ألن املسيح هو آدم عصره، واأللوهية    مرمي؛ ومل يُنكر عليهم نسبة األلوهية إىل املسيح.إىل  األلوهية ابلبنوة    إال نسبتهم

أفراد اإلنسانية. وه تعاىل: ذ)الصورة(، هي األمانة الَت حيملها من كل زمان أحد  معىن "اإلنسان" يف قول هللا    ا يعين أن 
حَيِْمْلنَ هَ  َأْن  فَأََبنْيَ  َواجْلَِباِل  َواأْلَْرِض  َماَواِت  السَّ َعَلى  اأْلََمانََة  َعَرْضَنا  ظَُلوًما  }ِإانَّ  ِإنَُّه َكاَن  ْنَساُن  اإْلِ َومَحََلَها  َها  ِمن ْ َوَأْشَفْقَن  ا 

]األحزاب:   يف كل  [ 72َجُهواًل{  واحد  نصيب  من  فهو  ابلفعل،  وأما  ابلقوة؛  إال  اإلنسانية  أشخاص  على  ينطبق  ال   ،
لوهية. والنصارى  حائز للصورة اإلهلية، مستحق لالتصاف بكل صفات األ -الذي هو عيسى هنا-زمان. وذلك الواحد 

  ملا أخربوا عن عيسى أنه هللا )يف الزمان وابحلقيقة(، كانوا صادقني؛ لكنهم انقضوا خربهم بنسبة األلوهية إىل مرمي ابلبنوة، 
. وأما العلماء الغافلون من أهل اإلسالم، فإهنم أخذوا املعىن املركب يف اآلية على أنه أحدي  فأابنوا عن قصورهم وتناقضهم

ف  املراد.  الوجه،  املعىن  عن  وضلوا  فغلطوا  احلكم؛  يف  ملرمي  اعتبار  دون  من  عيسى،  إىل  األلوهية  ينسب  من  بكفر  حكموا 
تعاىل: قوله  يف  هللا  ذكرها  الَت  اخلالفة  مرتبة  إن  نقول:  فإننا  لكالمنا،  القارئ  طمأنينة  من  نزيد  َربَُّك    وحىت  قَاَل  }َوِإْذ 

اأْلَ  يف  َجاِعٌل  ِإيّنِ  ]البقرة:  لِْلَماَلِئَكِة  َخِليَفًة{  إال  [ 30ْرِض  وليس  مستخِلفه،  حبكم  اخلليفة  ظهور  منها،  الغاية  ، كانت 
األلوهية؛ فإن مل يظهر الشخص حبكمها، فما هو خليفة، وال مرتبته خالفة!... وهذا كله، من أصول التوحيد الَت ندل  

قول، وابلتايل عاجزا عن قبوله، فليعلم أنه ليس من  عليها؛ فال ينبغي أن تُغفل. وأما من جيد نفسه عاجزا عن إدراك ما ن 
أهل هذا العلم؛ ولينصرف عنه أبدب وتسليم، فإنه أنفع له. وخبالف هذا الصنف، فإن كل من يظن أنه مبقدوره جمادلتنا  

 و بسواه. يكون وامها غري ذي معرفة بعقله أ  ؛اعتمادا على ما يعطيه العقل من نفسه، سواء أكان من أهل الدين أم مل يكن 
وعلى ضوء ما سبق، فإننا نعلن أن املسائل الَت تناوهلا معّلمو املسيحية، والَت تتعلق ابلتجسد وأوانه، وابلطبيعتنْي         

العماد(،   عند  أو  الوالدة  عند  أو  مرمي  بطن  )يف  حتققه  وأوان  وابالحتاد  األخرى،  عن  إحدامها  ميّيز  وما  بينهما  جيمع  وما 
ح، كما يتصور املتناولون هلا؛ بل هي سقطات عقلية  غري ذات حقيقة، وال هلا أثر يف حقيقة املسي  وابآلالم واملوت، هي

ألولئك املعّلمني، تسبب هلم فيها طغيان احلس عليهم، وقلة خربهتم ابملعاين. وعلى هذا، فإنه ليس من الضروري للمسيحّي  
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ن هلم رأي يف املسائل املذكورة؛ ألن م ُطالبة الناس إببداء آرائهم  يف الزمان األول، وال للمسلم أو الكتاِب يف زماننا، أن يكو 
}َواَل   خمالف ألصل التشريع؛ يقول هللا تعاىل:   -كما هو معلوم-فيما مل يكّلفهم هللا، هو حتميل هلم ملا ال يُطيقون. وهذا  

ْلَنا َما اَل طَاَقَة لََنا ِبِه{ ]البقرة:   ؛ والُوسع هنا  [233}اَل ُتَكلَُّف نَ ْفٌس ِإالَّ ُوْسَعَها{ ]البقرة:   ، ويقول سبحانه: [286حُتَمِّ
ابملعنينْي البدين والعقلي. وهكذا يظهر لنا أن "رجال الدين" هم من يُعّسر على الناس التديُّن، عندما يُدخلوهنم فيما ليس  

ري من الفنت، الَت يكون االقتتال بني  من أطوارهم، وعندما جيعلون ذلك الدخول من شروط اإلميان؛ وهو ما يؤّدي إىل كث
طريقهم   يعلموا صواب  تديّنهم، لسُهل عليهم أن  إىل نتائج  أهل الدين الواحد أحد وجوهها البارزة. ولو أن الناس نظروا 
نتائج   ألن  هذا،  نقول  احلق.  اإلميان  حمل  حّلت  والَت  لديهم،  املرتسخة  ابلعقائد  النتائج  عن  يعمْون  ولكنهم  خطئه؛  من 

 ين ينبغي أن تكون بناء ال هدما، ومجعا ال تفريقا، وتوسيعا للخري ال تضييقا!...  الد
 : . تطور اجلدل حول املسيح3

  حبسب ما مّر من العقائد، فإن مدرسة اإلسكندرية ومدرسة أنطاكيا، مل تكوان ختتلفان على الهوت املسيح وانسوته        
االحتاد فحسب طريقة  إىل  اخلالف  تطور  وإمنا  والناسوتب  ؛  الالهوت  القرن  ني  منذ  اآلابء  االحتاد  مسألة  شغلت  ولقد   .

جسد"   – الرابع وإىل جممع "خلقدونية"، فما بعده. ومنذ بداية القرن اخلامس، مل يعد اجلدل دائرا بني مذهب "اللوغوس  
يُسمى    – و"اللوغوس   إنسان  يف  "الكلمة"  حل  فهل  ُت.  وكيف  مىت  االحتاد،  حول  ترّكز  بل  هذا  إنسان"،  ورُفع  يسوع؟ 

اإلنسان يف وقت ما من حياته إىل درجة الالهوت؟ أم هل حل الكلمة يف بطن العذراء مرمي عند تبشري املَلك هلا؟ وهل  
 نسب مرمي إىل هللا ابألمومة؟  يُقال أبن اجلنني الذي تكّون يف بطن مرمي هو هللا؟ وابلتايل، هل تُ 

مر         أمومة  مسألة  فإن  فيه  شك  ال  تكن  مي كانت  ومما  مل  ولكنها  الكنسي،  اجلدل  لتأجيج  لقيام    سببا   وحيدةالدافعا 
أغسطس   يف  روما  جممع  وانعقاد  اإلسكندرية،  يف  "كريلس"  جممع  430ثورة  انعقاد  ُث  "سيليستينوس"؛  البااب  برائسة  م، 

سيع االنقسام  كريلس؛ بل كانت توجد أسباب أخرى عقدية وسياسية، عملت على تو   ةاإلسكندرية وإفسس حتت رائس 
حكمت   عليه، والذي  املختلف  نسطوريوس  معرفة  من  ال بد  فإنه  حدث،  ما  تفاصيل  تناول  أجل  ومن  الكنيسة.  داخل 

جممع   يف  ابحلرمان،  جمتمعة  الكنائس  سنة  إعليه  ترأسه كريلس  الذي  عليه.431فسس  روما  ووافقت  عليه    م،  وافق  كما 
م.  433بغية خلعه من أجل عقد معاهدة سالم مع كريلس يف سنة  يوحنا األنطاكي، مع بعض أنصار نسطوريوس نفسه،  

س الشرق والغرب. وقد اختذت الكنائس قرارها بناء على  ئومنذ ذلك الوقت اعُترب نسطوريوس هرطوقيا يف نظر أغلب كنا
. ومرة  فيما بعد  بسبب استحقاقاته  املسيح   َحهإنساان فقط، ال إهلا؛ وإن الالهوت ُمنِ   ولدت  تعليم نسطوريوس أبن العذراء

أخرى حنكم على اخلالف القائم بني الطرفني املتنازعنْي، أبنه صورّي؛ ألن مناط احلكم ليس هو زمن ظهور عيسى ابلصورة  
منّوه أطوار  يف  الناس  مل ُعتاد  خمالفا  يكون  وهبذا،  القدس.  ابلروح  الوالدة  منذ  هللا  وأيّده  املهد  يف  نطق  من  وهو  م؛  اإلهلية، 

ونعين من   يدخلون طور اخلالفة اإلهلية، إال بعد جماوزة سن األربعني.  والذين مل يكونوا  ،كان األنبياء يف الغالب   خمالفا ملاو 
هذا، أن احلكم على عيسى ينبغي أن يكون استثنائيا، وال حيتمل القياس على أحد من بين آدم؛ إال على آدم نفسه. وهللا  

. وال نظن  [59ِعيَسى ِعْنَد اَّللَِّ َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمْن تُ رَاٍب ُُثَّ قَاَل َلُه ُكْن فَ َيُكوُن{ ]آل عمران:   }ِإنَّ َمَثلَ   يقول يف هذا: 
القول مبس من  فرارا  قال، إال  مبا  قال  االبن  انسطوريوس  اواة  المع  اعتمدهَتآلب،  من قصور    ا  الرغم  وعلى  نيقية.  جممع 

معرفة عيسى، فإنه يك  من القائلني ابملساواة الشركيةنسطوريوس عن  أفضل  . وحىت نتبنّي األمر بوضوح  من غري شك   ون 
 من النظر يف حياة نسطوريوس ويف الظروف احمليطة به. لنا أكرب، ال بد  
 نسطوريوس: 
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)حوايل          ميالده  نسطوريوس ويف وقت  تضاربت األقوال يف أصل  أصل فارسي، وأبن  381لقد  من  م(، فقيل أبنه 
. وكان نسطوريوس قصري القامة أشقر،  وقيل غري ذلك  ؛ من سكان مدينة "أاتك" ُث انتقل إىل مدينة "ساموزاط"جده كان  

ويُظن أنه ابتدأ دراسته يف مدينة "مرعش" الَت نشأ هبا، ُث انتقل إىل أنطاكيا والتحق بدير    حسن املنظر وبديع الصوت؛
الدي هذا  وكان  "أُبْ رُبْيوس".  دير  يُدعى  ضواحيها  "كارتربوس"  يف  من  إشراف كلٍّ  بسبب  عظيمة،  علمية  مكانة  ذا  ر 

و"ديودوريوس الطرسوسي" عليه. وقد قام ديودوريوس ويوحنا فم الذهب وثيودوريوس يف البداية ابلوقوف مع نسطوريوس،  
ويكفي لثيودوريوس،  نسطوريوس  تلمذة  حول  الدائر  اخلالف  يف  ندخل  ولن  اإلسكندرية كريلس.  أسقف  عارضه  نا  عندما 

، عندما ُدعي إىل رعاية إحدى كنائس أنطاكيا؛ ويُقال إن  هنا أن نقّر أبنه أتثر أتثرا ابلغا بتعاليمه. ترك نسطوريوس الدير
نسطوريوس أن ذاع، إىل    تيص ثيودوريوس هو َمن سامه كاهنا، وهو من إذن له يف تدريس العقائد املسيحية. وما لبث  

 ور. أن وصل إىل القسطنطينية مقر اإلمرباط
سنة          القسطنطينية  أساقفة  رئيس  "أتيكوس"،  األسقف  وفاة  "بروكلوس"  425وبعد  من  خلالفته كل  تقدم  م، 

ب رئيسا ألساقفة القسطنطينية يف الثامن والعشرين من فرباير عام   و"فليبوس" و"سيسينيوس"، فانُتِخب هذا األخري وُنصِّ
م؛ فعاد املتنافسان األوالن مع عدد آخر من املرتشحني،  427م  م. ومل ميكث طويال على الكرسي، إذ إنه تُ ُويف عا 426

. غري أن اإلمرباطور "ثيودوريوس الثاين"، عزم على اختيار رجل أجنيب للجلوس على كرسي القسطنطينية،  إىل طلب املنصب
طور من تنصيبه، جتنب  ومل يكن هذا األجنيب إال نسطوريوس، الذي كان يروم اإلمربا  الَت صارت تُلّقب ب  "روما اجلديدة".

 اخلالفات احمللية الَت كانت بني األساقفة. 
عندما ُنّصب نسطوريوس رئيسا لألساقفة، بدأ إبعالن احلرب على اهلراطقة، يف أول خطبة له بني يدي اإلمرباطور؛         

الدينية على تراب   م. ولقد نفذ نسطوريوس وعيده، وبدأ يف مطاردة اجلماعات428وذلك يف العاشر من أبريل من سنة 
مجاعة   تلتها  ُث  األريوسيني؛  مجاعة  ضحاَيه،  أُوىل  ولقد كانت  واملقدونيون،  يني بوليناريوساألاإلمرباطورية.  والنوفاتيون،   ،

 واملونتانيون، واملركيونيون، والبولسيون، وغريهم...  واألقنوميون، والفالنتيون، 
ولقد حارب نسطوريوس أيضا بعض العادات والتقاليد املعمول هبا يف املدينة، وعمل على إلغائها؛ كالرقص والغناء         

  واملسرح؛ وهو ما جلب عليه غضب الرومان. ومما زاد من حدة الوضع، عدم قبول نسطوريوس حضور اإلمرباطورة العشاء 
املرة    )الرابين( هذه  فانضم  األسقفية؛  مقر  أمر مبسح  يف  بل  بذلك،  نسطوريوس  يكتف  ومل  ضده.  البالط  إىل  اإلكلريوس 

منعها   الرابين كعادهتا،  العشاء  يوم  يف  اإلمرباطورة  توجهت  وعندما  املذبح.  على  رمست  قد  الَت كانت  اإلمرباطورة،  صورة 
أبن   إَيها  خمربا  الدخول  من  اإل نسطوريوس  إحلاح  أن  ويبدو  وحدهم.  للكهنة  خمصص  املكان  وإصرار  ذلك  مرباطورة 

" تسأله:  جعلها  قد  أن  أ نسطوريوس،  إال  نسطوريوس  من  فما كان  هللا؟"،  ألد  مل  ألين  املكان،  هذا  أدخل  أن  يل  حيق  ال 
أجاهبا: "أنت ولدت الشيطان!"، ُث طردها. ورغم عدم ثبوت صحة الرواية، إال أن نسطوريوس قد وقف يف وجه تسّلط  

وهذا حُيسب له على كل حال، ما دام القليلون من رجال الدين، على مر العصور،  السلطة احلاكمة على الدين ورجاله. 
ا مبا يكره فيما بعد، وإن مل ُيصرَّح  نلكن هذا سيعود على صاحب م من امتهان املقدسات.هنهم من يقفون للجبابرة ومينعو 

   به من جهة الظاهر. 
سا من أنطاكيا، يُدعى "أانستاسيوس"؛ وجعله مقراب منه  عندما جاء نسطوريوس إىل القسطنطينية، أحضر معه مشا       

ومّكنه من الوعظ والتعليم. وقد كان أانستاسيوس على ما يبدو، من تالميذ ثيودوريوس املوبسيوسَت؛ ويف يوم من األَيم  
"، ألهنا بشر؛  عظة عن أمومة مرمي هلل )تعاىل(، وقال فيها: "إنه ال جيب أن ندعو مرمي أما هلل "ثيوتوكوسالشماس  ألقى  

ومن املستحيل أن يولد هللا من خملوق بشري!" )وكأنه مُيكن أن يولد من غريه، سبحانه(؛ فكانت هذه اجلملة مبثابة قنبلة  
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ولكنه على    ؛وانتظر الناس من نسطوريوس الذي كان حاضرا، أن يعارض أانستاسيوس خبصوصها  . انفجرت يف الكنيسة
قسم تقليدي، يرفض آراء أانستاسيوس؛  قسمنْي:    والرهبان  وهنا انقسم الشعب   . إليهالعكس من ذلك، فقد أيده فيما ذهب  

هذا االضطراب، جاء بعض اإلكلريوس إىل رئيس األساقفة يف قصره،    م وقسم ضد التقليد ويقبل تعليم أانستاسيوس. وأما
ى الهوت املسيح وانسوته، وإمنا  ليسمعوا منه. فأصغى نسطوريوس إىل شكوى الفريقنْي، وتفطن إىل أهنما ال خيتلفان عل

جاهبم إبن مرمي إذا ُدعيت أما للمسيح، فإهنا تكون من جهة أما هلل، ومن جهة أما  أخيتلفان حول مصطلحات بعينها؛ ف
أحسن توصيفها، مل   نسطوريوس للوضعية، الَت  معاجلة  أن  ، كما هي العادة يف مثل  ة كن إال تلفيقيتلإلنسان. وال خيفى 

وهكذا، فإن االنقسامات ما لبثت أن عادت    األحوال؛ ألن العلم هبذه املسألة، فوق طوره وطور من جاءوا يسألونه.هذه  
متطرفني على رأس  ضد رئيسهم. ومما زاد من حدة النزاع، ظهور    -هذه املرة-تطفو على السطح؛ وكانت أغلبية األساقفة  

وس"، أسقف مركيانوبوليس؛ وظهر من اجلانب اآلخر "أزبيوس"  كل حزب. فظهر من فريق منع القول ابألمومة "دوروثي 
فيما بعد. ولقد ألف هذا األخري كتيِّبا صغريا، يُقارن فيه بني عقائد نسطوريوس،    احملامي، الذي سيصبح أسقف "دوريلوس"

الكنيسة   ابب  على  البنود  هذه  بتعليق  قام  ولقد  الساموساطي.  بولس  فيما)وعقائد  لوثر  مارتن  فعل  فأدى  (بعد   كما   .
ذلك إىل انفصال عدد كبري من األساقفة عن نسطوريوس، واجتمعوا إىل "بروكلوس" وطلبوا منه أن يدافع عن عقيدة أمومة  

ل  "بروكلوس" يُثبت  مرمي هلل، حبيث يكون املولود منها هو هللا الكلمة، ال اإلنسان. ولقد حاول نسطوريوس الرد على عظة  
و  يُفلح.  فلم  عقيدته،  أسقفية  فيها  لرائسة  مرشحا  الذي كان  "فليبس"  اإلكلريوس، ك   أفراد  بعض  فخلع  سلطته،  إىل  جلأ 

؛ فقامت املظاهرات نتيجة لذلك. فاستعان نسطوريوس على املتظاهرين ابلشرطة، يف تعاون واضح بني  سابقا   القسطنطينية 
لطتنْي     : الدينية والدنيوية؛ ما كان ينبغي أن يُلجأ إليه. السُّ

)ثيوتوكوس(؟...  و         هلل  أما  مرمي  ندعو  أن  جيوز  هل  بسؤال:  لديه  فيبدأ  نسطوريوس،  عند  هللا"،  "أم  عبارة  معىن  أما 
وهل يعين إطالق هذا اللقب على مرمي، أننا نرفعها إىل درجة الالهوت؟... وهل يف رفضنا منحها هذا اللقب، سنسقط  

 وس نتبنّي: قة بولس الساموساطي؟... ومن خالل مواقف نسطورييف هرط
نقول   - العذارى. وحنن  لآلهلة  الوثين،  ابملفهوم   )!( املسيحي  املفهوم  خلط  من  خاف  عقيدة    : أنه  تسلم  فلم  ومع ذلك، 

 النصارى من إسقاطات وثنية جتذرت فيها إىل اآلن. 
األ  - درجة  إىل  املسيحيني  بعض  لدى  وصلت  قد  مرمي  أن  يعلم  ُيصلوهأنه كان  أانشيد  هلا  أُلِّفت  هباية، وقد  هلا  يف  لى  ؛ 

املسيحية  أصول  عن  واضح  يوما   . خروج  املسيح  يقل  حوله ُمنِكراً   أمل  املتحلقني  بني  وإخوته  أمه  حضور  إىل  نُ بِّه  عندما   ،  :
ي َوَمْن ُهْم ِإْخَوِت؟"  . فمن أين جاءت هذه العقائد الفرعية، الَت صار الناس يتنازعون حوهلا؟... 1!" َمْن ِهَي أُمِّ

وإن نسطوريوس، كما أسلفنا، مل يكن منكرا إلطالق لقب "أم هللا" على مرمي؛ ولكن كان يريد أن يكون ذلك عن         
. ومع هذا، فإنه كان يفضل استعمال لقب  علم )حبسبه(، حبيث يُذكر أن عيسى املولود منها، قد ُولد مسكوان ابللوغوس

قد يُفضي إىل األريوسية، الَت يراها هو هرطقة. ولقد ظن نسطوريوس    "أم املسيح" )كريستوتوكوس(، تفادَي للخلط الذي 
غريه- ظن  نسطوريوس    - كما  فإن  واضحا،  املعىن  يكون  وحىت  الكلمة.  أبزلية  القول  يف  يقدح  مرمي،  أبمومة  القول  أبن 

د الذي هو  فضل استعمال مصطلح "استقبلت"، بدل "ولدت"، ليفرق بني الكلمة واإلنسان؛ يف أثناء كالمه عن التج سُّ
رغم من اجلدل الواسع الذي أُثري حول أمومة مرمي هلل، فإنه من سقطات عقول اآلابء من غري شك؛ عندما  واحد. وعلى ال

فل. وهذه املسألة )تنزيل املعاين(، ال تكون هبذه الطريقة؛   جعلوا الكالم يف املعاين ابألثر الرجعي، بعد متابعتها يف عامل السُّ
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إىل طرف. وأما توهم نسطوريوس )وأمثاله(    لصرء مرة، سينكثه مرة أخرى؛ وسيبقى هكذا يف دوامة ال ختألن ما يغزله امل
، حبيث كان يُثبت وينفي  فحسب  أنه قد ظفر بعلم معترب يف املسألة، فهو غري صحيح؛ وإمنا هو كان أكثر مرونة من غريه 

ذين كانوا يبغون الظفر بقول واحد اثبت ال يتغرّي. وهذا  خبالف من هم دونه يف العقل، وال  ؛ حبسب املعىن املقصود لديه
 الذي نقوله هنا، يعود بنا إىل فن معاملة املعاين، الذي كنا قد أومأان إليه يف فقرات سابقة. 

الكريستولوجية،         نسطوريوس  تعاليم  من    وأما  جعل كريلس  ما  وهو  املسيح؛  يف  الطبيعتنْي  بتمايز  قوله  يف  فتتلخص 
ولقد  سكندرية يستعمل عبارة "الطبيعة الوحيدة للكلمة املتجسد"، خوفا من الوقوع يف القول مبسيحنْي واببننْي.  مدرسة اإل 

الطبيعتنْي، إىل حد القول جبوهرْين يف املسيح. وسبب هذا التطرف، هو تصوره أن اجلوهر  بني  ابلغ نسطوريوس يف التفريق  
ج  غري  من  الطبيعة  وال  طبيعة،  غري  من  يوجد  اجلوهر  ال  يظهر  ولكي  من    -حبسبه-وهر.  هلما  بد  فال  الطبيعة،  تظهر  أو 

مبعنينْي: األول، وهو املظهر اخلارجي، أو   لدى نسطوريوس، اسُتعمل  "أقنوم" )بروسوبون(  أن مصطلح  أقنوم. وهذا يعين 
 هو األقنوم.  و اهليئة أو الشكل؛ والثاين، 

تنتهي، فإننا نقرر أن املسألة هنا تدور حول معنَيْي "الظاهر"  ال  كاد  اإلشكاالت الصورية الَت توحىت ال ندخل يف         
أحدها   فيه  ويساوي  املعاين  فيه  تتجاور  الذي  العقلي،  االعتبار  عليهم  اختلط  قد  املسيحّيني،  املعلمني  وإن  و"املظهر". 

ي  ،اآلخر جعلهم  العدمية. وهذا  ابلصور  الظاهر  احلق  الوجود  إىل  عائدة  هي  الَت  ابألقانيم أو  ابحلقيقة  القول  يف  سقطون 
من   املشهود  أن  هذا  من  ونعين  واحد.  إال  منه  يُشهد  ال  الذي  احلسي،  للواقع  جتاهل  يف  )الربوسوبوانت(،  األشخاص 

متعدد  غري  واحد  فحسب   التعددو   ؛املسيح  العقلية  االعتبارات  يف  املشهود  هو  من  يُغرّي  أن  العقلي،  لالعتبار  وما كان   .
رون موافقني للحق حقيقة. ونعين من هذا، أن إدراك األطفال والبُله من الناس، أكثر مطابقة للواقع،  شيئا، لو كان الناظ

العقلية   والصور  عليه.  هو  ما  خبالف  ليشهدوه  احلس،  على  هبا  يعودون  ُث  املعاين،  يتعقلون  الذين  املفكرين  إدراك  من 
إليها  الركون  ميكن  ال  احلس،  من  للمشهود  واملخالفة  ما    املختلفة،  للواقع،  مطابقة  لو كانت  ألهنا  بينها؛  فيما  الختالفها 

حد أمر ابطل، ولكن يعين أن وحدة املشهود املستغنية  اكانت ختتلف. وهذا ال يعين أن تعقل وجوه خمتلفة من املشهود الو 
كانوا على علم أبن كل ما زاد عن    (وكل متكلم يف أمر العامل)ال تتأثر مبعقوالهتا. ولو أن املعلمني املسيحيني  عن الربهنة،  

ولو أن عقوهلم استوعبت إمكان شهود املعدوم، الحنلت كل عقدهم يف أمور العقيدة؛   ؛احلق يف الشهود، هو عدم حمض 
املعدوم حال شهوده. وهذه أمور، ال يكشفها إال النور اإلهلي،  ولكن منشأ الضالل لديهم، هو اعتقادهم اخلاطئ بوجود  

إبذن من هللا؛ لذلك تبقى العقول املتطلعة إىل معرفتها يف دوامة ال تنتهي، وإن اختلفت التعابري بني األشخاص الناظرين.  
وحد العبارات  ل  تعقُّ م ُنطلق  من  املختلفة،  العقائد  يف  اخلوض  أن  إىل  التنبُّه  وجب  هنا  م ُجد ومن  غري  أمر  هو  وإن    ؛ها، 

توهم العقل أنه ميسك خبيوط معنوية، يظن أنه بتتبعها سيبلغ الغاية. وهذا يُشبه يف احلس، ما يقع ملبصر السراب، الذي  
له، سيصل إىل املاءد يتوهم أنه مبطار  أن    ..بعد حني.  ، ولوته  بعد ذوق التيه الفكري، ال ميكن  معرفة احلق  ومن مل يذق 

 بني األمرْين؛ لغلبة ظنه عليه مبا ذكران. يعرف الفرق 
الذي هو طقس من طقوس املسيحية الرمزية  -ولقد اعتقد نسطوريوس فيما يتعلق ب  "األفخارستيا" )العشاء الرابين(         

حبضور جسد املسيح حضورا حقيقيا ومزدوجا: أي هو يعين حضور اجلسد من    - غري البعيدة عن املمارسات الوثنية ثقافيا
الالهوت ان ال  الناسوت،  هو  الطقس  هذا  يف  لنسطوريوس  املعيّن  واجلسد  أخرى.  انحية  من  واخلبز  اخلمر  وحضور  ؛  حية، 

 حىت يبقى منسجما مع عقائده الكريستولوجية املثرية للجدل.  
املتبادلة،         للمحبة  الطبيعتنْي  بني  الرابط  مبجاوزة  قوله  االحتاد،  مسألة  يف  نسطوريوس  ابتدعه  القول    ومما  إىل  وصوال 

ابخرتاق الالهوت للناسوت، واخرتاق الناسوت لالهوت؛ لكن من دون اندماج بني الطبيعتنْي. وحنن قد أثبتنا مرارا عدم  
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وجودا للخالق  املخلوق  مزامحة  وعدم  جهة،  من  ابلطبيعتنْي  القول  أخرىجواز  جهة  من  يعزُ ،  نقوله  الذي  وهذا  عن  .  ب 
لذين يعتقدون ابلشرك وهم ال يشعرون. وال بد من التنبيه هنا للجميع، أبن الرسل عليهم  ذهن كثري من علماء اإلسالم، ا 

جاءوا ليفتحوا أمام أتباعهم طريق الذوق، ال طريق النظر؛ بعكس    -وخصوصا حممد صلى هللا عليه وآله وسلم-السالم  
 ية من كل طريق؛ وهكذا فإن: الغا له ال بد من أن جنّلي ف املظنون. وحىت يعي القارئ الفرق بني األمرْين، 

ي  - النظر،  عرضها  طريق  إمكان  دون  من  املقدسة؛  النصوص  مبوافقة  املوهم  التلفيق  أسلوب  تعتمد  مفارقة،  تصورات  نتج 
ابلتغليب   تُؤخذ  احتماالت  النظرية كلها  املقوالت  تبقى  النهاية  ويف  اخلطأ.  من  الصواب  معه  يَبني  حقيقي،  منوذج  على 

 . )نسبة إىل اهلوى(  يّ وِ اهلوَ والرتجيح 
طريق الذوق، يسري به التابع للرسول يف طريق الدين، ليقطع املقامات وينال علومها. وإن غاية ما يُدركه السالك، هو   -

أن يندرج نور إميانه يف نور متبوعه، ليذوق منه ما أخرب به عن نفسه؛ مما يظنه أهل النظر خمصوصا به وحده. ونعين من  
املسيحيني   أن  ابلكريستولوجيا-هذا،  االنشغال  به    -بدل  يصريون  حقيقيا،  اتباعا  املسيح  يتبعوا  أن  عليهم  ينبغي  كان 

به   مؤمنا  جند  ال  له،  الشريعة  أتييد  وعلى  علّوه،  على  الطريق  وهذا  املسيح.  هو  من  ابملسيح  ليعلموا  نفسه؛  بله  - املسيح 
؛ بل هو  راتب العليا، مل يصح أن يكون طريقا إىل هللا البتةإال قلة من الناس. ولو مل يكن الدين مبّلغا هلذه امل -له  االكس

. وإن أقصى ما يعلمه جل علماء الدين من املسلمني، الذين كان ينبغي هلم أن  ال يكون طريقا إال بتحقق املعىن املذكور
ن كون الدين طريقا إىل  ، هو أن يكون الدين طريقا إىل اجلنة؛ علما أب)أصغر(   ال يقعوا فيما وقع فيه الكتابّيون من ضالل

اجلنة، هو ابلقصد الثاين، ال ابلقصد األول. ومعىن هذا، أن من مل يعلم أن هللا ما شرع الدين لعباده، إال ليوصلهم إليه؛  
حقيقة" الدين. ومن مل يعرف حقيقة الدين، فال حيق له تقدميه للناس أو الدعوة إليه؛ ألنه سيدعو  فإنه مل يرق إىل معرفة "

ابط مستساغ  إىل  غري  وشائكا،  مرا  أكال  تؤِت  اليوم  املسلمني  من  "الدعاة"  دعوات  جيعل  ما  هو  وهذا،  حق.  إىل  ال  ل 
   ألصحاب الِفطَر السليمة. 

ولقد غلط نسطوريوس، عند كالمه عن االحتاد بني الالهوت والناسوت، يف انطالقه من احتاد الروح ابجلسد؛ ألن         
احتاد الروح ابجلسد الذي ال يعلم املتكلم حقيقته، هو احتاد خملوق مبخلوق؛ وأما هللا احلق، فيتعاىل أن يتحد به شيء، أو  

نسطوريوس،   فإن  بشيء. وهكذا،  هو  أبس  يتحد  وال  الناسوت.  عن  إال  يتكلم  ال  هو  الالهوت،  عن  الكالم  عند تومهه 
نسطوريوس، ال   نبنّي سقطات  لغريه. وإننا هنا عندما  يف الدين  إماما  نفسه  أقر مبرتبته يف جهله، ومل جيعل  أنه  بذلك، لو 

اإلسكندري أمثال كريلس  من  خصومه،  يقوله  ما كان  واحدةنؤيد  القائل بوجود طبيعة  ألهن،  من  ؛  يتكلمون  النهاية  م يف 
على أن اخلالف القدمي املتجدد بني   املرتبة ذاهتا، ويقعون يف اآلفات عينها، وال خيتلفون إال يف العبارات واالصطالحات. 

أسقفية اإلسكندرية ونظريهتا ابلقسطنطينية، مل يكن خيلو من صراع سياسي؛ خصوصا عندما صار يُنظر إىل القسطنطينية  
 ا الثانية، وصار كرسّيها يوصف ابملسكوين )العاملي(.  على أهنا روم

مل تلبث املراسالت بني أسقف اإلسكندرية ورئيس أساقفة القسطنطينية، أن متخضت عن والدة جملد ضخم، كتبه         
؛ وكان عنوان الكتاب "ضد جتديف نسطوريوس". ومل يكتف كريلس بكتابة  )حبسبه(   كريلس للرد على هرطقة نسطوريوس

اإلمرباطور  ك إىل  رسالته  أمهها  نسطوريوس؛ كانت  تعاليم  من  الناس  لُيحّذر  ومشاال  ميينا  الرسائل  بعث  بل  هذا،  تابه 
"أُدوسي" زوجته  اإلمرباطورة  إىل  ورسالة  الثاين،  ورسالتثيودوسيوس  "بوخلاري"،  اإلمرباطور  أخت  إىل  وأخرى  إىل  نْي ،   

و"مارين".  "أركادي"  بوخلاري:  أخَْت  أن    األمريتنْي  تفادى  رسائله، كما  يف  ابالسم  نسطوريوس  ذكر  تفادى كريلس  ولقد 
 ينتصر لنفسه بطريقة مباشرة؛ وهذا كان منه حنكة سياسية، ال ختطئها العني. 

 . وصول أخبار الصراع العقدي إىل روما: 4
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أع        من  علمانيته،  على  وكان  القسطنطينية،  يف  لروما  عينا  مركاتوريوس"  "ماريوس  الدين.  لقد كان  أبمور  الناس  لم 
ماريوس خطابنْي سنة   أغسطينوس"، خبصوص قضية البالجيني )الزاندقة(، وحُيتمل أن  418ولقد كتب  "القديس  إىل  م، 

لكن الدارسني يرون أن ماريوس مل جيرؤ على مهامجة نسطوريوس إال بعد   يكون قد أرسل اخلطابنْي من روما مقر إقامته.
من  أن  ويرون  منصبه،  من  روما    عزله  أسقف  راسل  الذي  نفسه؛  نسطوريوس  هو  روما،  إىل  نسطوريوس  خرب  أوصل 

 "سيليسينوس"، وعرض عليه تعاليمه من شدة إعجابه بنفسه.  
مشاسه          أرسل  بل  اليدْين؛  مكتوف  يبق  مل  فإن كريلس  روما،  إىل  مسبقا  وصلت  قد  نسطوريوس  أخبار  أن  ومع 

إل تعيها "بوزيدونيوس"  ضد  رسالة  حامال  من  ،  علمه  عما  لكريلس  املستفسر  هو  روما،  اباب  يكون  وقد  نسطوريوس؛  اليم 
 مضامني رسائل نسطوريوس إليه.  

وملا كانت رسائل نسطوريوس إىل البااب مكتوبة ابليواننية، فإن البااب قد بعث هبا إىل راهب مبرسيليا ليرتمجها؛ ولكن         
ابملهرطق،   ووصفه  نسطوريوس،  على  حتامل  ِقبل كريلس  املرتجم  من  ُوضعت  قد  روما  أن  ومبا  يقله.  مل  ما  عنه  وذكر 

ونسطوريوس كليهما موضع احَلكم، فإنه كان ال بد من أن تعلن عن رأيها. وهكذا دعا البااب إىل عقد جممع حملي يف روما  
ده. وُوجهت رسالة  ، إن مل يعد عن عقائله  ؛ أعقبه توجيه رسالة هتديد ابحلرمان م، للنظر يف تعاليم نسطوريوس430سنة  

يوحنا   إىل  فُوجهت  الثالثة  الرسالة  وأما  نسطوريوس.  تعاليم  فساد  تُعلن  القسطنطينية،  وأساقفة  شعب  إىل  اجملمع  من  اثنية 
الالزم عمل  اإلسكندرية يف  ألسقف  املوكلة  وابملهمة  اجملمع،  بقرار  هلم  الشرق، خمربة  أساقفة  وسائر  .  )التنفيذ(  األنطاكي 

الر  الرسالة  إببالغ  وأما  إَيه  ومكلفة  غريته،  عقيدته وعلى  سالمة  على  مثنية  له  مادحة  نفسه،  إىل كريلس  بُعثت  ابعة فقد 
حملي   جممع  إىل  دعا  اإلسكندرية  أسقف  إىل  الرسالة  وصلت  وحاملا  تنفيذها.  على  وابلسهر  اجملمع،  بقرارات  نسطوريوس 

نسطوريوس وتعاليمه. ُث دعا اجملمع بقبول األشخاص  للنظر يف األمر، ُث اقرتح على السنودس االثين عشر حرماان ضد  
نسطوريوس  قطعهم  قد  والذين كان  روما،  قبلتهم  قبل   الذين  لفيما  حرماانت كريلس  ولنذكر  اهتامات .  مطابقة  مدى    ه نعلم 

 للواقع: 
اجلسد    .1 ألهنا ولدت يف  هللا؛  أم  هي  مرمي  القديسة  إله ابحلقيقة، وأن  هو  عمانوئيل  أبن  يعرتف  ال  من  حمروما  "فليكن 

يف    كلمة هللا الذي صار جسدا.": وهذه عبارات تفيد العموم، وال تصلح للرد على نسطوريوس حبال؛ زَيدة على ضعفها 
 وعدم اتساقها.   نفسها

يعرت 2 "فليكن حمروما من ال  ف أبن كلمة هللا اآلب، احتد احتادا طبيعيا، وأنه مسيح واحد مع جسده؛ يعين الذي هو  . 
إله وإنسان معا يف الوقت نفسه.": ومسألة االحتاد والعبارات الدائرة حوهلا، تبقى مبهمة ومتكلَّفة؛ ونعين من هذا، أن كل  

اخلواص، يكون فيما بينهم، ال مع إخراج الكالم وإشاعته    عبارة ال يستسيغها عوام املؤمنني، فإهنا غري ملزمة. والتفاوت بني
 يف الناس. 

. "فليكن حمروما من يفرق أو يقسم الطبيعتنْي يف املسيح بعد االحتاد، معتربا احتادمها جمرد شركة بسيطة يف الكرامة؛ أي  3
الطبيعي.":   االحتاد  طريق  القوة، وليس عن  أو  السلطة  طريق  ابلطبيععن  القول  تلفيق وإذا كان  نفسه،  املعلمني،    اتنْي  من 

 فكيف جُيعل معيارا إلميان املؤمنني؟! 
. "فليكن حمروما، كل من يفرق بني الشخصنْي أو الطبيعتنْي، يف شرحه للعبارات اإلجنيلية، أو عبارات الرسل، أو الَت  4

 اإلنسان منعزال، أو منفردا عن  نطق هبا القديسون عن املسيح؛ أو الَت نطق هبا املسيح نفسه عن نفسه؛ انسبا بعضها إىل
هللا الكلمة، وانسبا البعض اآلخر، لكلمة هللا اآلب، ابعتبار أهنا ال تنطبق إال على هللا.": وهذا الكالم متناقض تناقضا  
عليهما   يقوم  حقيقتان  واإلثبات  النفي  ألن  هذا،  نقول  عينه.  الوجه  ومن  ذاته  اآلن  يف  وينفيه  التفريق  يُثبت  ألنه  اتما؛ 
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لوجود؛ ولكنهما ال يكوانن يف احملل الواحد، وال من وجه واحد؛ ألن ذلك ينسف البناء كله، ويُبقي العبارات جوفاء ال  ا
معىن هلا. ومن أدل األدلة على النفي واإلثبات كلمة "ال إله إال هللا"، لكن هلا علما خاصا يعلمه أهله، ويغيب عن إدراك  

ُث إن    زم للمرتبة.الوق اإلدراك العام، ال ما يُناسبه، مما هو غري منفك عن الشرك الالعامة. ونعين أن ما يغيب، هو ما يف
أفق   تضييق  ومن  فيه،  املبالغ  م  التحكُّ من  هو  خمتلفني،  لقائلني  املختلفة  النصوص  يف  الفهم  من  واحد  بوجه  الناس  إلزام 

 العقل؛ بعكس املطلوب.  
أو سكن فيه هللا، وليس ابحلري إهلا حقيقيا؛  ح هو إنسان حامل هلل، . "فليكن حمروما كل من يتجاسر قائال أبن املسي5

فبما أنه ابن واحد طبيعي، ومبا أن الكلمة صار جسدا، فقد اشرتك يف اللحم ويف الدم متاما مثلنا.": وال ندري هل يقيس  
تتهاوى؛ ألهنا تلفيقات    ؟... فإن كان كذلك، فإن كل عقيدتهناس مبن فيهم كريلس نفسهكريلس هنا املسيح على عموم ال

وهو   اإلنسان،  يف  هللا  وسكن  هلل  اإلنسان  حبمل  القول  ينفي  ُث كيف  أصحاهبا.  قصور عقل  إال  مُيسكها  ال  وتناقضات، 
يبين كل عقيدته على االحتاد؟!... فهل األمر منوط ابصطالحات بعينها؟ أم هو عائد إىل مدلوهلا ومعناها؟... ألنه إن  

املعىن،  إىل  عائدا  جليّ   كان  يعتمده    ؛فالتناقض  مما  أجوف،  تلقينا  يكون  أن  يعدو  ال  فهذا  ابأللفاظ،  منوطا  وإن كان 
 اجلامدون من أهل العقائد. وسنعرض لبعض ذلك عند املسلمني، عندما نصل إىل حمل عقائدهم إبذن هللا.

ف ابحلري أبنه هو نفسه ويف الوقت  . "فليكن حمروما من جيسر قائال أبن كلمة هللا اآلب هو إله أو رب املسيح، وال يعرت 6
االستدالل ابلكتاب املقدس، ال يكون   نفسه إله وإنسان معا؛ ألن الكتاب املقدس يقول: "ألن الكلمة صار جسدا".": 

؛ ومعاين التوحيد، غائبة عند كريلس وكثريين غريه. ُث إن نفي ربوبية هللا للمسيح، كفر جلّي؛  ا أبلفاظه قبل أن تُدرك معانيه
إىل  ينبغ األلوهية  نسبة  من  أحياان  حنن  عنه  نتكلم  ما كنا  وأما  به.  املوت  حلول  وقبل  عاجال،  عنه  العودة  عاقل  لكل  ي 

املسيح، فمن وجه غري وجه عبوديته. وهذا هو ما مسيناه سابقا إنزال املعاين املختلفة، ال يف حمل واحد، والنظر إليها، ال  
   ، فال يعترب نفسه مؤهال للخوض يف علم الالهوت.من وجه واحد. ومن كان فاقدا ملا نذكر هنا

له،  7 نُسب  الوحيد  االبن  جمد  وأن  واحلركة،  القوة  هللا  من كلمة  يستمد  يسوع كان  أبن  يقول  من  حمروما كل  "فليكن   .
وليس من خواصه.": وأما القول بعدم استمداد عيسى من احلقيقة احملمدية )الكلمة(، فهو الكفر عينه؛ ألن عيسى من  

والقدرة؛  و  احلياة  منه  يقصد  واحلركة، كان كريلس  القوة  املدد يف  حصر  ولعل  أمجعني.  الناس  هللا كفقر  إىل  فقري  عدمه  جه 
ومها صفتان هلل، ميد هبما خلقه على قدر استعدادهم. وكل من يقول غري هذا، فهو جاهل جهال عظيما. يقول هللا تعاىل  

يَقٌة َكااَن ََيُْكاَلِن الطََّعاَم اْنظُْر  }َما اْلَمِسيُح ابْ  يف هذا املعىن خّصيصا:  ُن َمْرمَيَ ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن قَ ْبِلِه الرُُّسُل َوأُمُُّه ِصدِّ
ُ هَلُُم اآْلََيِت ُُثَّ اْنظُْر َأىنَّ يُ ْؤَفُكوَن{ ]املائدة:   ِإالَّ َرُسوٌل َقْد  َما اْلَمِسيُح اْبُن َمْرمَيَ  . ومعىن قوله سبحانه: }[75َكْيَف نُ َبنيِّ

، كما يعتقد  ، هو أن املسيح ال ينفرد عن سائر الرسل بشيء ميّيزه يف حقيقته، حىت جيعله خمالفا هلم{ َخَلْت ِمْن قَ ْبِلِه الرُُّسلُ 
فحسب. وأعم شيء يتصف به الرسل، هو فقرهم التام  يف املشرتكات  ؛ بل األمر حيتمل التفاوت والتفاضل  ذلك النصارى 

تعاىلإىل   قوله  ومعىن  أنفسهم.  من  ال  هلم  هللا  إمداد  من  هو  فضل،  من  عليهم  يظهر  ما  ليكون كل  عيسى  هللا،  عن   ،
{، أهنما كاان مفتقرْين إىل هللا فيما يقوم به جسدامها؛ فكيف ال يكوانن فقريْين فيما عدا ذلك  َكااَن ََيُْكاَلِن الطََّعامَ :}وأمه

   ... ! علم، وغري ذلك من الصفات النور والالوجود و من صنوف النعم، ك
. "فليكن حمروما كل من يتجاسر قائال أبن اإلنسان )احملمول( يسوع، جيب أن يُعبد مع الكلمة، وأن مُيّجد معه، وأن  8

دم له  قبعبادة واحدة، وال ي   )املسيح(  يُدعى هللا؛ كما يُعبد ومُيجد ويُدعى الواحد مع اآلخر؛ وال يُكرم ابحلري عمانوئيل
احد، كالكلمة الذي صار جسدا.": وهنا ينبغي أن نعلم أن هللا مل َيمر بعبادة املسيح، حىت تُبحث مسألة عبادته  جمد و 

وهذا    مع هللا أو وحده؛ وإن كان كريلس قد انتهى إىل عكس ما دلت عليه الشرائع، بنبذ عبادة هللا اكتفاء بعبادة الرسول. 
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وحده.   إبليس  إال  عليه  يدل  ال  معكوس،  األلفاظتوحيد  املعىن    وتبقى كل  قبح  تغطية  هبا  تُرام  مساحيق  جمرد  والتعابري، 
 املدلول عليه. 

. "فليكن حمروما من قال أبن الروح قد جمد الرب الوحيد يسوع املسيح، وأن يسوع استخدم هذه القوة اخلارجية واملمنوحة  9
أبن الروح الذي  له من الروح، لكي يعمل ضد األرواح النجسة، ولكي جُيري   للناس؛ وال يقول ابحلري  املعجزات اإلهلية 

أُجريت عن طريقه هذه املعجزات اإلهلية هو روحه.": وكأن كريلس يريد إثبات روح للمسيح، بعكس ما عّلم أبوليناريوس؛  
مجيع الوجوه. ونعين    ولكنه مل حُيسن العبارة. وذلك ألن روح املسيح خملوق، وابلتايل هو ممنوح؛ وليس هو الروح اإلهلي من

، مل يكن  [171}وََكِلَمُتُه أَْلَقاَها ِإىَل َمْرمَيَ َوُروٌح ِمْنُه{ ]النساء:    من هذا أن هللا عندما مسى عيسى يف كالمه روحا قائال: 
يعين سبحانه أن روح عيسى هو روحه، وال أن نسبة روح عيسى إليه، هي كنسبة روح عيسى إىل جسد عيسى؛ بل يعين  

ا مينحه الرب لعبده، هو منه ال من العبد. وهذا يعين أن األجساد نفسها، لوال احتادها مبعىن صور العباد، كان  أن كل م
ما ال خيفى. ومن فهم ما نرمي  ك؛ ولكن هذا املعىن يشق على الناس،  نسب إىل هللا قبل أن تُنسب إىل العبادينبغي أن تُ 

 ىل هللا. إليه، علم نسبة روح عيسى وغريه من املخلوقني إ
هلل    . 10 وذبيحة  قرابان  ألجلنا،  نفسه  قدم  قد  ورئيس كهنة،  اعرتافنا  رسول  صار  املسيح  أبن  يقول  اإلهلي  الكتاب  "إن 

رائحة طيبة؛ فإذا قال أحد أبن حربان ورسول اعرتافنا، ليس كلمة هللا نفسه، عندما صار جسدا وإنساان مثلنا، ولكن يُعترب  
فا عنه أي إنسان مولود من امرأة؛ أو إذا قال أحد، أبنه قدم ذبيحة عن نفسه أيضا،  رئيس األحبار، شخصا آخر وخمتل

وليس ابحلرّي عنا حنن فقط؛ ألن الذي مل يعرف اخلطية، ليس حباجة إىل ذبيحة، فليكن حمروما.": بدايًة، إن نظرية الفداء  
مع التساهل يف ارتكاب  -ا، اعتقاد اخلالص عند النصارى، نظرية وضعية، ليس هلا أساس من الوحي اإلهلي. والغاية منه

ما  ابإلميان وحده. وهللا يف الشرائع، أمر عباده ابإلميان وابلعمل الصاحل الذي يكون وفقها. ومن هنا فإن كل   - احملرمات
عيسى،   إىل  نسبتها  النصارى  حياول  الَت  الذنب  من  العصمة  وأما  الدين.  عن  احنرافا  إال  ليس  اخلالص،  عن  فإهنا  يقال 

مرتبتهم،   من  املعاصي  يقرتفون  العباد  ألن كل  وذلك  استحقاق.  عصمة  ال  فضل  عصمة  أو  أصلية؛  ال  عارضة  عصمة 
يغفرها   ال  هللا  أن  ولو  العوام؛  هبا  يشعر  ال  مرتبتهم،  تناسب  معاٍص  هلم  األنبياء  أن  الناس، هو  األنبياء وعامة  بني  والفرق 

ليهم، فيغفرها هلم، كما يغفرها لطبقة األولياء من الورثة. فهذا هو معىن العصمة  ، لعاقبهم هبا؛ ولكنه سبحانه يتفضل عمهل
تقوم به املعصية، وه أن اإلنسان ال  يزعم  يقول عكس هذا، فإنه  من  أمر حقيقة. وأما  نفسها،    و  خمالف حلقيقة اإلنسان 

لوالها ما كان آدم وحواء   بسببها،  لالَت  يُؤمرا   مع أهنما يعصيا   أمرا واحدا. فدلت معصية آدم وحواء، على  إال   )يُنهيا(   مل 
أن املعصية من حقائق اإلنسانية؛ وإذا كانت هبذه املثابة، فإهنا ستظهر يف كل فرد من أفراد اإلنسانية؛ مبراتب خمتلفة، جيل  

ق  أصلها شيئا. ولو أن العبد انتفى عنه إمكان تعل  من غري أن يؤثر ذلك يف  ؛ بعضها على بعض، ويدق بعضها عن بعض 
َلْن  "» املعصية به، الستحق اجلنة استحقاقا؛ ونبيّنا صلى هللا عليه وآله وسلم أخربان أنه يدخلها بفضل هللا ورمحته، فقال: 

َأَحًدا ِمْنُكْم َعَمُلهُ  يَ ! يُ ْنِجَي  ِإَيَّ "َواَل  ؟، قَاَل:  َك ََي َرُسوَل اَّللَِّ َدينَ   ، "، قَاَل َرُجٌل: َواَل ِإَيَّ يَ تَ َغمَّ ِبَرمْحَةٍ ِإالَّ َأْن  ُ ِمْنُه  َوَلِكْن    ؛ اَّللَّ
ُدوا ؛ وإن كان هذا املعىن يصدق على حممد صلى هللا عليه وآله وسلم، وهو سيد كل املخلوقني الذين عيسى منهم،  1« ! َسدِّ

ا، مبنية  مل يبق ألحد أن يقول بغري هذا املبدأ. وإن كل كالم النصارى يف هذه املسألة، ال يعدو أن يكون أماين يتمنوهنفإنه  
}ُقْل َفَمْن  :- عليهما السالم-على أراجيف وظنون. وإن االشرتاك يف هذا املبدأ، هو ما جعل هللا يقول عن عيسى وأمه  

وَ  يًعا  مجَِ اأْلَْرِض  يف  َوَمْن  ُه  َوأُمَّ َمْرمَيَ  اْبَن  اْلَمِسيَح  يُ ْهِلَك  َأْن  أَرَاَد  ِإْن  ًئا  َشي ْ اَّللَِّ  ِمَن  ُمْلكُ مَيِْلُك  َوَما  َّللَِّ  َواأْلَْرِض  َماَواِت  السَّ  
 

 . متفق عليه، عن أِب هريرة رضي هللا عنه.  1
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ُ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر{ ]املائدة:   نَ ُهَما خَيُْلُق َما َيَشاُء َواَّللَّ يتوعده ربه  . فلو كانت النجاة لعيسى أصلية، ملا ساغ أن  [ 17بَ ي ْ
علتمكان  إب مهما  عبد،  فإن كل  وعلى كل حال،  أخروي.  دنيوي ومنه  منه  واهلالك  أمه؛  مع  أن    اهلالك  بد  ال  مرتبته، 

يكون حتت رمحة ربه: إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له. هذه قاعدة عامة، ال خيالفها من حيث االعتقاد، إال من جهل  
منكوسا،   عبدا  يكون  فإنه  حبقها،  للربوبية  يفي  وال  عليه،  حبقه  له  وفاء  الرسول  يُعظم  أنه  يزعم  من  وكل  الربوبية.  أحكام 

 ه معه شيء. فليتدارك العباد أمرهم، قبل حلول املوت؛ لئال يكونوا حطبا للنار يف اآلخرة. خيلط خلطا كبريا؛ ال ينفع 
. "فليكن حمروما، كل من ال يعتقد أبن جسد الرب مينح احلياة، وأنه جسد كلمة هللا اآلب نفسه؛ والذي يدعي أبنه  11

لكونه السكن اإل به عن طريق الكرامة،  أبنه جسد  جسد شخص آخر، ومتمّيز عنه، واحتد  يقول ابحلري  هلي فقط، وال 
بني مرتبة العبد ومرتبة  يفرق إن كريلس هنا، مل يعد    م ُحٍي ألنه أصبح جسد االبن القادر على أن يُعطي حياة للجميع.": 

  إهلية ها، إن كانت صفات  في  الرب؛ ألن هللا بغناه عن اجلسد، يكون سبحانه مطلق الصفات؛ وأما العبد فهو دائما مقيَّد
: هل يدخل  هو  األصلي عندئذ. والسؤال هنا   العبد   صفات سوء، فإن أصلها يكون عدم الصفات  ما إن كانت  أ و   وجودية. 

العدم على عيسى؟ فنجيب: نعم! ألن السوء هو كل أثر حلقيقة العبد العدمية؛ وهذا ال يسلم منه أحد من الناس، أنبياء  
لعبده:  معلما  تعاىل  هللا  يقول  دوهنم.  اْلَغْيَب  }  فمن  َأْعَلُم  َوَلْو ُكْنُت   ُ اَّللَّ َشاَء  َما  ِإالَّ  َضرًّا  َواَل  نَ ْفًعا  لِنَ ْفِسي  أَْمِلُك  اَل  ُقْل 

وُء{ ]األعراف:  يِنَ السُّ ؛ فالسوء ُيصيب مجيع العباد، ألنه من حقيقتهم. وأما كريلس  [ 188اَلْسَتْكثَ ْرُت ِمَن اخلَْرْيِ َوَما َمسَّ
عيسى  جسد  يرفع  أن  وحده.    فرييد  للحق  إال  تكون  ال  املرتبة  وهذه  ابألصالة؛  حمضا  وجودا  ليجعله  مرتبته،  فوق  ما  إىل 

وكل هذا اخللط يف املراتب، انتج عن عدم العلم ابلظاهر يف املظهر، وبنسبة املظهر إىل الظاهر؛ ألن االحتاد املطلق الذي  
أهنم من هذا: رغم  إال ومها؛ ونعين  به املسيحيون، ال يصدق  أن املسيح هو هللا، فإهنم لن    يقول  يفتأون يربهنون على  ال 

 أبدا؛ ألن احلقائق ال تتبدل: فالعبد عبد مهما عال، والرب رب مهما دان.  يبلغوا أن يكون املسيح هللا
وأصبح  12 جسده،  يف  املوت  وذاق  جسده،  يف  وُصلب  جسده،  يف  أتمل  هللا،  أن كلمة  يُنكر  من  حمروما كل  "وليكن   .

قدين، وكإله، فهو احلياة وهو امل ُحِيي": هذا الكالم، وإن كان له ختريج يف احلقائق، إال أن كريلس بعدم بلوغه  ابكورة الرا
  ت الو عقتصورات هتدئ من روع العقول القاصرة، الَت ال خربة هلا ابملوفقه  نزل به عن معانيه الصحيحة، وسيلفق  يمرتبتها، س 

 ... العقلي  نطق ال ابمل و 
 ذه احلرماانت الَت صدرت عن كريلس يف حق نسطوريوس: ويتضح من ه       

 ؛ وابلتايل فإن نقده هلا، كان نقدا ال قيمة له. كما هي يف نفسها  مل يكن مطلعا على عقائد نسطوريوس لس. أن كري 1
 . أن التجاذابت العصبية والسياسة، كان حضورها يف احلرماانت، أكثر من الردود العلمية املعتربة. 2
ان ال ينبغي أن يصدر من عبد لعبد؛ ألن العبد مهما كان، فهو نفسه، ال يعلم حكم هللا فيه. ولعل كريلس  . إن احلرم3

 حمروم عند هللا، قبل أن يفكر يف حرمان زميله.  
يف االجتاه املخالف للدين: كطلب    . أن منطق السلطة الدينية، إن متكن من رجال الدين، فإنه ال ُيضمن أن يُسار به4

 ن األابطرة، وكاحتقار عباد مؤمنني من الرعاَي، قد يكونون أقرب إىل هللا من رئيس األساقفة. الدنيا م
 . أن نسطوريوس كان أعلم من كريلس، ولعل ذلك ما أوغر الصدور عليه. 5

هرطقة          فيها  اشتّم  الذي  األنطاكي،  يوحنا  معه  ورفضها  رفضها؛  بل  حرماانت كريلس،  نسطوريوس  يقبل  مل 
 م.  451أبوليناريوسية. وجتدر اإلشارة هنا، إىل أن بعض اصطالحات كريلس، سيعتمدها جممع "خلقدونية" عام  

من أجل إنف        إىل القسطنطينية،  من نتائج حماولة إلزام  أرسل سنودس اإلسكندرية وفدا  اذ أمر اإلمرباطور. ومل يكن 
وأنطاكيا والقسطنطينية   عالن عن انقسام الكنيسة ما بني روما واإلسكندرية من جهة، اإلوريوس بعقائد كريلس، إال طنس
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م؛  430نوفمرب من سنة    19من جهة أخرى. فما كان من اإلمرباطور، إال أن وقع على قرار عقد جممع يف "إفسس"، يوم  
 م.  431على أن يبدأ اجملمع أعماله من يوم السابع من يونيو سنة 

 . جممع إفسس: 5
اإلمرباطورْين:          ابمسْي  أُرسلت  قد  الدعوة  فإن  الثاين،  ثيودوسيوس  اإلمرباطور  هو  اجملمع،  هبذا  أمر  من  أن  مع 

ابطرة الذين أقامهم هللا، هو اليقظة والدفاع  ثيودوسيوس الثاين، وفاالنتينوس الثالث. ولقد كانت مبا معناه: ]إن واجب األ
عن اإلميان وعن سالمة الكنيسة. فمن مدة طويلة، وحنن نرى ضرورة عقد جممع، وأن األحداث اجلارية خري شاهد على  

م، يف مدينة إفسس؛ وأرسلت هذه  431ذلك... ولقد حدد اإلمرباطور اتريخ انعقاد هذا اجملمع يف سابع يونيو من سنة  
فقبلها،  الدعوة سيليسينيوس،  البااب  إىل  الدعوة  هذه  أرسلت  ولقد  قليال.[  العدد  يكون  أن  منهم  وطلب  األساقفة،  إىل   ،

املسكوين اجملمع  هذا  يف  ميثلوها  حىت  الرومانية،  الكنيسة  من  ثالثًة  منهموعني  اثنان  فكان  مها:  ؛  روما،  ضواحي  من   ،
 "فيلبس".   "أركاديوس" و"بروجكتوس"؛ وأما الثالث، فكان الكاهن

أن          غري  وحبرا.  برا  إليها  الوصول  وسهولة  اجلغرايف،  موقعها  بسبب  االجتماع،  هلذا  مكاان  إفسس  اختريت  ولقد 
اإلمرباطور، عند نظره إىل املوقع اجلغرايف، مل يكن يعي أهنا ستؤيد كريلس وتقف معه؛ ألن هذه املدينة كانت تشتهر أبمر  

 عليها السالم، تعظيما بلغ درجة العبادة، وجعل منها شفيعة هلا.  آخر، وهو تعظيمها للسيدة مرمي 
صلني، وفد نسطوريوس الذي بلغ ستة عشر أسقفا. ولقد كان استقبال أسقف  اويف يوم االجتماع، كان كأول الو        

سيئ ولوفده  له  "ممنون"،  أمر  ا أفسس  وج؛ ألنه  يف  مقربة يوحنا  وغلق  الكنائس  أبواب  من  ومبنعه   م، ههو بغلق  يف  م  الوعظ 
املدينة؛ بل قد قدمهم إىل الشعب بصفتهم أعداء ألم هللا. وبعد ذلك وصل كريلس، مع وفد من حوايل مخسني أسقفا،  
وعدد كبري جدا من الرهبان والكهنة. أما وفد أورشليم، فقد وصل يوم الثاين عشر من يونيو برائسة األسقف "جيوفنال"؛  

أ عشر  مخسة  حوايل  الوفد  ضمن  فلسطينيا.  وكان  متأخرا،  و سقفا  وصل  فقد  يوحنا  يرأسه  والذي كان  أنطاكيا،  وفد  أما 
حوايل السادس والعشرين من يونيو، وكان يتكون من أربعة وثالثني أسقفا. كما جاء إىل اجملمع ثالثة أساقفة من مقدونيا،  

من   ولأومشاس  يوليو.  شهر  من  األوىل،  العشرة  األَيم  يف  روما،  وفد  ووصل  والذي  فريقيا.  احمللي،  إفسس  وفد  ننسى  ن 
دَينوس"، الذي محّله مكتواب رمسيا يقرأه  ب عنه الكونت "كوندييتكون من حوايل أربعني مندواب. وأما اإلمرباطور، فقد أان 

 عند افتتاح اجملمع.  
يصل وفد أ        بدعوة من كريلس، يف الثاين والعشرين من يونيو؛ قبل أن  بدأ اجملمع أعماله،  ، ووفد روما.  اطاكينوقد 

حتجاج الكونت انئب  شفوع ابكما أن كريلس ترأس اجملمع، من دون تكليف من أحد، ورغم احتجاج بعض احلاضرين امل
اجمل افتتاح  يف  إغراض كريلس  خيفى  وال  أغلب اإلمرباطور.  ليضمن  أنطاكيا،  وفد  حضور  قبل  يف    احلاضرين   ة يمع  جانبه  إىل 

أن   إىل الشارع يهتف ضده. وبدل  إىل احلد الذي خرج  نسطوريوس،  غيابه؛ خصوصا وأن الشعب كان قد ُهيِّئ ملعاداة 
أسها كريلس؛  فرصة للنظر يف اخلالفات الَت بني نسطوريوس وكريلس، فإنه أصبح حمكمة لنسطوريوس يرت يكون هذا اجملمع  

يف خمالفة جلّية ألدىن شروط االجتماع. وقد زاد من حدة الوضع، رفض نسطوريوس احلضور؛ مما جعل اجملتمعني يقررون  
حماكمته غيابيا. وإذا زدان على هذا، أن مرجع اجملمع، كان قانون إميان نيقية، فإننا سنعلم النتيجة الَت سيتوصل إليها بعد  

العشرين من يونيو، أرسل اجملمع الرسالة اآلتية إىل نسطوريوس: ]إىل نسطوريوس يهوذا اجلديد،  ذلك. ويف صباح الثالث و 
عد وبسبب  التجديفية،  عظاتك  بسبب  أبنه،  لك  معلوما  الذي    م فليكن  املقدس  اجملمع  قرر  الكنسية،  للقوانني  طاعتك 

جملمع خطااب هبذا املعىن إىل كل من  يونيو شلحك... وليس لك أي نصيب يف الكنيسة، ولقد كتب ا  22اجتمع يف يوم 
 يتفق والقانون.  ال كنيسة القسطنطينية واإلسكندرية واإلمرباطور.[. أما نسطوريوس، فقد احتج على هذا احلكم، ألنه 
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؛ كما عمل الكونت كانديدَينوس على عدم  لقد وصلت أخبار قرارات اجملمع، إىل وفد أنطاكيا وهو بعد يف الطريق        
  الستقبال زاد على ذلك إساءة إفسسلقاء سريعا بني وفد أنطاكيا ووفد اإلسكندرية، واستعمل يف ذلك اجلنود.  إاتحة ال

قبل األنطاكيني  من  القسطنطينية  وفد  مع  فعلت  ضد  ، كما  حتامل  عن  يُنبئ  مما  جرى،  ما  بتفاصيل  يوحنا  علم  وعندما   .
امل يف  األنطاكيني  بني  اجتماعا  وطلب  غضب،  فإنه  اجملمع  نسطوريوس،  قرر  قصرية  جلسة  وبعد  فيه؛  الذي كانوا  نزل 

 األنطاكي:  
 خلع كريلس رئيس أساقفة اإلسكندرية، وخلع ممنون أسقف إفسس، ومنعهما عن اخلدمة الكهنوتية.   -
 قطع املشاركني املؤيدين لقرار كريلس، إىل أن يقروا بغلطهم، ويعودوا إىل قبول قانون اإلميان النيقوي.  -

  إىل اإلمرباطور واإلمرباطورة، وإىل اجمللس األعلى   يف شأنهلى هذا القرار ثالثة ومخسون أسقفا، وبُعث مبكتوب  ع عولقد وقّ 
ُث إلكلريوس وشعب القسطنطينية. وهكذا انقسم األساقفة اجملتمعون يف إفسس فريقنْي: واحد مع كريلس وممنون وجيوفنال،  

املراسال وصلت  وملا  ويوحنا.  نسطوريوس  مع  ترأسه  واآلخر  الذي  اجملمع  قرارات  مجيع  ألغى  اإلمرباطور،  إىل  واألخبار  ت 
بعد؛ وأمر مجيع األساقفة بلزوم إفسس، إىل حني وصول   إليه  كريلس، حيث مل تكن أخبار جممع األنطاكيني قد وصلت 

"يوحنا كومس"  الكونت  هو:  عنه،  جديد  و   ، انئب  اخلزانة.  األول رئيس  الروماين  الوفد  بأما  إىل  احنياسبب  ،  املسبق  زه 
بل  كريلس  املرة،  هذه  نسطوريوس  حبرمان  مل يكتف  فإنه  شخصيا،  ولإلمرباطور  لروما  اتبعا  الكنيسة  أمر  إبقاء  يف  ورغبة   ،

 أدخل يف احلرمان يوحنا األنطاكي ووفده. وملا وصل الوفد الروماين الثاين، كانت نتيجة تدخله: 
 اجملمعنْي. تعديل أمر القطع أو اخللع من  -
 رجوع األساقفة إىل أوطاهنم بسالم.  -
رفض القرارات الَت ال تتفق مع جممع نيقية. ومل يستطع مندوب اإلمرباطور قراءة القرارات، إال بعد األمر إبخراج كريلس    -

وكانت  .  قذعة فيما بينهمونسطوريوس من اجللسة، بسبب الفوضى الَت طغت على اجملتمعني، وبسبب تبادل الشتائم امل
النتيجة هذه املرة أن نسطوريوس رضي بعض الرضى، ألنه رأى يف ذكر مرجعية نيقية، فرصة للتخلص من حرمان كريلس؛  

فقد   مم وأما كريلس  ويف  فيه  طعنا  القرار  هذا  يف  ورأى  ظنه،  و نخاب  )روما  الغرب  مسيحيي  مجيع  ويف  بل  فريقيا(.  أون، 
فقة احلزبنْي على القرار؛ فاضطر إىل األمر ابلقبض على نسطوريوس وكريلس  وهكذا مل يستطع مندوب اإلمرباطور الفوز مبوا

 وممنون، ووضعهم يف حجز حتت املراقبة.  
الدهاء، فبعث إىل أنصاره من مجيع األصقاع، يدعوهم إىل التدخل؛ بل لقد جلأ أيضا إىل    حمدودومل يكن كريلس         

مثان الرهبنة  يف  أمضى  الذي  "داملاتوس"،  وخصوصا  فيهم  يالرهبان،  مبن  به،  يتربكون  الناس  والذي كان  سنة،  وأربعني  ا 
فإن الرهبان    يه،وصلت رسالة كريلس إل وعندما ؛اإلمرباطور ذاته. وكان هذا الراهب، ال يتفق على شيء مع نسطوريوس

قليال.   إىل كريلس  امليل  إىل  اإلمرباطور  اضطُر  مما  اإلمرباطوري،  القصر  قاصدين  خرجوا  استعمل  مجيعا  إن كريلس  ويُقال 
  طور. فكان قرار اإلمرباطور هو استدعاء مثانية أشخاص من الفريقنْي االرشاوى أيضا، مع كل من يعلم له أتثريا على اإلمرب 

املتنازعني، إىل خلقدونية، ليُناقش معهم شخصيا مواطن خالفهم. فكان االجتماع يوم احلادي عشر من سبتمرب، وكانت  
املناقشات طويلة، تُعوزها الدقة والوضوح. ومع عدم الوصول إىل نتيجة م ُرضية للجميع، انفض االجتماع ومُسح لألساقفة  

، وأبن  وار رسائل بعث هبا إىل املعنّيني، بتأجيل القرار يف املسائل الَت دار حوهلا احلابلعودة إىل بلداهنم. فأمر اإلمرباطور يف  
يعود كل األساقفة إىل أبروشياهتم، وأن يواصلوا خدمتهم، ابستثناء كريلس وممنون إىل أن ينظر يف أمرمها. وكان كريلس قد  

اإلمرباطورية،   الرسالة  وصول  قبل  اسغادر  حيث  اإلسكندرية  إىل  وأمام  فرجع  املنتصرين.  استقبال  الشعب  ِقبل  من  ُتقبل 
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فسس، من دون أن يُبني عن  إبقاء ممنون يف  باألمر الواقع، استسلم اإلمرباطور، وكتب أمرا ببقاء كريلس يف اإلسكندرية و 
 أابن يف املقابل عن ميل إىل جانب األنطاكيني بعدم احلكم عليهم.  و  حكمه فيهما؛ 

شرين من أكتوبر، دعا اإلمرباطور ممثلي البااب وممثلي كريلس لكي يُعّينوا "ماكسيميانوس" رئيسا  ويف يوم اخلامس والع       
جديدا ألساقفة القسطنطينية. وأما نسطوريوس فقد رجع إىل الدير يف أنطاكيا، وعلى ما يبدو فقد أاثر بعض االضطراابت  

 م. 450ىل أن مات يف أمخيم سنة ؛ إهناك، فُنفي إىل "برتا"، ومنها إىل الواحات الكربى يف مصر
ريوس كان مفعماً  أالذي جاء فيه: ]و  ،وال أبس يف ختام هذا الفصل، من أن نعرض رأي نسطوريوس يف أريوس         

ي  ن اخلالق اثلوث إهلأوهو حاول ختليص املسيحية من اعتقادات املصريني القدماء الذين كانوا يعتقدون    ،ابحملبة
ن نقول عن أيصح    الال،    ... !؟ن نبعث دَينة قدميةأفهل يصح    )...(  وزيريسأهو إيزيس وابنها حورس وزوجها  

ثالثةإاخلالق   اثلث  ال  ؛نه  واحد  رب  هو  ألوهيته  بل  يف  له  ما  وهذا  .شريك  تكون  أ  ،ريوسأراده  أ  ابلضبط  ن 
وحده للرب  العقيدة    .[.املسيحية  يف  أبريوس  إحلاقه  من  بد  ال  فإنه  نسطوريوس،  إىل  القول  هذا  نسبة  صحت  وإن 

كما ال بد من تفّهم ما حلقه من إقصاء، ِمن ِقبل من    ، ولو جزئيا؛ ما دام ال يرقى إىل عبارات أريوس احلامسة.التوحيدية 
املقابل الشركي  الطريق  شركا  اختاروا  الناس  يزداد  أن  هو  امل ُعتاد  ألن  توحيدا-؛  الزمان  -ال  داخل  مع  صراع  وإن كل   .

بدا تفصيليا مظهر من مظاهر التنافر بني التوحيف،  مع تعاقب األجيال   الكنيسة، مهما  د والشرك؛  ما هو يف احلقيقة إال 
،  هرغم أن الشرك يف أحيان كثرية، سيكون مدعوما من طرف السلطة السياسية: إما بسبب اعتناق أحد القائمني عليها ل 

 يف ذلك الوقت. اخلاصة وإما بسبب التوظيف السياسي الذي يعترب املتغرّيات احمللية واإلقليمية 
يظهر أن        لألقل   وهكذا  تنتصر  بعد األخرى؛  علما من بني أساقفتها،   اجملامع الكنسية صارت  وهو ما سيزيد    املرة 

أبعد عن    -دةمع امل- أن معلمي املسيحية قد صاروا   على  مع التأكيد هذا،    .كل مرة   يف على نفسها  انقسام الكنيسة  يف
  ّلت حمل الشريعة قد ح  ، وكأهناوحدها   ة السابقةتعاليم املسيح عليه السالم، عندما صارت مرجعيتهم قرارات اجملامع الكنسيّ 

تعّلمها الصّديقون  و   ،الوحي اإلهلي نصا   الَت جاء هبايُعاكس املبادئ الدينية األوىل،    وهو مايف الدين، عن غري إذن إهلي؛  
بواسطة الروح القدس. وهذا سيجعل النصرانية تطغى على املسيحية ابلتدريج، لتحل حملها على التمام، كما    ،كشفا إهليا 

     .. شاء هللا.سنرى فيما بعد إن 



321 
 

 الفصل الثامن 
 خلقدونية إىل جممع  األول  فسس إجممع  منتطور العقائد الكريستولوجية 

 
 

       ( خلقدونية  وجممع  األول  أفسس  جممع  بني  ما  تفصل  الَت  القصرية  الفرتة  يف  الكريستولوجية  العقائد  - 431إن 
م(، قد تطورت تطورات كبرية، وأفضت إىل مناقشات مستفيضة، وتسببت يف انعقاد جمامع خمتلفة؛ خصوصا جممع  451

 ض الكنائس الشرقية وكنيسة روما. م، والذي كان من نتائجه االنقسام بني بع 451خلقدونية سنة 
.  إن هذه الفرتة القصرية، الَت ال تتجاوز العشرين سنة، تعترب من أخطر الفرتات الَت عرفها الفكر املسيحي )النصراين(        

 ألحداث: ل الَت كانت حمورا  ،الدينية والعواصم وحىت نتناول ما يتعلق بذلك من تفاصيل، فال بد من تناول الشخصيات 
 : ليون الكبريروما:  . 1

عامْي          بني  ُولد  الكبري  ليون  أن  مرموقة  400و  390حُيتمل  مكانة  ذا  وقد كان  إيطاليا.  بشمال  توسكان  يف  م، 
"سِ  ل   خليفة  لروما،  اباب  ُنّصب  الكاثوليكية. وقد  الكنيسة  يف  مشاسا  فكانم 440كستوس"، سنة  بوصفه  السا  ؛  بع  البااب 

 .  ني واألربع
كان ليون قوي الشخصية، ومتعصبا لكرسي روما، ويرى له األسبقية على غريه. وقد ظهر هذا األمر منه جليا، يف          

خطابه لرئيس أساقفة اإلسكندرية "ديوسقوروس"، مبناسبة تنصيبه؛ وعندما طالبه ابخلضوع. ولقد حارب ليون هذا، كثريا  
النصيب األكرب من حربه قد انصّب على "أوطيخا" وحركته. ولقد كتب رسالته الشهرية    من اهلرطقات )حبسبه(؛ غري أن

 (، أو الرسالة العقدية إىل فالفيالنوس، يشرح فيها تعاليمه عن شخص املسيح.Tomeاملعروفة ب  "التوم" )
  . جنح يف مسعاه، حبيث ترك أتيال روما م؛ و 452قام البااب ليون مبفاوضة امللك "أتيال"، عندما غزا الربابرة البالد سنة         

.  يف كل مساعيه  م، وأفلح يف تقليل اخلسائر البشرية، وإن مل يُوفَّق توفيقا اتما455كما فاوض أيضا ملك الفاندال سنة  
 م. 461ومات البااب ليون الكبري يف سنة 

 : يوحنا األنطاكيأنطاكيا: . 2
لتجاوزات كريلس يف جممع إفسس، فإنه وقع معاهدة صلح معه ومع الشرقيني يف سنة  بعد تصدي يوحنا األنطاكي         

أن تويف يوحنا حوايل سنة  433 ما لبث  أنطاكيا ابن أخته "دومنس" الثاين،  441م. ُث  بعده على كرسي  م، وخلفه من 
 خاله، على صلة جيدة بكريلس.  عكس الذي كان ب

 : : فالفيانوس. القسطنطينية 3
نف        سنة  بعد  وتويف  طويال،  يُعمر  مل  ولكنه  "مكسيمانوس"؛  القسطنطينية  يف  األساقفة  رائسة  توىل  نسطوريوس،  ي 

و م.  434 نسطوريوس؛  معارضي  من  الذي كان  "بروكلوس"،  عن    الذيفخلفه  فيها  يكلمهم  األرمينّيني  إىل  رسالة  كتب 
يف  مبكانة  الرسالة  هذه  حظيت  ولقد  فيه.  الطبيعتنْي  احتاد  وعن  اعتد  املسيح،  بسبب  الكريستولوجية  العقائد  هلا،  ااتريخ 

يف جممعه، سنة   "أوطيخا"  "فالفيانوس"، الذي حكم على  بروكلوس  مسألة الطبيعتنْي. وخلف  يف  وسلوكها سبيال وسطا 
 م.  448

 ديوسقوروس:  . اإلسكندرية: 4
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سنة          موت كريلس  راس444بعد  الذي  "ديوسقوروس"،  اإلسكندرية  على كرسي  خلفه  بوجوب  م،  ليون  البااب  له 
إىل السياسّي؛ ألن نفوذ  ، كما أخربان آنفا اخلضوع له  . ولقد كانت املنافسة بني روما واإلسكندرية، تتعدى اجملال الديين 

 ومعظم بالد الشرق.   صاحب اإلسكندرية مل يكن مقصورا على مصر وحدها، بل كان يبلغ إىل البالط اإلمرباطوري
 : )أوطيخا( : القسطنطينية 5

من املدينة؛  378يُظن أن أوطيخا قد ُولد يف القسطنطينية سنة          م، واُنرط يف سلك الرهبنة مبكرا، يف دير قريب 
تتلمذ   أنه  حُيتمل  حياته؛ كما  طول  الدير  يغادر  ال  أن  ونوى  داملاتيوس،  ابلراهب  أتثر  ولقد  للخدمة.  منذورا  وكأنه كان 

 يين، وبشدة معاداته لنسطوريوس.  للراهب ماكسيموس الذي اشتهر بتعصبه الد
صيت         راهب. وبدأ  ثالمثائة  على  للدير،  رئيسا  أوطيخا  نصب  عمره،  من  الثالثني  ابلزهد    هويف  املعروف  يذيع، وهو 

وسياسية.   دينية  أمور كثرية  يف  اإلمرباطور جيله، ويستشريه  موت داملاتيوس. وقد كان  بعد  خصوصا  وقد زادت  والتقوى؛ 
كان أشبينا له )أاب عن طريق    هطيخا السياسية بعد الدينية، صلته الوثيقة ب  "كريسافيوس" وزير اإلمرباطور؛ ألن و من سلطة أ

قد قال عنه نسطوريوس هبذا اخلصوص: "ومبا أنه مل يكن أسقفا، فبفضل السلطان والتأثري اللذْين منحهما له  العماد(. و 
أ  استعمل  ولقد  األساقفة."  أسقف  نفسه  اعترب  شخصيا  و اإلمرباطور،  صديقا  وكان  يعارضونه،  من  ضد  سلطته  طيخا 

سيجعله   ما  وهو  أمالكريلس؛  النسطورية.  حمارِب  أشد  الذ  من  الراهب،أغلبية  هذا  عن  غري  إهنم  ف  ين كتبوا  أبنه  وصفوه 
   كما وصفه البااب ليون ابجلهل والالمباالة.  ؛مثقف، ضحل املعلومات وحمدود املعارف؛ بسيط التفكري، متناقض يف أقواله

 التطورات الكريستولوجية يف هذه الفرتة: 
، يُنادون ابلتعاليم الَت كانوا يؤمنون هبا. فنادى  م، عاد املندوبون إىل بلداهنم431بعد انفضاض جممع إفسس سنة         

خرون  النسطوريون على اختالف مذاهبهم بتعاليمهم، وكذلك فعل كريلس وأتباعه. فاألولون يُعلمون بتمايز الطبيعتنْي، واآل
اإلمرباطورية  خيف على الكنيسة من االنقسام مرة أخرى، فتطلع اجلميع إىل حل جُينب الكنيسة و ابلطبيعة الواحدة. وهنا 

 معا، االنقسام.  
أدرك كريلس حبنكته ونظره الثاقب هذا اخلطر، فسعى بكل جهده إىل احليلولة دون االنقسام؛ وانضم إليه يف ذلك         

م.  433بعض القادة الشرقيني من أمثال: يوحنا األنطاكي، وبولس احلمصي؛ وأبرموا ما يُسّمى "معاهدة السالم"، يف سنة  
مف  سرى  سنة  ولقد  من  املعاهدة  هذه  سنة  433عول  إىل  فقد  448م  جزئيا.  إال  يكن  مل  الظاهري،  السالم  هذا  لكن  م؛ 

 استمرت مجيع األحزاب )املذاهب( يف العمل مبا تراه مناسبا، اترة يف السر واترة يف العلن. 
 ولقد أكدت معاهدة السالم، على أساسنْي:        

 املقابل على وحدة املسيح.  رفض التعاليم النسطورية، والتشديد يف  -
 رفض التعاليم األبوليناريوسية، والتشديد يف املقابل على وحدة الطبيعتنْي يف املسيح.  -

ل طرف قد متسك بتعاليمه، رغم املعاهدة، فإهنم قد عملوا على نشر ما هم عليه بنشاط أكرب من السابق،  ومبا أن ك       
فالذين كانوا   الوسائل.  "أكاكيوس"  وبكل  فكان  له؛  أنفسهم  نذروا  ملا  خيانة  املعاهدة  يف  رأوا  الواحدة،  ابلطبيعة  يُنادون 

امليليين، وهو صديق لكريلس، غري راض عن املعاهدة؛ ألنه كان من املدافعني عن القول ابلطبيعة الواحدة يف جممع إفسس.  
الطبيعتني، الَت تقسم يف نظره املسيح إىل مسيحنْي   فصار يرى اآلن كريلس، يوقع على قانون إميان الوحدة، ويقبل عقيدة

واالبن إىل ابننْي؛ فكانت هذه املعاهدة خيبة أمل فيما يتعلق ابحلزب املتطرف. وقد عمل كريلس على شرح مراده، مبا ال  
إفسس ما دافعوا عنه مجيعا يف جممع  صفه. ورغم الرسائل والكتب الَتخيالف   ألفها  ، ليحد من تداعيات املعاهدة على 

بلوغ غايته، فإنه مل يتمكن من زحزحة املعارضني عن رأيهم؛ بل إن الكتاابت قد زادت بعض املتعصبني متسكا  من أجل 
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بعقيدة الطبيعة الواحدة. ولقد حاولت هذه اجلماعة املتطرفة مجع شتاهتا حتت قيادة: "أسيدورس"، و"أكاكيوس"امليليين،  
وانتهى األمر هبؤالء، إىل اهتام كريلس خبيانة جممع إفسس، والتعليم ابلطبيعة الواحدة،  والكاهن "ألوجيوس"، و"فيلريَينوس".  

 وقبول قانون إميان يعرتف ابالزدواجية يف املسيح. 
قامت هذه اجلماعة بتكوين جبهة ضد التعاليم النسطورية، وضد الذين وّقعوا على قانون إميان الوحدة. ويبدو أن         

انكب   قد  احلزب  الواضحة هذا  للطبيعة  وقوَي  واضحا  أتييدا  فيها  فوجدوا  األبوليناريوسية،  الكتاابت  بعض  دراسة  ؛  على 
هب  متسكوا  ولذلك  الواحدة؛  الطبيعة  بعقيدة  قالوا  قد  وآخرين،  العجائيب  وغرغوريوس  أثناسيوس  أن  خمطئني،  ،  افاعتقدوا 

وا  ابلالهوت  اندوا  البداية  ابهلرطقة. ويف  خيالفها  من  على  واهتموا كل  املهيمن  الالهوت هو  أن  على  املسيح،  يف  لناسوت 
الناسوت؛ لكن متطرفيهم، مل يلبثوا أن قالوا أبن انسوت املسيح خمالف لبشرية الناس من غريه؛ ألن جوهر املسيح خمالف  

الناس  جلوهر  من  يف غريه  غريها؛  ويف  الرهبانية  األوساط  يف  رواجا كبريا  وجدت  الَت  األوطيخية،  ستظهر  وهنا  مصر    . 
   والقسطنطينية، ويف غريمها... 

ظن أصحاب هذه احلركة أن جممع نيقية وجممع إفسس األول، قد عّلما بعقيدة الطبيعة الواحدة؛ وظنوا أن كريلس         
قد قبل هذا التعليم وعّلم به؛ وتبعا لذلك فلقد رأوا أن كل من خيالف هذا القول، ينبغي اعتباره مهرطقا، وتنبغي حماكمته  

املعروفنْي  وا املبوسبوسَت،  وثيودوريوس  الطرسوسي،  ديودوريوس  أعمال  برتمجة  "إيباس"  قام  فعندما  وهكذا  أثره.  من  حلد 
من  أكاكيوس امليليين، ورابوله الرهاوي، وكتبا إىل الكنائس األرمينية من أجل حتذيرها  عليه  مبذهب القول ابلطبيعتنْي، اثر

وهذا يعين أن عقائدمها غري أرثوذكسية، وأهنا  لنسطوريوس.  سلفنْي منْي املرتمجة كتبهما اخلطر العقدي الداهم، واعتربا املعلِّ 
 ال يليق هبا إال احلرم واحملاصرة.  

فإن          البلدان؛  يف  أنصارا  له  جيد  منهما  وكان كل  اآلن،  قبل  ُوجدا  قد  ابلطبيعتنْي،  والقول  ابلطبيعة  القول  أن  ورغم 
ا مع هذا التيار اجلديد، الذي أصبح يبالغ يف تفسري عملية االحتاد الَت حدثت يف املسيح.  هذه املرة ختتلف عن سابقاهت

الناسوت  تغييب  يف  الذهاب  هنا،  ابملبالغة  الغاية  ونعين  بنفيه إىل  ُيصرَّح  مل  وإن  املسيحي،  متاما  ،  للفكر  جلّي  تقهقر  يف  ؛ 
تعاليمه يف القسطنطينية وأنطاكيا ومصر، خصوصا يف  أسفل كل ما سبق يف الزمان. واستطاع هذا احلزب أن ينشر    ونزول

األديرة. ويف هذا الوقت ظهر معلم جديد، ملواجهة هذا التيار، يُدعى "ثيودوريطس الكورشي"، الذي كان من أبرز قادة  
حنا  هو من وقف كثريا إىل جانب نسطوريوس وحزب الشرقيني املعتدل، وهو أيضا من كلفه يو الكنيسة الشرقية يف عصره. ف

أسقفَ  وافق  فقد  ذلك،  مع  لكن  العقدية.  الناحية  من  حرماانت كريلس  بتحليل  أمور؛    األنطاكي  عدة  يف  اإلسكندرية 
 م. 433خصوصا بعد معاهدة السالم املربمة سنة 

مل يستطع ثيودوريطس أن يبقى صامتا أمام التعاليم اخللطية )خلط الطبيعتني( الَت انتشرت يف عصره، فقام يف سنة         
الذي هنج فيه أسلوب احلوار: حوار دار بني األرثوذكس والشحاذ.  و م، بنشر جملد من ثالثة أجزاء بعنوان "الشحاذ"،  447

بيعة الواحدة يف املسيح، خصوصا بعد "التجّسد". ويشرح ثيودوريطس يف املقابل  والشحاذ يف هذا احلوار يشرح القول ابلط 
االسم صراحة، إال أنه من الواضح أنه كان يعين  العقيدة األرثوذكسية املمّيزة بني الطبيعتنْي. ومع أن ثيودوريطس مل يذكر  

ي، والذي شجع املعارضني من أمثال  ابلشحاذ أوطيخا. فكان هذا الكتاب السبب املباشر، الذي فجر الصراع األوطيخ
 .  معا  ، على رفع أصواهتم يف وجه السلطة ويف وجه أوطيخاة "دومنوس" األنطاكي، و"أسابيوس" أسقف دورل

 قضية أوطيخا: 
للنسطورية،          مواجها  جعله  ما  وهو  لنسطوريوس؛  معادَي  الذي كان  ماكسيموس،  الراهب  يد  على  أوطيخا  تتلمذ 

أ عمل  بذلك  والصلمواصال  السالم  ملعاهدة  الرافضني  جّل  حوله  فالتف  املسيح.  ستاذه.  يف  الطبيعتنْي  بعقيدة  اخلاص  ح 
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م، مل يكف الراهب  441ومنذ أن وصل ابنه ابملعمودية "خريسافيوس" إىل السلطة يف بالط اإلمرباطور "ثيودوسيوس" سنة  
أصدر البالط او أ عدة قوانني موافقة    -نتيجة لذلك -إلمرباطوري  طيخا عن استغالل هذا النفوذ ضد النسطوريني. ولقد 

سنة   فرباير  من  عشر  السادس  اليوم  ففي  عام  أصدر  م،  448لرغبته.  أصدره  قد  سابقا، كان  قرارا  به  أعاد  م،  435قرارا 
  أمر مبوجبه حبرق الكتب النسطورية، والكتب املخالفة جملمع إفسس. فكان هذا القرار موجها يف املرتبة األوىل، إىل كتاب

لثيودوريطس  دائرة    ."الشحاذ"  عن  اخلروج  من  ثيودوريطس  مينع  أن  اإلمرباطور  من  طلب  بل  هبذا،  أوطيخا  يكتف  ومل 
 . )حتديد إقامة(  أبروشيته

"أبرانوس"          خيلع  أن  الثاين،  "ثيودوسيوس"  اإلمرباطور  من  طلب  الذي  "ديوسقوريوس"،  ل   عوان  أوطيخا  ولقد كان 
ذين قاوموا كريلس يف جممع إفسس األول. ولقد احتل أوطيخا مكانة أستاذه يف البالط بعد  أسقف صور؛ ألنه كان من ال

أوطيخا   إىل  انضم  ولقد  خريسافيوس.  ولوزيره  لإلمرباطور،  والديين  السياسي  املستشار  هو  فأصبح  اتساع  -موته،  عند 
ال   -نفوذه إفسس  جممع  إىل  رهبانه،  من  جبماعة  جاء  الذي  "برسوم"،  الشرس  أوطيخا  الراهب  عن  الدفاع  بقصد  ثاين، 

 وعقيدته. 
ومل تقتصر حرب أوطيخا على النساطرة وحدهم، بل تعدهتم إىل كل من ال يقول ابلطبيعة الواحدة يف املسيح؛ وهذا         

 وجتدر اإلشارة هنا إىل أن الشرقيني كانوا يف عمومهم منقسمني إىل ثالث فرق:  عينه. بهو التطرف  
 يف تدعيم معاهدة السالم الَت أرساها كريلس.    بفرقة ترغ -
 فرقة متعصبة لنسطوريوس، ترى يف كريلس عدوا تنبغي حماربته.  -
 فرقة بني بني، تقبل مناقشة حرماانت كريلس ضد نسطوريوس، لكنها ترفض خلعه.  -

فضها. وهذا األخري هو الذي  ل معاهدة السالم، وشطر آخر ير بِ وأما أتباع كريلس فقد انقسموا إىل شطر معتدل قَ        
سيكون أوطيخا امتدادا له، خصوصا بعد موت كريلس. هذا، مع التأكيد على أن أوطيخا، مل يكن يفهم عقيدة كريلس  

 ثناسيوس. أل نفسه؛ بل اكتفى ببعض العبارات املنقولة عنه واملنحولة 
النظر فيها. فهو عندما يقول ابلطبيعتنْي  وجب    ،ى الناسطيخا ابملعّلم اجلدير بتناول أقواله، ولكنه ألثره علو مل يكن أ       

وهذا   املسألة.  يف  وسطا  يتومّهه  برأي  ليخرج  تلفيقا  يلفق  وإمنا  يقول؛  ما  يعلم  ال  بعده،  الواحدة  وابلطبيعة  التجسد،  قبل 
وأ هلا.  أهال  ليس  وهو  اإلمامة،  موضع  يف  نفسه  جيد  متعامل  أو حال كل  رئيس  ديوسقوريوس  بعده  ومن  ساقفة  طيخا 

اإلسكندرية، عندما كاان يظنان أهنما موافقان لكتاابت كريلس، مل يكوان يقصدان إال كتاابت أبوليناريوس. وهكذا فإهنما  
وقعا يف التباس كبري، نتجت عنه آفات كثرية. والسبب املباشر يف مثل هذه اآلفات، هو االلتزام أبقوال السابقني؛ واعتمادها  

ن؛ بينما الدين يف حقيقته دائما، هو العودة يف استمداد العلم، إىل هللا وحده، بسلوك الطريق  كأهنا مصدر من مصادر الدي
ة إىل تقليد بعضهم لبعض، يف انقطاع اتم أو شبه  ري املرسومة من قبل رسول الزمان. وال ندري ملَ يصري الناس بعد مدة يس 

 اتم عن هللا وعن الوحي. 
فقد اجنر أوطيخا إىل القول ابختالط الطبيعتنْي؛ وهو أمر جديد يف الفكر املسيحي.    وبدل القول ابلطبيعة الواحدة،       

كما  -وهذا جرّه مرة أخرى إىل القول مبخالفة جسد املسيح لألجساد البشرية، حبيث إن األمل ال يعرف طريقه إليه. وهذا  
كما حيدث يف  -طيخا  و زاد الطني بلة لدى أ  هو من التنزيه املناسب للعقول الضعيفة. ومما  - سبق أن بيّ ّنا يف فصل سابق

هو أنه كان يعتقد أبن هللا بعثه إلعادة األرثوذكسية إىل الكنائس مجعاء. ولقد استطاع ابلفعل، بسبب    - الغالب مع أمثاله
قد،  توافقه املعتمتكن من إنشاء مجاعات   كمانفوذه يف البالط اإلمرباطوري، أن ينشر عقائده يف معظم البالد من حوله.  

ما   سرعان  أوطيخا  عقيدة  لكن  توظيفها.  يف  رغبة  اعتبارها،  من  النفوذ  ألصحاب  بد  ال  وسياسية،  دينية  أحزااب  صارت 
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ستحوم حوهلا الشبهة بعد كتاب "الشحاذ" الذي ذكرانه آنفا، وبعد مراسلة دومنوس أسقف أنطاكيا لإلمرباطور يف شأهنا؛  
 بشكواه إىل جممع القسطنطينية.  ة رل و أسقف دم أسابيوس ُث بعد تقدُّ 

سنة          نوفمرب  شهر  من  الثامن  اليوم  أس448يف  رئيس  فالفيانوس  عقد  يف  ام،  للنظر  حمليا،  جممعا  القسطنطينية  قفة 
. ويف أثناء هذا اجملمع، وقف أسابيوس  قضية فلورندس )مرتوبوليت ساردس( واألسقفنْي اخلاضعنْي له: يوحنا، وكاسيانوس 

توبة خبط يده ضد أوطيخا وتعاليمه. فلم يقبل فالفيانوس يف البداية الشكوى، إما خوفا على نفسه من  وقدم شكوى مك 
  فأخربه الرجل أبنه قد فعل   ،خوفا على الكنيسة من االنقسام؛ ووّجه أسابيوس إىل خماطبة أوطيخا مباشرة  ونفوذ أوطيخا أ

من  فة إليه يف طلبه؛ قبل اجملمع الشكوى. وبعد أربعة أَيم  مرارا. وأمام إصرار أسابيوس، وبعد انضمام بعض األساق   ذلك 
أجل   من  أوطيخا،  إىل  مندوبنْي  بعث  اجملمع  قرر  املناقشة  وبعد  أوطيخا؛  قضية  يف  للنظر  اجملمع  اجتمع  األوىل،  اجللسة 

وبعد   مذهبه.  عن  والدفاع  البالطاحلضور  مع  التنسيق  بعد  أوطيخا،  استجاب  ثالاث،  الكرة  أرسو   . إعادة  إليه  قد  ل 
وبعدد كبري من الرهبان ملناصرته. ووصل هذا اجلمهور من اجلنود والرهبان إىل مكان االجتماع    ،خريسافيوس جبيش حلراسته 

يف اليوم الثاين والعشرين من الشهر ذاته، وأعلنوا أن أوطيخا لن يدخل مكان االجتماع إن مل يُعط وعدا إبطالق سراحه  
الراهب   دخل  وعندما  النهاية.  وقراءة  يف  السابقة  اجللسات  حماضر  قراءة  وبعد  السنودس،  أمام  أسابيوس  واجه  أوطيخا، 

رسالتنْي لكريلس استند إليهما االهتام، وبعد سؤال أوطيخا عن قوله يف التجسد، قال: "مل أمسح لنفسي أن أتساءل عن  
هذا اليوم أبن جسد سيدان يسوع املسيح  كيف فهمت أبنه كان من طبيعتنا نفسها، ومل أعلم حىت  طبيعة إهلي، ومل أقل أبدا  

ورِب كان على مثل طبيعتنا؛ على أنين أعرتف أبن العذراء هي من طبيعتنا، وأن إهلنا ولد من جسدها...". وهذا القول  
كل شيء. وأزمة أوطيخا    معه  بس عليه تل امن أوطيخا، فيه شيء من األدب مع هللا، لو مل يُعد معه إىل أتليه عيسى، الذي  

أئمتهم  اإلمي عن  بلغهم  فيما  الشك  يف  ابحلق  ألنفسهم  يُقّرون  أهنم كانوا  لو  النصارى،  أزمة كل  ذاهتا  هي  والعقلية،  انية 
جيب  السابقني، وابحلق يف خمالفة تعاليم الكنيسة )القانون(. ُث سئل أوطيخا عن قوله يف جوهر اآلب واالبن، فأجاب: "

ن صار جسد هللا، ولكين أتكلم عن جسد هللا البشري؛ وأنين أعرتف أبن  أن تفهموا جيدا، أين ال أعلم أن جسد اإلنسا
الرب عمل لنفسه جسدا من العذراء. فهل ترغبون أن أضيف إىل هذا أيضا أن جسده من طبيعتنا نفسها؟... إين على  

تعليم عن اقتناع، بل  متام االستعداد، أن أفعل ما أتمر به قداستكم!..." فقال له رئيس األساقفة: "فأنت ال تقبل هذا ال
وهنا سأله ممثل اإلمرباطور سؤاال واضحا قائال: "هل تؤمن   مرغما؟"، فأجابه أوطيخا أبنه يفعل ذلك طاعة ألمر اجملمع.

أبن سيدان يسوع املسيح، الذي ولد من العذراء، هو من طبيعتنا نفسها؟ وأنه مكون من طبيعتنْي بعد التجّسد؟... فأجابه  
أعرت  "إنين  املسيح أوطيخا:  يف  طبيعتنْي  بوجود  وأضاف أوطيخا    ؛ف  بطبيعة واحدة.".  إال  أعرتف  ال  االحتاد،  بعد  ولكن 

الكتب   ألن  به،  يعرتف  لن  فإنه  وجده،  لو  وحىت  التجسد؛  بعد  ابلطبيعتنْي  القول  يؤيد  ما  اآلابء  يف كتب  جيد  ال  أبنه 
ن حمروما!". وأضاف ممثل اإلمرباطور: "إن كل من ال  "ليكاملقدسة أقوى يف االعتبار من أقوال اآلابء. فصرخ احلاضرون:  

طريق   عن  عقيدة  يقبل  من  "إن كل  أوطيخا:  عليه  فرد  احلقيقي."،  اإلميان  ميلك  ال  املسيح،  يف  طبيعتنْي  بوجود  يعرتف 
يتا قد  الضغط، ال يقبل اإلميان احلقيقي.". وهنا وقف رئيس األساقفة وقال: "إن أوطيخا الذي كان سابقا كاهنا وأرمشندر 

نعلن   السبب،  وهلذا  نصائحنا؛  من  ابلرغم  الصحيح  التعليم  إىل  الرجوع  ورفض  وأبوليناريوس،  فالنتينوس  جتديفات  جدد 
واحلزن يعصر قلوبنا، والدموع متأل عيوننا، فقدانه وضالله؛ إنه خملوع من إدارة الدير الذي كان يقوم ابإلشراف عليه، وجمرٌد  

 ، نعلن حرمه.". ح الذي جدف عليهمن درجة الكهنوت، فباسم املسي
 وهنا تنبغي مالحظة ما يلي:        
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الالهوت يف  املتكلمني  طبقة  من  يكن  ومل  الُعّباد،  طبقة  من  أوطيخا كان  أن  مل    ا.  أنه  يعين  وهذا  تنبغي  تكن  العلماء؛ 
 ته. محماك

ه. وهذا املبدأ، هو ما أكد عليه هللا  صحتب. أنه كان صادقا فيما خيّصه، وكان ينبغي عدم إرغامه على اعتقاد ما ال يرى  
{ ]البقرة:    تعاىل يف قوله: َ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ يِن َقْد تَ َبنيَّ . وإن قياس أمور العقيدة على أمور الشريعة،  [256}اَل ِإْكرَاَه يف الدِّ

هم من جهة العقائد يكاد يكون  ، وتوحيدُ تفاوات كبريا هم البعض، ال يصح؛ ألن الناس يتفاوتون يف معرفتهم برهبم كما يتو 
 حماال.  

ج. إن قول أوطيخا ابلطبيعة الواحدة يف املسيح، يساوي قول اآلخرين ابلطبيعتنْي؛ ألن القولنْي معا ينبنيان على اجلهل،  
 ال على العلم. 

احل إن  الند.  على  من  كم  الدين؛ وهو  من رجال  ألحد  يصح  ال  ابحلرمان،  السلطة اس  متارسه  الذي  أو    اإلرهاب  الدينية 
 الشعوب هلا، ال هلل. بقصد إخضاع   ،على مر الزمان  السلطة الدنيوية 

تعّجلوا  وأما أوطيخا، فإنه رفض قرار اجملمع، وأرسل رسائل يتظّلم فيها إىل اباب روما، وإىل مجيع الكنائس؛ وكان ممن         
يف الدفاع عنه ديوسقوروس، الذي كان على الطرف اآلخر يف الصراع من القسطنطينية. وبعد جلوء أوطيخا إىل اإلمرباطور  

يف طريقة سري اجملمع الذي أعلن احلرم. وقبل انتهاء عمل اللجنة    ، تنظرانثيودوسيوس الثاين، أمر هذا األخري بلجنَْت حتقيق 
اإلمرباطور   أعلن  )روما(،  الثانية،  وليون  فالفيانوس )القسطنطينية(  القضية. وأما  للنظر يف  إفسس  يف  مسكوين  جممع  عن 

 فلم يكوان متحمسنْي لذلك. 
 : م( 449)  جممع إفسس الثاين

سنة           يف  الثاين  إفسس  جممع  بعقد  الثاين  ثيودوسيوس  اإلمرباطور  أمر  جممع  449لقد  بعقد  أمر  من  نفسه  وهو  م، 
م. ويُقال إن أوطيخا، كان أول الواصلني إىل مكان االجتماع، وتبعه الراهب برسوم السوري، ُث  431إفسس األول سنة 

م بلرئيس أساقفة اإلسكندرية مع حوايل عشرين أسقفا  ،  "يوليانوس "؛ ُث وصل الوفد الروماين املكون من األسقف  ده ن 
والكاهن "ريناتوس" الذي مات يف الطريق، والشماس "هيلريوس" الذي أصبح اباب روما فيما بعد، والكاتب "دولسيتيوس".  

رئيس أساقفتها،    ُث جاء أيضا وفد أورشليم وعلى رأسه رئيس األساقفة "جيوفنال"، ووفد القسطنطينية برائسة "فالفيانوس" 
وأرس  احمللي.  إفسس  وفد  إغفال  دون  من  وفده؛  مع  أنطاكيا  أساقفة  رئيس  البالط،    لو"دومنوس"  من  اثنني  اإلمرباطور 

لإلشراف على اجملمع مها: "إلبيديوس" و"أُلوجيوس". وُعنيِّ لرائسة اجملمع، رئيس أساقفة اإلسكندرية، مبساعدة "جيوفنال"  
ا  و"ثالسيوس"  الكريلسية،  األورشليمي،  الرائسة  طقم  مبيول  علمنا  خالل  ومن  إعادة  لقيصري.  يف  اإلمرباطور  نية  تتضح 

انتصار العقيدة اإلسكندرية مرة أخرى، على غرار ما وقع يف جممع إفسس األول. ولقد تراوح عدد األساقفة احلاضرين يف  
ابلطبي القائلني  أن  غري  ومائة.  وأربعني  ومائة،  ثالثني  بني  ما  عن  جمموعهم،  يقل  ال  هؤالء، كان  بني كل  من  الواحدة  عة 

املنتقد   لثيودوريطس  السماح  وبعدم  ابلتصويت،  القسطنطينية  يف  أوطيخا  مل ُحاكمي  السماح  عدم  إىل  التنبيه  مع  املائة؛ 
 م.  449ألوطيخا يف كتاب الشحاذ حبضور اجملمع. ومل يتمكن اجملمع من االنعقاد، إال يف اليوم الثامن من أغسطس سنة 

إفسس األول ولعقائد كريلس؛          نيقية وجملمع  موافق جملمع  أقر أبنه  أمام اجملمع،  تقدم أوطيخا إلعالن إميانه  وعندما 
كما أعلن أنه حيرم هرطقة "مانس" و"فالنتينوس" و"أريوس" و"أبوليناريوس" و"نسطوريوس"؛ وطالب إبنصافه من جممع  

لفالفيانوس رئيس أساقفة القسطنطينية، أبن يقدم شهادته؛ وهو املعيّن األول  ومل يسمح اجملمع القسطنطينية الذي حرمه. 
. ومما زاد من سوء إدارة اجملمع، أن رسالة البااب ليون مل تُقرأ رغم تكرار الطلب بقراءهتا املرة بعد  ، كما هو جليّ بعد أوطيخا 

ته اإلمرباطور، وابلغاية املراد بلوغها يف النهاية، والَت  وهنا علم الوفد الروماين ووفد القسطنطينية ابلتبييت الذي بيّ األخرى.  
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هي إعادة أوطيخا إىل منصبه فحسب؛ وهو ما كان. وأُعلنت عقيدة الطبيعة الواحدة ابلصراخ ووسط الفوضى، ونودي  
 .  يف جممع القسطنطينية  حبرق أسابيوس حيا، وهو من استفسر أوطيخا فيما قبل عن عقيدته

مل يرض  دة أوطيخا وأتباعه إىل ما كانوا عليه، كانت كافية لتحقيق الغرض من اجملمع، فإن ديوسقوروس  ورغم أن إعا        
خبلع   لذلك  تبعا  وطالب  وإفسس؛  نيقية  جملمع  ابالنتصار  االحتيال  طريق  عن  ابهلرطقة،  أوطيخا  أعداء  على  ابحلكم  إال 

د استعان  وأسابيوس. وقد  الذيفالفيانوس  ابجلنود  وعمل  دعا  نيوسقوروس  االجتماع(،  )مكان  الكنيسة  إىل  للدخول  هم 
التوقيع  على  األساقفة  إرغام  التهديد  على  السبب  حتت  وهذا، كان  روما-.  إىل  األخبار  بلغت  البااب    -عندما  تسمية  يف 

 ليون جممع إفسس ب  "جممع اللصوص والقراصنة". 
إيريناوس          املخلوعني:  بني  من  وكان  آخرين؛  خلع  ليقرر  أغسطس،  من  والعشرون  الثاين  اليوم  يف  اجملمع  اجتمع  ُث 

ود  صور،  أنطاكيو أسقف  أسقف  لديودوريوس  ا منوس  متبعا  الذي كان  الرها  أسقف  وأيباس  ابلنسطورية؛  اهتما  اللذان   ،
وثيو  خبدوثيودوريوس؛  يُكتَف  مل  الذي  الكورشي،  إفسس  و لعه،  وريطس  جممع  أن  للناظر  يَبني  وهكذا  إبحراق كتبه.  أُمر 

من   بد  ال  وهلذا، كان  املنقسمني.  بني  اهلوة  تعاظم  من  زاد  بل  الكنيسة؛  داخل  اخلالفات  من  احلد  على  يعمل  مل  الثاين، 
 جممع يتوّخى احلد من نتائجه؛ وليس إال جممع خلقدونية. 

 م(: 451جممع خلقدونية )
فالفيانوس املشتكي الوحيد إىل اباب روما، ولكن انضم إليه ثيودوريطس وأسابوس؛ وطالبوا    املخلوع   سقف مل يكن األ       

بعيد   السنوي  االحتفال  ليون  البااب  فانتهز  اللصوص(.  )جممع  الثاين  إفسس  جممع  قرارات  يصحح  آخر  جممع  بعقد  مجيعا 
 من السنة نفسها، للنظر يف قضية جممع إفسس. فكانت  تنصيبه، فعقد جممعا حمليا يف اليوم التاسع والعشرين من سبتمرب

غري    النتيجة إلغاء مجيع قرارات جممع إفسس، والدعوة إىل انعقاد جممع مسكوين يف إيطاليا، لتصحيح األخطاء السابقة. 
طور يف اليوم الرابع  دوسيوس؛ وهو ما حدا ابلبااب إىل إعادة مراسلة اإلمرباو أن دعوة البااب هذه، مل حتظ بعناية اإلمرباطور ثي

والعشرين من شهر ديسمرب من العام نفسه، دون تغيري يُذكر. وملا زار إمرباطور الغرب فالنتينوس الثالث روما يوم الثاين  
من عام   من فرباير  أمر اجملمع املسكوين املراد عقده؛  450والعشرين  إمرباطور الشرق يف  برجاء مراسلة  إليه  تقدم البااب  م، 

ابلفعل. ولكن رد إمرباطور الشرق كان ابلرفض، شارحا يف رسالته اجلوابية أبن جممع إفسس كان قانونيا وأن  وهو ما وقع  
 نتائجه كانت سليمة؛ وابلتايل فال حق لبااب روما ابلتدخل فيما يتعلق به.  

عد خالفة أخته "بوخلارَي"  م، وب 450ولكن األمر سيتغري مبوت ثيودوسيوس الثاين يوم الثامن والعشرين من يوليو سنة         
م. ولقد كان القبض على خريسافيوس، الذي كان خلف سياسات اإلمرباطور الراحل، من  451له، والَت ُت تتوجيها عام  

أول أعمال اإلمرباطورة اجلديدة. وبعد مقتل الوزير السابق، الذي كان نذير شؤم على أوطيخا وحزبه؛ ومن دون إبطاء ُت  
اب أوطيخا  على  اإلمرباطورة  احلكم  املرة كانت  وهذه  القسطنطينية.  قرب  آخر  مكان  يف  إقامته  وبتحديد  الدير،  من  لطرد 

تغري  وز  وبعد  الثاين.  إفسس  جممع  نتائج  ينظر يف  مسكوين  جممع  لعقد  بقبوله  التكرم  بغية  روما  اباب  راسال  من  مها  وجها، 
ع حملي يف القسطنطينية برائسة "أانطوليوس"، لقبول رسالة  اجتاه الرَيح العقدية، بتغري السياسات اإلمرباطورية، انعقد جمم

ليون الذي مل يكن قد وافق على تنصيب رئيس أساقفة القسطنطينية اجلديد بعد. وعاد األساقفة املنفيون إىل مناصبهم،  
جّل   أبن  وأيقن  املواقف،  يف  الشامل  التغري  هذا  روما  اباب  رأى  وعندما  وأسابيوس.  ثيودوريطس  بينهم  قد  ومن  مطالبه 

فضّ  جممع،  دون  من  هلا  ولكن  اسُتجيب  جديد.  جممع  عقد  ضرورة  ابنتفاء  اإلمرباطورة(  )زوج  اإلمرباطور  يراسل  أن  ل 
ديوسقوروس  نفوذ  من  احلد  إىل  يقصد  الذي كان  النزاعات  اإلمرباطور  يف  حيسم  رابع  مسكوين  جممع  عقد  على  أصر   ،

يكو  أن  على  بذلك؛  األساقفة  مجيع  وكاتب  تكون  العقدية،  أن  بشرط  الدعوة،  روما  اباب  وقبل  نيقية.  االجتماع  مكان  ن 
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رائسة اجملمع ألحد أفراد وفد روما. وبعد تعذر انعقاد جممع نيقية، بسبب حروب اإلمرباطور ضد الربابرة، ومع إصرار وفد  
تقع الَت  خلقدونية،  إىل  اجملمع  نقل  وقع  فإنه  اإلمرباطور،  غياب  يف  اجملمع  عقد  عدم  على  من    روما  اآلخر  اجلانب  على 

للجلسات. ومع ذلك، فلم يتمكن اإلمرباطور إال من   -ولو جزئيا -مدينة القسطنطينية، ليتمكن اإلمرباطور من احلضور  
   . تنيحضور جلسة واحدة أو جلس 

عام          من  أكتوبر  شهر  من  الثامن  اليوم  يف  أعماله  اجملمع  من  451بدأ  عدد  يفوق  األساقفة  من  عدد  وحضره  م، 
حضر كل اجملامع السابقة؛ ويُعتقد أهنم كانوا بني اخلمسني واخلمسمائة، والثالثني والستمائة. ولقد حضر إىل جانب الوفد  

أساقفة القسطنطينية ومكسيموس أسقف أنطاكيا، مع بقية أساقفة الشرق.  اإلمرباطوري وفد روما؛ وحضر أانتوليوس رئيس  
وحضر ديوسقوروس رئيس أساقفة اإلسكندرية، وجيوفينال أسقف أروشليم، مع أساقفة مصر وفلسطني. وجتدر اإلشارة  

مع اثنني    ؛ شخاصإىل أن أغلب من حضر كانوا من الكنائس الشرقية، فيما مل حيضر من الغرب إال وفد روما، وهم أربعة أ
، قبل بدء األعمال، هو املطالبة جبلوس ديوسقوروس يف موضع االهتام. فقام  وكان أول قرار للمجمعمن كنائس أفريقيا.  

واهتم ديوسقوروس إبساءة إدارة جممع إفسس الثاين، وابهلرطقة أيضا. وأما القرار الثاين، فكان هو   ةأسابيوس أسقف دورل 
مع بعد املنع الذي حلقه يف جممع إفسس الثاين من قبل ثيودوسيوس الثاين. وما كان حضور  الرتحيب بثيودوريطس يف اجمل

ثيودوريطس ليمر من غري معارضة من طرف ديوسقوريوس وأساقفة اإلسكندرية، الذين يرون فيه َمن حرم معلمهم كريلس.  
أرثوذكسية فالفيانوس  تعاليم  أبن  اجملمع  أقر  رو   ، ُث  اباب  لتعاليم  غريوا  ف  ؛ ماوموافقة  أن  ديوسقوروس إال  أنصار  من  ما كان 

وجيوفينال   اإلسكندري،  ديوسقوروس  من:  خلع كل  بقرار  األوىل  اجللسة  بعد  األمر  وانتهى  جلوسهم.  وأماكن  مواقفهم 
 األورشليمي، واثالسيوس القيصري، وأسابيوس الذي من أنقرة، وأفسثاثيوس البريوِت، وابسيليوس. 

خلقد        جممع  امتناع  واجتمع  ومع  املخلوعني،  األساقفة  غياب  يف  أكتوبر،  من  العاشر  يوم  الثانية  اجللسة  يف  ونية 
إل اجملمع،  إبدارة  املكلفني  القضاة  أحد  قام  وهنا  املصريني؛  اإلميان  األساقفة  حتديد  وهي:  ورائه  من  احلقيقية  الغاية  عالن 

م به. وال خيفى هنا أن األمر كان صادرا من اإلمرباطور،  احلقيقي والتعليم الصحيح، الذي ينبغي أن تقبله الكنيسة وتعلّ 
إعادة   البداية،  يف  األساقفة  رفض  ولقد  الشعوب.  وصراع  اإلمرباطورية  انقسام  دون  للحيلولة  األمر؛  أول  سياسي  بغرض 

ترك  مبا  مكتفني  اإلميان،  قانون  هرط   ه صياغة  أن  وشرح  سيباستوبولس  أسقف  "سيكروبيوس"  فوقف  األولون.  قة  اآلابء 
البااب وأن  عليها،  ُقضي  قد  العقدية    أوطيخا  رسالته  أرسل  أساقفة  قد  عليها  ووقع  لإلميان،  صحيحا  منوذجا  تقدم  الَت 

جديد،  القسطنطينية؛ إميان  قانون  لصياغة  ضرورة  ال  أن  يعين  صيغة    وهو  يطلبون  عادوا  القضاة  أن  غري  اجلميع.  فوافق 
وقرئ مجيعا.  اجملمع  أعضاء  عليها  يوافق  وانتهاء  جديدة  نيقية،  جممع  من  بداية  السابقة،  اجملامع  قرارات  ذلك  أجل  من  ت 

 مبجمع إفسس؛ كما قرئت رسالة البااب ليون.  
وأما اجللسة الثالثة، فكانت مقدمة عن موعدها، وانعقدت يف اليوم الثالث عشر من أكتوبر؛ وكانت أهم قراراهتا         

  ة األساقفة املخلوعني الذين قدموا اعتذارهم. فنفي تبعا لذلك رئيس أساقفخلع دوسقوريوس، واحلكم بعودة  التأكيد على  
 م؛ أي بعد ثالث سنوات من نفيه. 454"كنفريس أفالعونية"، حيث مات يف الرابع من سبتمرب لعام إىل  اإلسكندرية 

من أكتوبر          ما  م؛ ومل 451وأما اجللسة الرابعة جملمع خلقدونية، فكانت يف اليوم السابع عشر  تفاصيل  تتناول إال   
فأتت  واضح.  قرار  عنها  يتولد  أن  دون  من  اجللسات،  سابق  يف  من    بعدها  مر  الثاين والعشرين  اليوم  يف  اخلامسة  اجللسة 

وٌخّصصت لصياغة نص إمياين حبسب رغبة اإلمرباطور. ويُظن أن أانطوليوس رئيس أساقفة القسطنطينية، هو من  أكتوبر،  
صياغة   وراء  يُسجَّ كان  مل  الذي  الظن  النص،  غلب  وإن  جمهوال،  بقي  فإنه  لذلك  خلقدونية؛  جممع  أعمال  ضمن  ل 

  ، كانومن بني احملتّجني أبرثوذكسيته. لكن ال بد من اإلقرار أبن النص قد رفض من بعض األساقفة، ومل حيظ ابإلمجاع. 
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املس "كان  عبارة  استعمل  النص  ألن  روما؛  ونواب  الشرقيني،  األساقفة  الَت  بعض  العبارة  طبيعتني."، وهي  من  يح مكوان 
املسيح.".   يف  طبيعتان  "توجد  هي:  والَت  العقدية،  رسالته  يف  ليون  عبارة  يستعمل  ومل  ديوسقوروس؛  قبل  فيما  استعملها 

  مر األ  أو أن يكون  ، كم إبيكال أمر النظر يف الصياغة إىل جلنة حتسم فيهاحوأمام انقسام اجملمع، رفع األمر لإلمرباطور، ف
 ل األمر إىل جلنة. وكِ ؛ فأُ جممع يف إيطاليا  إىل عقد  عائدا - كما هدد وفد روما-

اإلميان        قانون  بنص  اجملمع،  إىل  ذاته  اليوم  يف  اللجنة  فحسبو   التايل،   وعادت  أجزائه  بعض  سنذكر  نظرا  الذي   ،
 : لطوله 

ه، حىت ال خيتلف أحد مع قريبه فيما خيص عقائد  إن ربنا وخملصنا يسوع املسيح، إذ كان يوطد معرفة اإلميان يف تالميذ ]
الشخصية   بدعهم  بواسطة  وشرعوا  ابحلق،  البشارة  يعطلوا  أن  عاتقهم  على  أخذوا  البعض  أن  مبا  ولكن   ،)...( الدين 
يتلفظون ابألقوال الفارغة، حىت جتاسر بعضهم على إفساد سر جتسد الرب )...( وهي تقاوم كل من يسعى لتمزيق سر  

قوله بوجود ابننْي، وتنبذ من اجملمع املقدس املتجاسرين على القول أبن الهوت االبن الوحيد قابل لآلالم، وتعارض  التدبري ب
أو تشويش يف طبيعَْت املسيح؛ وتنبذ الذين خُيّيل إليهم أن صورة عبوديته، هي من جوهر  كل من يتصور حدوث اختالط  

وحترم الذين يتحدثون حبماقة عن طبيعتني لربنا قبل االحتاد، متومهني أنه  مساوي، ال من طبيعة غري الطبيعة املأخوذة منا؛  
بعد االحتاد مل تكن هناك إال طبيعة واحدة. فلهذا، وحنن اتبعون لآلابء القديسني، كلنا بصوت واحد نعلم البشر أن يقروا:  

إله حق وإنسان حق، ذو نفس انطقة  أبن االبن الوحيد، ربنا يسوع املسيح، الكامل يف الالهوت والكامل يف الناسوت، 
انسوته  حبسب  معنا  واحد  وجوهر  الهوته،  حبسب  اآلب  من  واحد  وجوهر  اخلطية؛    ،وجسد  عدا  ما  مثلنا  شيء  يف كل 

مولود من اآلب قبل الدهور، حبسب الهوته. ويف هذه األَيم األخرية، من أجلنا ومن أجل خالصنا، ولد من مرمي العذراء،  
ان  ة والد حبسب  غرياإلله  بطبيعتنْي  الوحيد، كائن  املولود  واحد؛  ورب  واحد،  وابن  مسيح واحد،  هو  ممتزجتنْي وال    سوته. 

وال   منقسمتني  وال  يف  متغريتني  وجمتمعة  ابقية  منها  وخواص كل  ابحتادمها.  يتالش  مل  الطبيعتني  بني  والفرق  منفصلتني. 
املولود الوحيد، هللا، الكلمة، الرب يسوع املسيح،  شخص واحد، غري منفصل وال منقسم إىل شخصني؛ بل االبن الوحيد و 

ان اآلابء القديسني )...( فاجملمع  ميكما تنبأ عنه األنبياء منذ البدء، وكما علمنا الرب يسوع نفسه، وكما سلمنا قانون إ 
يكتب   أن  يسمح ألحد أبن يقدم إمياان خمالفا هلذا أو خمتلفا عنه؛ وال  يرسم أبال  أن  املسكوين املقدس،  وال أن جيمع وال 

يضع وال أن يعلم ذلك آلخرين. وكل من جتاسر على أن جيمع معا، صورة أخرى لإلميان أو أن يقدم أو أن يعلم دستور  
فيُ ْبَسُل   عاميا  أو  راهبا  وإن كان  درجته،  من  يُسقط  إكلرييكيا  أو  أسقفيته،  من  ُجرد  أسقفا  فإن كان   )...( آخر  إميان 

 احلضور.  بني  وقعني على هذا اإلقرار، كانوا أكثر من ستمائة انئب منويُعتقد أن امل )حيرم(.[. 
عقدت          فقد  اجملمع،  من  السادسة  اجللسة  اإلمرباطور  وأما  وحضرها  أكتوبر،  من  والعشرين  اخلامس  اليوم  يف 

عليه، اجلميع  موافقة  على  اإلمرباطور  أكد  اإلميان،  وقانون  اجملمع  قرار  قراءة  وبعد  خيالفه    ُث  واإلمرباطورة.  من  توعد كل 
ع، وإكراما أيضا  اب ابلعقاب؛ كما رفع القسطنطينية إىل "ميرتوبوليس" إكراما لكنيستها، الَت اجتمع فيها اجملمع املسكوين الر 

للشهيدة "أوفيميا". وبعد إعالن هناية اجملمع، ُدعي املشاركون إىل البقاء، من أجل تصفية بعض األمور اإلدارية العالقة،  
 : ومنها 

 قضية ثيودوريطس الكورشي.  -
 قضية أيباس.  -
 قضية مركز القسطنطينية يف ترتيب الكراسي الرسولية.  -
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قد          اجملتمعون،  القساوسة  وإن كان  الصحيح؛  ابملعىن  الالهوت  علم  يف  جديدا  يُقّدم  مل  فإنه  خلقدونية،  جممع  أما 
يعود   اترخييا،  إجنازا  ا  -حبسبهم -عدوه  املسيحية  أصول  اآلابء.  إىل  تعاليم  عليها  ودلت  املقدسة،  الكتب  دلت عليها  لَت 
أن جممع    ، ومبا أننا قد نبهنا فيما قبل أن النصرانية ستطغى على املسيحية شيئا فشيئا، لتحل حملها؛ فإننا نؤكد على  إىل 

،  صرفااال سياسيا  كون الدين قد أصبح جم  منذلك    على   خلقدونية، هو من أهم احملطات النصرانية يف التاريخ. وال أدل
اجملا عن  خيتلف يف ذلك  األخرىال  إبرادة  الت  اجملامع،  يف  األوىل واألخرية  الكلمة  له  أصبحت  قد  اإلمرباطور،  أن  . ومبا 

الضرورة؛   دعت  إن  الدينيني،  اخلصوم  استبداد  من  املخلص  احلاكمة  السلطة  يف  وجدوا  قد  الذين  الدين؛  رجال  من  اتمة 
من غري شك؛ وإن ُزعم  ،  ينقلب دينا وضعيا؛ وس ابملعىن اجلزئي يبقى على أصله الرابين، ولو  الصورة لن    هفإن الدين هبذ

،  يف الفصول املقبلة، مظاهر احنراف التديّن أكثر فأكثر؛ وسنبنّي مظاهر انقالب الدين   - إن شاء هللا-. وسنعرف  غري ذلك 
 ... رمحة وهداية ، بعد أن كان  على الناس الذي صار عبئا 
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 الفصل التاسع 
 الكر والفر بني اخللقدونيني واملونوفيزيني 

 
 

م، يف السادس والعشرين من يناير؛ وكان خلقدونيا. وعندما وصل خرب  457مات اإلمرباطور "مارسيانوس" سنة         
منهم   وخصوصا  الفرصة،  هذه  انتهزوا  للمسيح(،  واحدة  بطبيعة  يقولون  )الذين  الالخلقدونيني  إىل  فرباير  يف  موته 

خرج معظم الالخلقدونيني وعدد كبري من الرهبان، وتوجهوا  "ديونيسيوس" قائد اجليش الذي كان حينها يف صعيد مصر. ف 
فرضته   الذي  اخللقدوين،  األساقفة  رئيس  "بروتوريوس"،  منها كهنة  اإلسكندرية، وطردوا  مدينة  يف  "كاساربرم"  إىل كنيسة 

 م.  457يسمى "تيمواثوس القط"، يف السادس عشر من مارس عليهم السلطات احلاكمة؛ وأقاموا رئيس أساقفة جديد 
فأراد          الصعيد؛  من  ديونيسيوس  عاد  واضطراب،  قلق  حالة  يف  والرهبان  املدينة  وبينما كانت  نفسه،  الشهر  ويف 

استعمال القوة إلمخاد الثورة وإعادة اهلدوء، فأمر ابلقبض على رئيس األساقفة اجلديد. ولكن القبض على رئيس األساقفة  
م، اندفعت اجلماهري إىل الكنيسة  357يف اليوم الثامن والعشرين من مارس  الالخلقدوين، أجج غضب الشعب والرهبان. و 

الَت كان يقيم هبا رئيس األساقفة اخللقدوين وذحبوه. ومل يكتفوا بذلك، بل علقوا جسده يف وسط مدينة اإلسكندرية؛ ُث  
"تيمواثوس"، هو من كان وراء  دوين  جّروه يف الشوارع وأحرقوه وذروا رماده يف اهلواء. ويُعتقد أن األسقف اجلديد الالخلق

 لقدونيني. خذلك كله. وأمام هذه الثورة، اضطر احلاكم إىل استدعاء تيمواثوس ليمارس عمله كرئيس أساقفة حلزب الال
ومع أن رئيس أساقفة اإلسكندرية كان على مذهب كريلس، ومع رفضه مذهب أوطيخا رفضا اتما؛ فإنه كان هو         

ة الواحدة يف الكلمة املتجسد، مع حماولته التمييز بني عنصرْي الالهوت والناسوت. ويعتقد تيمواثوس  أيضا، يقول ابلطبيع
قنوم؛ كلها كانت تعين حقيقة واحدة ملموسة، هي شخص املسيح. ولقد  إوبون، سأبن مصطلحات: جوهر، طبيعة، برو 

بروتوريوس، بعد عودته من املنفى؛ ألنه كان مشاركا  وس القط )اللور( يرأس حزب املونوفيزّيني، الذين اثروا ضد  اث يمو تكان  
تلك الثورة العنيفة، ألنه كان يرى أن قرارات جممع خلقدونية ورسالة البااب  ديوسقوروس. ولقد قاد على ملنفى  احلكم ابيف  

ال  املسيح  والناسوت يف  ابلالهوت  يقول  هو  فيما كان  متمايزتني،  بطبيعتني  ملناداهتا  هرطقة شنيعة؛  أي كان  ليون،  واحد؛ 
 يقول إبقنوم واحد لكلمة هللا املتجسد.  

املسيح.           يف  واحدة  بطبيعة  القول  على  تقوم  الَت  تعاليمه،  نشر  على  عامال  حلزبه،  متعصبا  اللور،  تيمواثوس  كان 
 ولذلك، فعندما جلس على كرسي مرقس )أسقفية اإلسكندرية(، فإنه دعا إىل عقد جممع، تقرر فيه ما َيِت: 

 طرد األساقفة اخللقدونيني من الكنائس املصرية، وتعيني أساقفة مونوفيزيني بدال منهم. .  1
 رسالة البااب ليون إىل فالفيانوس.  ، وحرم. حرم جممع خلقدونية وقراراته 2

من فرباير سنة          ليون احلكم يف الشرق يف السابع  إليه ح457وملا توىل اإلمرباطور  بعث  زاب  م، وقد كان خلقدونيا؛ 
ب  االستعانة  يريد  معارضيهم، كلٌّ  ومن  اخللقدونيني  من  رئيس    هاملصريني  إقناع  يف  اإلمرباطور  يُفلح  مل  وملا  اخلصوم.  على 

أساقفة القسطنطينية بعقد جممع ينظر يف مقررات جممع خلقدونية، بعث إىل خمتلف الكنائس يستفسرها عن أمرين: رأيها  
نيته، وبعدم  يف جممع خلقدونية، ورأيها يف قانونية تنصيب تيمواثوس. فجاءت األجوبة إبقرار جممع خلقدونية وإعالن قانو 

اإلسكندرية.  ألسقفية  القط  تيمواثوس  رائسة  إبصراره    قانونية  تيمواثوس  فإن  املصاحلة،  إىل  اإلمرباطور كان مييل  أن  ورغم 
على مواقفه، مل يرتك له خيارا. فُنفي رئيس أساقفة اإلسكندرية بعد القبض عليه، وبقي منفيا قُرابة مخس عشرة سنة؛ ُث  
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م. وبعد خلع تيمواثوس ُنّصب سالوفاكيولوس، وقد كان خلقدونيا؛  460، أو يف بداية عام  م 459  هناية عام ُخلع سرا، يف  
 القيام عليه.   دون  الرفيعة،  أخالقه  حالت لذلك مل يقبله الالخلقدونيون، وإن 

هبوا إىل  ؛ فقد كان ثيودوسيوس الراهب الفلسطيين، ممن ذأما يف فلسطني، فإن األمر مل يكن خيتلف كثريا عن مصر        
حضور جممع خلقدونية يف رفقة من الرهبان. وبعد منع اإلمرباطور مارسيانوس هلم من البقاء يف املدينة خوفا من الفوضى،  
الوفود   قبل  إليها  فوصل  فلسطني؛  إىل  عائدا  طفق  اجملمع،  بقرارات  ثيودوسيوس  علم  متنكرين. وبعد  فيها  بقوا  أهنم  يُذكر 

جال   وقد  اجملمع.  يف  اهلراطقة،  املشاركة  جممع  أبنه  فوصفه  وتعاليمه؛  خلقدونية  جممع  ضد  منادَي  البالد  ربوع  يف  الراهب 
 ، ابخليانة العظمى. فحدثت نتيجة لتحريضات ثيودوسيوس فتنة ومقتلة. ه واهتم جيوفينال رئيس أساقفة أورشليم املشارك في

ه على تغيري وعده  ن إلكلريوس والعلمانيني، يلومو عددا من الرهبان واعندما وصل رئيس األساقفة، وجد يف انتظاره        
من    بهلم ابلدفاع عن القول ابلطبيعة الواحدة؛ وخريوه إما ابلعودة عما وافق عليه ضمن جممع خلقدونية، وإما ابالنسحا 

ففر  قتله،  البعض  رام  وهنا  ذلك.  من  بشيء  يقبل  فلم  القسطنطيني  حبياته   منصبه؛  ثور ة إىل  اندلعت  الوقت  هذا  ويف  ة،  . 
بيوات كثرية،   املدينة، وأحرقوا  فحاصروا  اجملاورة،  األديرة  رهبان  املعارك  إىل  وانضم  اخللقدونيني؛  واإلكلريوس  الرهبان  وهاجم 

أساقفة  من أفراد الشعب. ويف هذه األثناء، نصّ   ا وقتلوا عدد ثيودوسيوس رئيس  بت مجاعة الطبيعة الواحدة الراهب الثائر 
م  451الذين وقعوا على قرارات جممع خلقدونية. واستمر ثيودوسيوس يف عمله سنتنْي من  عليهم، وطردوا كل األساقفة  

 م، عمت فيهما الفوضى، رغم حماوالت اإلصالح.  453إىل 
 اإلمرباطورة إدوسيا: . 1

  اكانت اإلمرباطورة إدوسيا زوجة اإلمرباطور ثيودوسيوس الثاين، قد اعتنقت مذهب الطبيعة الواحدة؛ ومبا أن عدد        
الذين   اخللقدونيني  ملساندهتم ضد  جهودها  ومن  ماهلا  من  خصصت كثريا  فإهنا قد  عليه،  فلسطني كانوا  رهبان  من  كبريا 

مارسيانوس اجلديد  اإلمرباطور  رأسهم  على  دب    كان  وهكذا  ثيودوسيوس.  اإلمرباطور  أخت  هي  الَت  بوخلرَي،  وزوجته 
بعد   احلكم،  يف  مارسيانوس  مع  هلا  شريكة  بوخلرَي ستصبح  وأن  خصوصا  نفسه؛  اإلمرباطور  وزوجها  إدوسيا  اخلالف بني 

ترك   العائلي،  اخلالف  هذا  عن  وجنم  الثاين.  ثيودوسيوس  فموت  بفلسطني؛  وإقامتها  للقسطنطينية،  عوان  إدوسيا  كانت 
 للراهب ثيودوسيوس وحزبه.  

 عودة جيوفينال إىل أورشليم: . 2
عندما علم اإلمرباطور مارسيانوس ابهلزمية الكربى للخلقدونيني، من جيوفينال الذي كان قد فر إىل القسطنطينية،         

ألساقفة إىل منصبه. وبعد معركة  مل يقبل ابلوضع؛ وأرسل القائد "دوروثيوس"، من أجل القضاء على الثورة، وإعادة رئيس ا
حامية بني اجليش اإلمرباطوري والرهبان يف مدينة انبلس، متكن دوروثيوس من إنفاذ أمر اإلمرباطور إبعادة جيوفينال إىل  

هبا ويُعّذب. وأُطلق سراحه سنة   ثيودوسيوس، وأرسل إىل القسطنطينية، الَت سُيسجن  ما  م، و 457كرسيه. وقُبض على 
بوخلرَي والبااب ليون،    ةومع سعي اإلمرباطور مارسيانوس واإلمرباطور عد عدة أَيم، ونقل جثمانه إىل قربص.  مات ب لبث أن  

مل يكن خمالفا لتعاليم نيقية، فإن اهلدوء بدأ    ةإىل التقريب بني اخللقدونيني وخصومهم، بتذكري اجلميع أبن جممع خلقدوني 
 ع املختلفني حول شخصه املكروه، ورغم مواصلة إدوسيا أتجيج الصراع. يعود إىل املنطقة، رغم عدم فالح جيوفينال يف مج

   . ثورة أنطاكيا والقسطنطينية ضد جممع خلقدونية: 3
حدة  اما عرفته من قبل مصر وفلسطني، من صراع بني القائلني ابلطبيعة الو   امل تلبث أنطاكيا والقسطنطينية أن عرفت       

فيزيني، كان األميل إىل العنف وسفك الدماء؛ وكأن العقائد قد متثلت أفعاال يف الواقع.  وخمالفيهم. ويالحظ أن حزب املونو 
 ، ضاقوا ابملخالفني ألن قوهلم أضيق من قوهلم.  الواحدة  ونعين من هذا أن القائلني ابلطبيعة 
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"، ألنه كان ميارس الدابغة  دابغ ولقد انربى لنشر املونوفيزية يف وادي الفرات راهب من القسطنطينية امسه "بطرس ال       
مل يكن بطرس على وفاق  وهو راهب. كان بطرس هذا ينتمي إىل مجاعة من الرهبان تدعى "الرهبان الذين ال ينامون"، و 

وبني   يقبلوهنا،  من  املونوفيزية؛ بني  بنشر  وقام  اجليش،  قائد  "زينون"  أنطاكيا مع  إىل  فجاء  يبدو.  ما  على  الدير  إخوة  مع 
م(، الذي اضطر إىل مغادرة  471-458مشكالت عديدة ملارترييوس أسقف أنطاكيا )  ه  أنفسهم. فأاثر نشاطاخللقدونيني

الثالث   التقديسات  إىل  فأضاف  املتنازعني،  احلزبني  بني  لُيمّيز  العبادة  يف  بطرس  تصرف  ولقد  له.  املنصب  وترك  املدينة 
"الذي   قوله:  ميوت(  ال  الذي  قدوس  القوي،  قدوس  هللا،  املونوفيزيون  )قدوس  يراها  العبارة،  وهذه  عنا.".  ُصلب 

هرطقة   اخللقدونيون  يراها  بينما  أرثوذكسية؛  صلب  واألبوليناريوسيون  الذي  أن  يعتربون  اخللقدونيني،  ألن  وذلك  خلطية. 
ومات )وحاشاه(، ليس هو اآلب؛ بل هو اإلنسان يسوع املسيح؛ ألن هللا ال ميوت، وليس للموت سلطان عليه. وهذا  

الذي يغلب على هؤالء القائلني، الذين يعلمون ما يليق ابهلل وما ال يليق؛ ومع ذلك ال   ضعف اإلدراك علنا نقف على جي
و  العقائد،  هلم  االلتباس. تتتخلص  إىل  مرة  يف كل  عدة    عود  أنطاكيا  من كرسي  بطرس  طرد  فقد  مشاغبته،  وبسبب كثرة 

 م. 482مللك "زينون" سنة مرات، إىل أن استقر له األمر يف النهاية أبمر من ا
لكن          إفسس؛  وجممع  خلقدونية  جممع  قبل  موجودتنْي  ابلطبيعتني، كانتا  والقول  املونوفيزية  العقيدتني:  أن  شك  ال 

الصراع بينهما مل حيتدم، إال بعد جممع خلقدونية. ولقد كانت اإلسكندرية مركزا للمونوفيزية، بينما اختصت انطاكيا ابلقول  
وإن الصراع بني املدرستني، مل يكن دائما ابلكتابة أو عن طريق الوعظ؛ بل تعدى ذلك إىل صور أخرى من    ابلطبيعتني.

 العنف، كما رأينا.  
ولقد عرفنا سابقا أن اإلمرباطورة بوخلرَي وزوجها اإلمرباطور مارسيانوس، كاان خلقدونيني؛ ومارسيانوس هو من سبق         

قرارات  بقبول  الكنائس  إىل  خلقدوني  وبعث  سنة  ة جممع  يف  ماتت  اإلمرباطورة  ولكن  سنة  453.  اإلمرباطور  وأعقبها  م، 
توىل اإلمرباطور "ليون" احلكم من سنة    لقدونية م؛ ومبوهتما فقدت اخل 457 انفذْين. وملا  م،  474إىل سنة    457نصريْين 

لُيعوّ  العقدية؛  ابلتفاصيل  دراية  على  يكن  مل  فإنه  خلقدونيا،  من كونه  الرغم  اخل وعلى  لإلمرباطورين    لقدونينيض  فقدهم 
ومل يبلغ بعُد السادسة    ه "ليون الثاين"،ِسبطم، وخلفه على اإلمرباطورية الشرقية  474السابقنْي. وملا مات ليون بدوره، سنة  

قام    من عمره؛ فقد أشرك أابه "زينون" يف احلكم. وملا مات الطفل يف السنة ذاهتا، وبعد أشهر، استلم احلكم زينون، الذي
سنة   من  يناير  يف  البالط  وعمل  475عليه  خلقدونّيا.  ال  مونوفيزَي  الذي كان  "ابسيليكوس"،  العرش  على  فخلفه  م؛ 

على نشر التعاليم الوحدوية، فأمر برجوع األساقفة املونوفيزيني    - يف فرتة حكمه الَت ال تتجاوز العشرين شهرا-ابسيليكوس  
خص  األول؛  ليون  اإلمرباطور  طردهم  القطالذين  تيمواثوس  املنفي   ،وصا  اإلسكندرية  أساقفة  املتعصب    ؛رئيس  والواعظ 

ال املشهور  .  دابغ بطرس  اإلعالن  نشر  على  فحرض ابسيليكوس  اخللقدونيني،  العمل ضد  عن  القط  تيمواثوس  يتوان  ومل 
أجل النظر يف األمور  ضد اخللقدونيني؛ وعرج يف طريق عودته إىل اإلسكندرية على إفسس، الَت عقد هبا جممعا ترأسه، من  

ومل للكنيسة.  والعقدية  استُ   ا اإلدارية  اإلسكندرية،  إىل  تيمواثوس  غياب  وصل  بعد  حبفاوة،  فانسحب  طويلقبل   .
بني    وسفاكيول و سال جديدة  معركة  يف  يتسبب  لئال  دير،  يف  وانزوى  هناك،  األساقفة  رئيس  منصب  يشغل  الذي كان 

 اخللقدونيني والالخلقدونيني. 
   منشور ابسيليكوس ضد جممع خلقدونية:. 4

فيه  ؛ يشرح م، ويف السنة ذاهتا، نشر قرارا إمرباطورَي هاما475عندما اغتصب ابسيليكوس عرش اإلمرباطورية سنة        
 اإلميان الصحيح حبسبه. وكان من بني ما تضمنه املنشور: 

 الدعوة إىل وحدة الشعوب يف املسيح، وهي مسألة سياسية كما ال خيفى.  -
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 إقرار جمامع نيقية وإفسس األول والثاين، مع التحذير من بعض قرارات جممع خلقدونية.  -
 مكان. رفض رسالة البااب ليون "التوم"، وحترميها يف كل  -
 رفض تعاليم نسطوريوس.  -
 رفض تعاليم أوطيخا اخللطية.  -

ولقد حاول ابسيليكوس من وراء نشر توجيهاته، االنتصار لكريلس وديوسقوروس؛ لذلك القى منشوره أتييدا واسعا         
 من ِقبل املونوفيزيني يف بالد الشرق، الَت كان اسم كريلس فيها ما زال دليال على األرثوذكسية.  

الرافضني بنفيهم ومبصادرة أمواهلم.  بعث ابسيليكوس برسالته إىل مجيع األساقفة وطالبهم ابلتوقيع عليها، كما هدد         
أسقف، وعلى رأسهم   تيمواثوس القط، وبطرس    -كما هو جلي-ولقد وقع على هذا املنشور ما يزيد على اخلمسمائة 

وبولس اإلفسسي؛ وامتنع أكاسيوس رئيس أساقفة القسطنطينية عن    ، وكذلك أانستاسيوس رئيس أساقفة أورشليم، دابغ ال
سنة   خريف  يف  األمر،  هذا  يف  روما  اباب  الثالث  فيليكس  مبكاتبة  وزاد  وقف  475التوقيع،  على  املساعدة  منه  طالبا  م، 

ى التعليم الصحيح،  م، رد البااب فيليكس على رسالة أكاسيوس، ممتدحا لثباته عل476ويف يناير من سنة  الزحف املونوفيزي.  
طالبا منه الرجوع إىل اإلميان الصحيح،  ابسيليكوس  وعلى متسكه برسالة ليون. وبعث البااب تبعا لذلك برسالة إىل اإلمرباطور  

 وخلع تيمواثوس القط.  
أساقفة          ورئيس  احلكم،  يف  االستمرار  عليه  يصعب  أنه  أدرك  أن  ابسيليكوس  يلبث  مل  الواقعية،  منطلق  ومن 

قسطنطينية يعمل ضده؛ كما أدرك من جهة اثنية، أنه يصعب عليه حكم اإلمرباطورية الشرقية من دون إعانة إمرباطورية  ال
الغرب واببويتها. وهنا قام بكتابة رسالة اثنية، يُلغي فيها كل قرارات الرسالة األوىل، وأمر هذه املرة صراحة، بقبول جممع  

هذه  خلقدونية. مثل  يف  متوقع  هو  أساقفة    وكما  رئيس  قام  لذلك  ُيصلحه؛  وال  الوضع،  يُفاقم  الرتاجع  فإن  األحوال، 
م، وأُبعد ابسيليكوس مع عائلته  476القسطنطينية إبعانة امللك زينون على االستيالء على املدينة يف أغسطس من سنة  

ن منشورا يُلغي كل قرارات  إىل املنفى، حيث مات هناك جوعا. ويف السابع عشر من ديسمرب من السنة ذاهتا، أصدر زينو 
 ابسيليكوس السابقة.  

 . موقف زينون العقدي: 5
مكاهنم.           خلقدونيني  أساقفة  حبلول  وأمره  مناصبهم،  من  املونوفيزيني  األساقفة  طرد  األوىل،  زينون  قرارات  من  كان 

اإلفس وبولس  الدابغ  بطرس  ُخلع:  ممن  اعتبارا  سفكان  ولكن  النفي؛  نصيبه  من  فقد كان  القط،  تيمواثوس  وأما  ي؛ 
م. وبعد موت تيمواثوس،  477ية، إىل أن مات يف هناية يوليو من عام  لشيخوخته ومرضه، فقد مُسح له ابلبقاء يف اإلسكندر 

سال "تيمواثوس  املعتدل  األسقف  أمام  انسحب  الذي  مونج"  "بطرس  للصراعوفاكيولوس ُنّصب  جتنبا  وبقي    ؛"، 
    م. 482يف منصبه إىل أن مات عام  وسل و فاكيو سال

بعث زينون برسالة إىل مجيع الكنائس، يدعو فيها إىل    فقدوعمال بنصيحة أكاسيوس رئيس أساقفة القسطنطينية،        
الوحدة ونبذ الصراعات. وطلب اإلمرباطور من األساقفة التوقيع على رسالة االحتاد، حىت يكون األمر واقعيا وقابال للتنفيذ.  

 ومن أهم ما تضمنته رسالة االحتاد: 
 اضحة للمسألة الكريستولوجية إىل وضع أسبق. االلتزام مبجمع نيقية وجممع إفسس األول وحدمها، يف إعادة و  -
وهذا ال يعين أن هذه املسألة اجلدلية، قد ُحسمت؛   الناسوت. و االعرتاف ابالبن الوحيد من جهة مجعه بني الالهوت    -

 ولكن يُعمل فيها كل مرة ابلتزام عبارة ما، من دون سواها، حبسب فهم الداعني إليها، وفهم القابلني هلا فحسب.  
 قرار أبن ابن هللا، قد ُحبل به من ِقبل الروح الُقدس ومرمي العذراء "والدة اإلله"؛ واإلقرار أبن االبن واحد وليس اثنني. اإل  -
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متناقضة،    -كما ال خيفى-بقاء الثالوث اثلواث، حىت بعد التجسد وصريورة املتجسد واحدا من الثالوث. وهذه عبارة    -
 يراد منها التلفيق فحسب. 

مجعاء )الشعوب(، حول هذا املنشور؛ وترك كل ما سواه، مما سبق أن كان سببا  وجوب احت   - اد الكنائس واإلمرباطورية 
كان يُرجى من ورائها حتقيق وحدة غائبة، أدت بعكس املرجّو إىل انقسام جديد؛ ألن  يف االنقسام والصراع. وهذه أمنية  

قدونية، وعدم ذكر رسالة البااب ليون؛ كما أنه )املنشور( مل يُثر  فريق الرافضني للمنشور اجلديد، مل يقبل عدم ذكر جممع خل
مسألة القول ابلطبيعة الواحدة والقول ابلطبيعتنْي، صراحة؛ حىت حُيسم فيها معرفيا. وهكذا، فقد رأى كثري من اخللقدونيني،  

رفضه. ينبغي  مونوفيزي  املنشور  يرو   أبن  مل  ألهنم  املنشور،  أيضا  رفضوا  يذكر  واملونوفيزيون  أو  خلقدونية،  جممع  من  يتربأ  ه 
؛ وبلغ منهما  فيما بينهماالطبيعة الواحدة للمسيح. وهكذا يظهر أن الفريقنْي معا، مل يعد لديهما فسحة لقبول االقرتاب  

  ، مل يعودا يتحرَين ما كان عليه أيضا   ولنالحظ هنا أن الفريقنْي معا  التطرف مبلغا مل يعد الواحد منهما يقبل غري نفسه.
  :؛ وهو ما نسميه حنن يف اصطالحاتنا ة املسيح والتالميذ، وبقيا بدل ذلك حمصورْين زمنا ما بني جممع نيقية وجممع خلقدوني

تارخيية؛ وستصري لديهم دينا موازَي،  هذه ال املنافية لرابنيته. ونعين من هذا، أن املسلمني أيضا، سيقعون يف    " اترخيية الدين"
يشعروا   أن  دون  إابنه  من  يف  املوضوع  هذا  إىل  وسنعود  دائما-ابالحنراف.  ُُنرب  التشريعي    - كما  الزمن  إىل  نصل  عندما 

 . ، إن شاء هللااحملمدي اخلاص
ومع وجود أسقفني يف اإلسكندرية،    نوفيزيني على نفسها؛و ولقد بلغ األمر يف االنقسام، إىل أن انقسمت مجاعة امل       

، انتخب اخللقدونيون "يوحنا اتالي" خلفا له؛ يف  وس فاكيول و نه بعد موت تيمواثوس سالوذلك أل  بلغ سوء احلال مبلغه. 
بطرس مونج، أثناء تواجده يف اإلسكندرية.    فيه الوقت الذي قام   بتنصيب  "أوثيودورس"،  توىل  األسقف الشرقي  وعندما 

اإلمرباطو  لدى  نفسه  تثبيت  أجل  من  القسطنطينية،  إىل  ابلتوجه  سارع  اتالي،  أساقفة  يوحنا  رئيس  أكاسيوس  ولدى  ر، 
ابملونوفيزية. أما بطرس  القسطنطينية.   له  متهما  اباب روما،  مشتكيا أكاسيوس إىل  إىل روما،  توجه  ذلك،  يُفلح يف  فلما مل 

االحتاد،   رسالة  قبل  فقد  بني  مونج،  قائما  الذي كان  اخلالف  زال  مونج،  من  املوقف  وهبذا  منصبه.  يف  اإلمرباطور  فثبته 
والقسطنطينية. اإلسكندر  قد    ية  )اهلينوتيكون(،  الوحدة  رسالة  على  القسطنطينية  أساقفة  رئيس  مع  بتوقيعه  مونج  لكن 

استحدث خالفا داخل كنيسة اإلسكندرية ذاهتا. فانفصلت عنه مجاعة من املونوفيزيني، وأنشأوا حزاب جديدا يسمى حزب  
فقد اثروا ثورة عارمة، عند مساعهم بتوقيع مونج على الرسالة؛    أما الرهبان  "األسيفاليني"، ومعناه احلزب الذي بدون قائد.

لينظر يف األمر، فجاءه من الصحراء    واعتربوا ذلك خيانة لكريلس. وهو ما دعا اإلمرباطور إىل إرسال مبعوثه "كوزماس" 
هلم   شرح  منهم،  مائتنْي  فاستقبل  الوحدة.  لرسالة  رفضهم  يظهرون  راهب  ألف  مونحبضوره  ثالثون  يف  بطرس  عقيدته  ج 

 املسيح، فوجدوها أرثوذكسية. 
للمرة          منه  خلع  والذي  أنطاكيا،  يف  منصبه  إىل  اإلمرباطور  فأعاده  أيضا؛  الدابغ  بطرس  الوحدة،  رسالة  وقع  ولقد 

إىل  ُث  الرابعة.   "أانستاس"انضاف  مع رسالة    املوقعني  الشرقية  الكنائس  أساقفة  هبذا كل  فأصبح  فلسطني،  أساقفة  رئيس 
 الوحدة.  

إىل اإلمرباطور زينون، وإىل          ابات؛ وبعث البااب "فيلبس" الثالث، رسائل  أما روما، فقد رفضت رسالة الوحدة رفضا 
دونية، وبرسالة البااب ليون؛ بل طالب  رئيس أساقفة القسطنطينية، وقادة آخرين. وطلب منهم مجيعا التمسك مبجمع خلق

ابلتهديد. أو  ابهلداَي  الروماين،  الوفد  من  شطرا  استمال  اإلمرباطور  ولكن  أكاسيوس.  شأن  يف  النظر  أجل  من    مبحكمة 
عام   يوليو  من  والعشرين  الثامن  يف  حمليا  جممعا  البااب  عقد  روما،  إىل  الوفد  عاد  وسبعون  م 484وعندما  سبعة  حضره   ،

م أعضاء الوفد الذين وافقوا اإلمرباطور، كما حرم أكاسيوس رئيس أساقفة القسطنطينية؛ فلم يقبل أكاسيوس  أسقفا. وحر 
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إىل    484؛ انفصاال دام حوايل أربعني سنة: من  هبذا احلرمان، وانفصلت كنيسة القسطنطينية تبعا لذلك، عن كنيسة روما
 م.  519

سنة          زينون  اإلمرباطور  مات  متحدة.  م،  491وعندما  تكون  تكاد  شرقية  وكنيسة  قوَي،  مونوفيزَي  حزاب  خلفه  ترك 
ولكن كما رأينا آنفا، فإن سبب توحيد الكنائس الشرقية فيما بينها، كان هو سبب انفصال الكنائس الشرقية عن الكنائس  

الد  بطرس  مات  فلقد  قادهتا؛  بعض  موت  عند  صعبة،  فرتات  املونوفيزية  احلركة  وعرفت  نفسه.  أساقفة  الغربية  رئيس  ابغ 
سنة   سنة  488أنطاكيا  القسطنطينية  أساقفة  رئيس  أكاسيوس  ومات  أساقفة  489م،  رئيس  مونج  بطرس  دور  وجاء  م، 

   م. وعلى الرغم من هذه اخلسارات، فإن احلزب املونوفيزي ظل منيعا، ويف تقدم وانتشار. 491اإلسكندرية يف سنة  
 أانستاسيوس: . اإلمرباطور  6

اإلمرباطور زينون، اقرتحت اإلمرباطورة "أرَيدنة" ابنة اإلمرباطور ليون، "أانستاسيوس"، املوظف ابلبالط    عندما مات        
املنصب لتويل  إىل    ؛اإلمرباطوري،  يف كنيسته؛  ونشيطا  اخلري،  على  معينا  تقيا،  زاهدا  الرجل  الستني. كان  جتاوز  قد  وكان 

بعضهم   يفكر فيه  بطرس  من أجل  احلد الذي كان  الدابغ يف منصبه. وعندما توىل أانستاسيوس احلكم، ومع أنه  خالفة 
"أوفيجيبوس"  القسطنطينية  أساقفة  لرئيس  استجاب  القول  قد  قبل  فإنه  خلقدونية؛  مبجمع  التمسك  إىل  دعاه  عندما   ،

 ابلطبيعة الواحدة وأصبح عامال على نشره.  
مل          الَت  الفرس  مع  ابحلرب  اجلديد  اإلمرباطور  انشغال  سنة  ومع  يف  إال  االجتماعية  505تنته  وابإلصالحات  م، 

يراقب عن كثب أحوال األحزاب الدينية، فرتك هلا حرية يف العمل. وهذا جعله يصطدم   واالقتصادية والسياسية، فإنه مل 
"،  ابحلزب اخللقدوين، خصوصا وأن القسطنطينية كانت تعترب مركزا له. ولقد بدأ اخلالف بني رئيس األساقفة "أوفيميوس

واإلمرباطور، من أول يوم لتوليه احلكم، وفور إعالنه قبول الطبيعة الواحدة. وطالب رئيس األساقفة اإلمرباطور بعقد جممع،  
فاجتمع اجملمع ابلفعل، وأصدر األساقفة اجملتمعون قرارا بتأييد جممع خلقدونية ورسالة ليون؛ وراسل أوفيميوس بذلك اباب  

وحتنّي الفرصة لرئيس األساقفة، وعندما أظهر هذا األخري رفضه للسياسة اإلمرباطورية  إهانة له.    روما، فاعترب اإلمرباطور ذلك 
 م، وحكم خبلعه ونفيه.  496، اهتمه اإلمرباطور ابخليانة، وعقد جممعا سنة  يف احلرب  جتاه األشوريني 

من          األوىل  متمايزتني:  مرحلتنْي  إىل  أانستاسيوس  حكم  فرتة  من  505إىل    491وتنقسم  والثانية  إىل  505م،   ،
من تغلب حزب املونوفيزيني.    م. 518 ما ذكرانه  من حكم أانستاسيوس، على  مصر يف املرحلة األوىل  ولقد كانت حال 

أ يف  رئيس  نأما  فكان  أورشليم،  وأما  "بالديوس".  خليفته  بعده  ومن  الدابغ،  بطرس  جاء  أن  إىل  العكس؛  فكان  طاكيا، 
مونوفيزَي، وكان املونوفيزيون كثريين هناك؛ خصوصا يف دير "بطرس اإليبريي". وخلف سالوستيوس  أساقفتها "سالوستيوس"  

وأما يف القسطنطينية، فإنه    ، وقد كان خلقدونيا معتدال، عمل على نشر السالم بني الكنائس. م 494"إلياس" يف سنة  
م. ومع أن مقدونيوس وقع على  511، إىل  496ملا ُت خلع أوفيميوس، خلفه على كرسي املدينة "مقدونيوس"، من سنة  

القسطنطينية كانت   أن  من  وابلرغم  أساقفة.  رئيس  تنصيبه  بعد  ذلك  وثبت  خلقدونيا،  فإنه كان  الوحدة،  كما  -رسالة 
ا، فإنه كان يتواجد هبا حزب مونوفيزي معترب. ويكفي أن أوطيخا، الذي عّلم بطبيعة واحدة، كان  يمركزا خلقدون -عرفنا

هب دير  وهي  رئيس  معلوم،  خلقدونية  جممع  من  فموقفها  روما  أما  األخرى.  البالد  إىل  هناك  من  تعاليمه  انتشرت  ولقد  ا. 
الَت نصبت نفسها حارسة لقراراته ومدافعة عنه. وبعد االنفصال الذي ذكران أنه حدث بني روما والكنائس الشرقية بعد  

القسطنطين أساقفة  حاول  الوحدة،  العالقات  ي رسالة  إعادة  أوفية  ومنهم  مرات،  اعتبارمها    يوس معدة  على  ومقدونيوس، 
فلم   الصلوات؛  من  أكاسيوس  اسم  حذف  القسطنطينية  أهل  على  واشرتط  يوافق،  مل  "ِجالس"  البااب  لكن  خلقدونينْي؛ 

م، وخلفه على كرسي روما "أانستاسيوس" الثاين، وقد  496يطيقوا ذلك. ومات جالس يف احلادي والعشرين من نوفمرب 
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سنة  كان   نوفمرب  من  عشر  التاسع  يف  مات  ولكنه  ومتساهال؛  الكنيستني  م 498متساحما  بني  الوحدة  حُيقق  أن  وقبل   ،
 )روما والقسطنطينية(. وخلفه "سيماك"، فزادت يف عهده اخلالفات بني الشرق والغرب. 

جه فيها إىل مشاكل الكنيسة،  والَت أتت بعد فراغه من احلرب، فقد تو   أما املرحلة الثانية من حكم أانستاسيوس،       
و"ِسفري"   "فيلوكسينوس"  على  اختياره  فوقع  املذهب.  نشر  خطة  حبث  أجل  من  املونوفيزيني،  بعض كبار  واستدعى 

 )ساويرس(. وال أبس من معرفتهما بقليل من التفصيل: 
 فيلوكسينوس: 

م، يف برسيا. وبدأ دراساته يف مدرسة  455م و440يُظن أنه كان عبدا فارسيا يُدعى "أكسينائياس"، وقد ولد بني         
أحدمها،   الوقت:  ذلك  يف  تياران  هبا  الَت كان  الطرسوسي  يتبع  الرها،  وديودوريوس  املوبسيوسَت  ثيودوريوس  تعاليم 

والثاين، و   ونسطوريوس؛  اإلسكندري.  مل  تعاليم كريلس  ولكنه  العقيدة،  جهة  من  أتباع كريلس  من  فيلوكسينوس  لقد كان 
العقيدة   مؤيدا  يعلم  وبدأ  أنطاكيا،  إىل  توجه  الرها،  يف  دراسته  أهنى  وعندما  املقابل.  التيار  تعاليم  دراسة  من  نفسه  مينع 

جع بطرس الدابغ يف املرة الرابعة  املونوفيزية ورسالة زينون للوحدة؛ فطرده من املدينة البطريرك "كاالنديون". ولكن عندما ر 
واألخرية، وصار رئيسا ألساقفة أنطاكيا، دعا فيلوكسينوس، وأقامه أسقفا على "مابوغ"؛ وكانت هذه املدينة مركزا معتربا  
يف ذلك الوقت. ومل يلبث بطرس الدابغ، عندما وجد يف الرجل خري معني على نشر املونوفيزية، أن دعاه إىل أبروشيته،  

أينما وجدت،  وواله   يعظ ويعلم. ُث  و أسقفا على أهم مدهنا. فقام فيلوكسينوس مبحاربة اخللقدونية  جال يف الشرق كله، 
كان أشهرها كتابه عن التجسد، وكتابه عن الثالوث. وجنح بعد كل هذا  أضاف إىل رصيده بعد ذلك عدة كتب كتبها،  

يف صدي   اجملهود،  صار  الذي  أنستاسيوس،  اإلمرباطور  ثقة  فيلوكسينوس  كسب  هاجم  اإلمرباطور،  من  وبدعم  له.  قا 
أنطاكيا، ُث كتب رسالة يشرح فيها عقيدة املونوفيزية، الَت اقتنع هبا اإلمرباطور، واستدعاه على   فالفيانوس رئيس أساقفة 

ملدينة  عقبها إىل القسطنطينية؛ لكن رئيس األساقفة مقدونيوس رفض استقباله، واثر شعب القسطنطينية عليه، ففر من ا
وملا عاد إىل سورَي، واصل هجومه على فالفيانوس، وطالبه هذه املرة ابلتنكر لكل القائلني ابلطبيعتني، وجملمع    هاراب ليال.

  ضايقات فيلوكسينوس، دعا إىل عقد جممع خلقدونية؛ فوقع أسقف أنطاكيا على وثيقة بذلك. ولكنه عندما ضاق ذرعا مب
سنة    بصيدا، من  أكتوبر  اجملمعَ 512يف  هذا  حضر  ولقد  األمور؛  تلك  يف كل  للنظر  عن    م،  ممثل  مع  أسقفا،  مثانون 

من   قليل  عدد  إال  معه  حيضر  مل  فإنه  فيلوكسينوس،  أما  رهبانه؛  مع  ساويرس  اجملمع  هذا  إىل  أيضا  وحضر  اإلمرباطور. 
املونوفيزيني لتأييده. فقدموا إىل اجملمع رسالة من سبعة    الالخلقدونيني )حوايل العشرة(، فيما حضر عدد كبري من الرهبان

وسبعني بندا، لتفنيد جممع خلقدونية مع رسالة ليون. ورد على هذه االعرتاضات األساقفة اخللقدونيون مستشهدين ببعض  
ا على رسالة الوحدة.  املونوفيزيني أنفسهم، من أمثال: بطرس الدابغ، وأثناسيوس الثاين، ويوحنا الثاين؛ ممن كانوا قد وقعو 

وطفق راجعا إىل    فُأسقط يف أيدي الرهبان املونوفيزيني، واستولت عليهم احلرية. وغضب فيلوكسينوس من هذا اإلخفاق، 
حوله مجاعة   عليه، ومجع  األساقفة  بعض  أتليب  إىل  فعمد  فالفيانوس.  مهامجة  عن  يكف  هذا  جيعله إخفاقه  ومل  مدينته؛ 

ثوا إىل اإلمرباطور يطالبونه خبلع فالفيانوس؛ فاستجاب هلم اإلمرباطور الذي مل يكن إال صديق  من متطريف املونوفيزيني، بع 
، قُبض على فيلوكسينوس ونُفي؛ ُث سجن يف بيت  م 518فيلوكسينوس. ولكن بعد موت اإلمرباطور أانستاسيوس يف سنة  

 . فيه أشعلت فيه النريان وأغلقت منافذه، فمات خمتنقا 
ف        واحدولقد كان  أبن  يقول،  املسيح(  ا يلوكسينوس  )الرب  الثاين  األقنوم  وهو  أتمل؛  من  هو  الثالوث  . كما كان  من 

فرق ف ولقد  االحتاد.  بعد  الطبيعتني،  إحدى  بتغري  القول  ابات  واحتادها  و لييرفض رفضا  الكلمة ابألنبياء  احتاد  بني  كسينوس 
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الثا  وجعل  خارجيا،  أدبيا  األول  االحتاد  فجعل  عيسى؛  "عضوي"،  جبسد  هنا كلمة  ولنالحظ  وعميقا.  عضوَي  احتادا  ين 
 لنعلم أن هذا املتكلم مل يكن يعلم املعاين إال من احلس؛ وعلى هذا فال عربة بكل ما نطق به.  

 ساويرس: 
سنة          حوايل  بسيدَي،  سوزبوليس  يف  ساويرس  أسقفا  365ولد  جده  فقد كان  مسيحية؛  عائلة  يف  وترىب  ونشأ  م، 

وقت انعقاد جممع إفسس األول؛ وكان ممن حرموا نسطوريوس. فنشأ حمبا للقراءة والدرس، وأعانه على البحث    ألنطاكيا يف
الثقافة املسيحية من حوله. ولقد توجه إىل اإلسكندرية مع أخيه األكرب، طلبا للعلم؛ فدرس هناك اللسان اليوانين والالتيين،  

 ، لتعلُّم القانون. وتعلم علم اخلطابة. ُث ذهب بعد ذلك إىل بريوت
وعندما أهنى دراسته للقانون، شعر ابلرغبة يف الرهبنة، فقصد دير "مايوم"، وانزوى فيه. وكان هذا الدير يف ذلك         

املعتربة املونوفيزية  حصون  من  حصنا  اخلاص   ؛ الزمان،  ماله  من  ديرا  ساويرس  أسس  ذلك   ُث  من  بعد  عدد كبري  إليه  جلأ   ،
ساملونوفيزيني  ومنذ  بعدة  500نة  .  ساويرس  قام  ولقد  اخللقدونية.  مقاومة  ويف  املونوفيزية،  عقيدته  ونشر  تعليم  يف  بدأ  م، 

مركز اخللقدونية ومقر   إىل القسطنطينية  لنشر دعوته، ولذلك فقد اصطحب مجاعة من رهبانه )حوايل املائتني(،  رحالت 
الراهب  ساويرس  حارب  الذي كان    اإلمرباطور. ولقد  اإلمرباطور  "نيفاليوس"،  أن  ومبا  املونوفيزية.  إىل  حتول  ُث  خلقدونيا، 

أ ولقد  اخللقدونية.  العاصمة  يف  سنوات  ثالث  ومجاعته  ساويرس  استبقى  فقد  مونوفيزَي،  العظات  هل أنستاسيوس كان  بت 
رئيس   مقدونيوس  أعداء  منهم  وخصوصا  إليه؛  فانضموا  الشعب،  أفراد  من  عدد  مشاعر  لساويرس    األساقفة. احلماسية 

املدينة،   استقرار  زعزعت  صراعات  نشوب  يف  تسبب  ما  وهو  مبقدونيوس،  متمسكا  خلقدونيا  ظل  الشعب  عموم  ولكن 
مقدونيوس،   مناصري  وجه  يف  املدينة  إغالق  رأسها:  على  حامسة، كان  إجراءات  اختاذ  إىل  نفسه  اإلمرباطور  ودفعت 

م، حكم خبلع رئيس األساقفة  511ن أغسطس سنة  واالستعانة ابجليش من أجل خلعه. فانعقد جممع يف اليوم السادس م 
 ونفيه، بناء على اهتامات ملفقة. 

فإنه اقرتح أن يتوىل ساويرس رائسة  وملا كان فيلوكسينوس أسقف مابوغ مونوفيزَي متعصبا، وكان صديقا لإلمرباطور،         
األمر كما فكان  برتا.  إىل  ونفي  خلع  الذي  فالفيانوس  من  بدال  أنطاكيا،  ساو   أسقفية  وُنصب  فيلوكسينوس،  رس  يرغب 

م. ولقد كانت أنطاكيا تضم حزبني قويني أحدمها مونوفيزي واآلخر  512رئيسا ألساقفة أنطاكيا يف السادس من نوفمرب  
خلقدوين، وكان على ساويرس كسب ثقة اجلميع، من أجل تثبيت نفسه يف املنصب؛ فلم يكن أمامه إال عقد جممع حملي  

، ألن اجملمع أقر اقرتاحاته، ورفض رسالة ليون وجممع خلقدونية. لكن حزب  ه فيهكان النجاح حليف م.  513يف بداية سنة  
قد جممع آخر يف مدينة صور، سنة  اخللقدونيني بقي قوَي مع ذلك، ومل يقر لساويرس إبعالن أنطاكيا مدينة مونوفيزية؛ فعُ 

االنقسا 514 املرة  هذه  اجملمع  نتيجة  وكانت  األمر.  يف  للنظر  أساقفة    ؛ مم،  من  و ورفض كثري  و أشور  وبصرة  دمشق  صور 
مقوالت ساويرس، الذي جلأ إىل القوة وحرم كل معارضيه. فحدثت مذحبة عظيمة، ذهب ضحيتها عدد كبري من الرهبان؛  

سقفية  فزادت اهلوة بني املونوفيزيني واخللقدونيني اتساعا. وكان من نتائج هذه الفتنة أن أعلن إلياس أسقف أورشليم رفضه أل
م، واختري حمله يوحنا الذي  516ساويرس رفضا ابات، فبادله رئيس أساقفة أنطاكيا خلعا خبلع؛ فتم خلعه ابلفعل يف سنة  

 فاجأ مبعوث اإلمرباطور يوم التنصيب إبعالن عقيدة القول ابلطبيعة الواحدة، وحبرم ساويرس أيضا.  
  م(، بدأ 527-518)  م، وخلفه "جوستني"518ن يوليو سنة  وعندما مات اإلمرباطور أانستاسيوس يف التاسع م        

ن يفرا إىل اإلسكندرية. وبقي ساويرس  ألاضطهاداته العنيفة ضد املونوفيزيني؛ فاضطر ساويرس وفيلوكسينوس،    هذا األخري
 إىل أنطاكيا.   هناك يف اإلسكندرية عشر سنوات، كان ميارس نشاطه فيها حمليا، ويبعث برسائله التوجيهية من
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م؛ وذلك بفضل اإلمرباطورة "ثيودورا"  536و  531ُث ظهر ساويرس يف مدينة القسطنطينية بعد ذلك، ما بني عامْي         
جوستني   بدأ  الفرتة،  هذه  ويف  ورعايته.  حبمايته  وتكفلت  القسطنطينية،  اإلقامة يف  إىل  والَت دعته  العقيدة،  له يف  املوافقة 

 ملتعارضني؛ وقام بعقد حوار بينهما، مل يُفض إىل نتيجة تُذكر. يعمل من أجل املصاحلة بني احلزبني ا
ومما ينبغي  م، وبقي فيها حىت مات بعد سنتنْي أو أكثر قليال.  536ة إىل مصر سنة  يرجع ساويرس من القسطنطين       

رفة واملعتدلة، مسألة "آالم املسيح"  تناوله هنا للتمييز بني اخللقدونيني واملونوفيزيني من جهة، وللتمييز بني املونوفيزية املتطنأن  
 امللتبسة: 

 . مسألة آالم املسيح: 7
إن مسألة آالم املسيح، قد شغلت املسيحيني مجيعا؛ ولكنها ابلنظر إىل القائلني ابلطبيعة الواحدة تعد معضلة من         

  ي املعضالت. ولقد حاول ساويرس بعلمه، أن جيد خمرجا مما وقع فيه أوطيخا بتطرفه، الذي مل يفطن إىل أن عقيدته تقتض
املسيحيني عادوا إىل األصل الذي أثبته القرآن، عندما نفى صلب املسيح وموته؛   أن حيكم مبوت هللا )تعاىل هللا(. ولو أن 

، فإنه ينزه  [157}َوَما قَ تَ ُلوُه َوَما َصَلُبوُه َوَلِكْن ُشبَِّه هَلُْم{ ]النساء:    لكانوا يف غىن عن كل تلفيقاهتم. فعندما يقرر القرآن:
ىل مرتبته )اخلالفة عن هللا(، الَت هلا التصرف يف العباد )العامل(. وهذا  روح هللا )عيسى( عن تصرف العباد فيه؛ وهذا تنبيه إ

ُ يَ ْعِصُمَك ِمَن النَّاِس{ ]املائدة:    يُشبه ما قاله هللا عن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم، يف قوله تعاىل:  ؛ واملعىن  [67}َواَّللَّ
ي  أن  من  يعصمك  مظهره،  أنت  الذي  هللا  أن  حكمم  صيبكهو  حتت  هم  )ه(من  هالكك.    ك  فيه  روى  ما يكون  ولقد 

فقال:   عنهما(،  هللا  )رضي  هللا  عبد  بن  اَّللَِّ  »جابر  َرُسوِل  َمَع  َوَسلََّم  َغَزْواَن  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اْلَقائَِلُة  َصلَّى  أَْدرََكْتُه  ا  فَ َلمَّ جَنٍْد،  َغْزَوَة 
َجِر َيْسَتِظلُّونَ   ؛ َواْسَتَظلَّ هِبَافَ نَ َزَل حَتَْت َشَجَرٍة    ِة، َوُهَو يف َواٍد َكِثرِي اْلِعَضا َفُه فَ تَ َفرََّق النَّاُس يف الشَّ َنا حَنُْن َكَذِلَك    .َوَعلََّق َسي ْ َوبَ ي ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ِإْذ َدَعااَن َرُسوُل اَّللَِّ   َنا  َصلَّى اَّللَّ ا َأاَتين َوَأاَن اَنئٌِم فَاْخرَتََط َسْيِفي،  فَ َقاَل: "ِإنَّ َهذَ   ؛ فَِإَذا َأْعرَاِبٌّ قَاِعٌد َبنْيَ يََدْيهِ   ،َفِجئ ْ
اَّللَُّ  قُ ْلُت:  ؟  ِمينِّ مَيْنَ ُعَك  َمْن  قَاَل:  َصْلًتا،  خُمْرَتٌِط  َرْأِسي  َعَلى  قَائٌِم  َوُهَو  َقْظُت  قَ َعدَ   ، َفَشاَمهُ   !فَاْستَ ي ْ َهَذا  ؛ُُثَّ  قَالَ !فَ ُهَو   ،"  

اَّللَِّ )الراوي(  َرُسوُل  يُ َعاِقْبُه  َومَلْ  الناس  1« . :  عرف  فلو  الذكر.  آنفة  العصمة  آية  نزول  سبب  احلادثة، كانت  هذه  إن  . وقيل 
نا  مرتبة اخلالفة عن هللا، وعرفوا أحكامها، لنزهوا أهلها عن النقائص الَت تعرتيهم هم وأمثاهلم. وإن عدان إىل املسيحيني، فإن 

أمر صلب املسيح وقتله، قد اختلط عليهم؛ وعندما سلموا به، اضطُروا إىل أن جيدوا له خمرجا، حيفظ عليهم الهوت    سنجد
املسيح وانسوته؛ غري أوطيخا وأتباعه، فإان ذكران أهنم وقعوا يف معضلة. وهذا بعينه هو ما سيدعو ساويرس إىل االجتهاد  

ني اإلجابة عنها هي: هل أتمل املسيح فعال؟ ومن الذي أتمل فيه: الالهوت، أم  واألسئلة الَت كان على املسيحي  يف املسألة.
الناسوت، أم مها معا؟ فإن كان الناسوت وحده هو من أتمل، فهل يوجد انفصال بينه وبني الالهوت؟ ويف هذه احلال، ما  

هل ميكن القول أبن الالهوت يتأمل؟  املقصود بعملية االحتاد إذن؟ وإذا كان الالهوت قد اشرتك مع الناسوت يف اآلالم، ف
 هل ميكن هلل أن يشعر ابألمل وميوت؟  

الزمان          ضمن  نبقى  حىت  التارخيي؛  السرد  مواكبة  من  بد  ال  بصددها،  الَت كنا  املسألة  حتليل  يف  نستمر  أن  وقبل 
ه يف اليوم نفسه "يوسيتيوس"،  ، خلفم518زي أنستاسيوس يف التاسع من يوليو  ياملناسب. وبعد أن مات اإلمرباطور املونوف

؛ وكان قد جتاوز السبعني.  الذي كان فالحا أميا، سبق له أن انضم إىل احلرس اإلمرباطوري، وصار واحدا من أمهر القادة
وهلذا فقد اعتىن عناية خاصة برتبية ابيْن أخته، وتعليمهما. واختار أحدمها ليكون شريكه يف احلكم، وهو "سوسينيانوس".  

عرف خلقدونيا،    ، نا وكما  فقد كان  يوسيتيوس،  أما  ابليواننية؛  يتكلم  وكان  مونوفيزَي،  قد كان  أانستاسيوس  اإلمرباطور  فإن 
 

 . متفق عليه.  1
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يوم   اإلهلية،  احلكمة  إىل كنيسة  أفواجا،  الشعب  جاء  فقد  ولذلك  الالتينية.  البطريرك  518يوليو    15ويتكلم  وأرغم  م، 
مع املسكوين الرابع؛ كما أُرغم على أن يذكر أوفيميوس، ومقدونيوس،  يوحنا، أن يعلن يف الكنيسة أثناء اخلدمة، بصحة اجمل

ساو  حيرم  أن  منه  طُلب  األساقفة؛ كما  قائمة  يف  يف  يوليون،  جممع  اجتمع  يونيو،  من  العشرين  ويف  ذلك.  ففعل كل  رس، 
فيه   يلتمسون  املدينة،  رهبان  قدمه  طلبا  وفحصوا  أسقفا،  أربعون  أعماله  يف  اشرتك  اإلكلريكيني  القسطنطينية،  إعادة 

الذين   خلقدونية،  اخللقدونيني  مبجمع  االعرتاف  األساقفة  يُلزم كل  قرارا،  اإلمرباطور  أصدر  ولقد  مناصبهم.  من  خلعوا 
وإعداد نص جديد حيل حمل "اهلينوتيكون" )رسالة زينون(. كما أصدر اإلمرباطور رسالة أخرى يُعلن فيها إقصاء اهلراطقة  

 .  عن وظائف الدولة واجليش 
، كتب اإلمرباطور يوسيتيوس إىل البااب "هورميسداس"، خُيربه ابنتخابه إمرباطورا؛  م518ويف أول أغسطس من سنة         

ُث أوفد نفرا بعد شهر إىل روما، حيّملهم رسائل منه، يطالب فيها بعودة العالقة بني كنيسَْت روما والقسطنطينية؛ ووصل  
م. ويف الثامن والعشرين من الشهر نفسه، وقع يوحنا رئيس  519والعشرين من مارس    وفد اإلمرباطور إىل روما يف اخلامس 

أساقفة القسطنطينية، ومعه األساقفة ورؤساء األديرة واملبعوثون من روما، على معاهدة عودة السالم بني الكنيستني. ويف  
ال  العشاء  ويف  العبادة(،  )طقوس  الليرتجية  مجيعا يف  اشرتكوا  القيامة"،  القسطنطينية  فِ "يوم  روما يف  وفد  بقي  ولقد  صحي. 

 من أجل مراقبة العمل مبعاهدة السالم يف األبروشيات األخرى يف الشرق.    م، 520إىل غاية العاشر من يونيو 
ويف الفرتة الَت كان الكالم يدور بني أهل الشرق وأهل الغرب عن السالم وعودة العالقات، وصل إىل القسطنطينية         

الرهبان "السكيثيني" من رومانيا، وعلى رأسهم الراهب "يوحنا ماكسانس". وعلى ما يبدو، فإهنم كانوا يرومون    مجاعة من
إجياد حلول عقدية، للخالفات الَت كانت بني الكنيستني، وبني احلزبني: اخللقدوين واملونوفيزي. ولقد كانت املدة ما بني  

 دف إىل الغاية ذاهتا.  م، تشهد جهودا من خمتلف التيارات، هت553، و 519
درس السكيثيون عقائد كريلس وليون ومقررات جممع خلقدونية، وعثروا على عبارة، ظنوا أهنا ميكن أن تكون جسرا         

اإلله"   "أتمل  عقيدة  إىل  حميلة  وهي  اجلسد."؛  يف  أتمل  قد  الثالوث،  من  "واحد  هي:  العبارة  وهذه  اجلميع؛  بني 
(Theopaschites يف علم ا ،)  ،لالهوت. ولقد كان السكيثيون، يعتقدون أبن الذي عاش على األرض وأكل وشرب

ُث صلب ومات، وقام يف اليوم الثالث، ليس الناسوت وحده )يسوع الناصري(؛ ولكنه واحد من الثالوث: "هللا الكلمة"  
وحنن نالحظ هنا،    الذي ليس للموت سلطان عليه، والذي أصبح بسبب احتاده جبسد بشري، خاضعا لآلالم وللموت. 

"الفرقية"  تصوراهتم  حبيسو  ألهنم  واملعلمني؛  الكنيسة  آابء  جل  بني  من  استثناء  يكونوا  مل  السكيثيني،  يدورون  1أن  والَت   ،
معها يف دائرة ال هنائية. وحىت نقرب املعىن، فإننا نعود إىل ما أخرب هللا فيه عن نفسه سبحانه يف احلديث القدسي، حيث  

: َكْيَف َأُعوُدَك َوأَْنَت َربُّ اْلَعاَلِمنَي؟ قَاَل: أََما َعِلْمَت َأنَّ َعْبِدي ُفاَلاًن    !اْبَن آَدَم، َمرِْضُت فَ َلْم تَ ُعْدين ََي  »   يقول:  قَاَل ََي َربِّ
اْستَ  آَدَم،  اْبَن  ََي  ِعْنَدُه؟  َلَوَجْدَتيِن  ُعْدَتُه  َلْو  أَنََّك  َعِلْمَت  أََما  تَ ُعْدُه؟  فَ َلْم  ُتْطِعْميِن َمِرَض  فَ َلْم  وََكْيَف    ! ْطَعْمُتَك   : َربِّ ََي  قَاَل 

ُتْطِعْمهُ  فَ َلْم  ُفاَلٌن  َعْبِدي  اْسَتْطَعَمَك  أَنَُّه  َعِلْمَت  أََما  قَاَل:  اْلَعاَلِمنَي؟  َربُّ  َوأَْنَت  َأْطَعْمَتُه    ؟ أُْطِعُمَك  َلْو  أَنََّك  َعِلْمَت  أََما 
ُتَك فَ َلْم َتْسِقيِن َلَوَجْدَت َذِلَك ِعْنِدي؟ ََي اْبَن آ : َكْيَف َأْسِقيَك َوأَْنَت َربُّ اْلَعاَلِمنَي؟ قَاَل: اْسَتْسَقاَك    ! َدَم، اْسَتْسَقي ْ قَاَل ََي َربِّ

َتُه َوَجْدَت َذِلَك ِعْنِدي  ؛ َعْبِدي ُفاَلٌن فَ َلْم َتْسِقهِ  سميه  . وما يدل عليه احلديث القدسي، هو ذاته ما ي2« .أََما ِإنََّك َلْو َسَقي ْ
هذه   نسبة  يف  واضح،  اللفظ  أن  ومع  أحد.  فيها  خيالف  ال  آالم،  والعطش،  واجلوع  املرض  ألن  اإلله"؛  "أتمل  املسيحيون 

 
 . الفرق: مصطلح صويف، يقابل اجلمع؛ والتمييز بني املعنيني ضروري من أجل إدراك معاين الوحي، وعدم الوقوع يف التناقض.  1
 . أخرجه مسلم عن أِب هريرة، عن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم.  2
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املعىن ويتأولون اللفظ. وحنن سنبني إبذن هللا هنا، االلتباس الذي وقع   اآلالم إىل هللا سبحانه؛ فإن جل املسلمني يكّذبون 
وإن اختلفت النتائج عندهم. فاملسيحّيون صّدقوا جزئيا، ولكنهم أخطأوا يف نسبة املوت  فيه املسيحيون واملسلمون مجيعا،  

احلق هو غري ما يعقل الفريقان. وحىت يستبني األمر،  مع أن  والصلب إىل املسيح؛ واملسلمون كّذبوا وفروا إىل التنزيه اجملرد؛  
؛ ومرتبة احلقيقة احملمدية  يسميه املسيحيون جهال "اآلب"  فال بد أوال من التفريق بني الوجود املطلق )أحدية احلق(، الذي 

من املرتبة )الكلمة(.   يُعلم منها    األوىل،  وذلك ألن احلق  نسبة إليه. وهذه املرتبة ال  نسبة إىل اخللق وال للخلق  ليست له 
د. ومعىن اإلمكان، هو جتلي  بة الثانية، هي مرتبة اإلمكان ال الوجو ت إال معىن إطالقها، وتبقى هي خارج تعّلق العلم. واملر 

العلمي والعيين معا. وعلى هذا، فإن الكلمة )احلقيقة احملمدية(، هي أول    نْي نالوجود يف صور مقّيدة عدمية، من جهة التعيُّ 
ظهور للحق، يف صورة عدمية كلية. وعن هذا الظهور األول، الذي هو فوق عامل الروح، ظهر عامل الروح، ومن بعده عامل  

الذي يكون عامل الطبيعة منتهى تنزله. ولكن الرابنيني وعلى رأسهم حممد )الشخص( صلى هللا عليه وآله وسلم،    األجسام؛
)على تفاوت( يف  وعيسى عليه السالم حياهتم األرضية. ومن  زمن  ، َيخذون حكم احلقيقة األوىل، بسبب مطابقتهم هلا 

ولعيسى ولكل خليفة من بعدمها؛ واحلكم ابأللوهية هنا، يعين   هذا الوجه، كان احلكم ابأللوهية، من جهة الباطن، حملمد
، فهذا يعين أنه جيري عليه حكم الصورة  األصلي   وإذا جتلى هللا يف العامل السفلي، وقبله يف عامل اإلمكان  هم. ظهور هللا بصور 

)عطش واستسقيت  )جعت(  واستطعمت  مرضت،  نفسه:  عن  سبحانه  قال  ما  هذا،  ولوال  هبا.  جتلى  أن  الَت  ومبا  ت(. 
احلق،   بصورة  اخللق  لظهور  قابال  صار  فإنه  احلق،  والوجود  العدم(،  )املعلومة يف  الثبوتية  األعيان  بني  وسط  عامل  اإلمكان 

منهم واحد   من  بعد  نهمولظهور احلق بصورة اخللق. وهذا هو الذي اته فيه علماء الالهوت املسيحي، ومل خيرج  . ونعين 
، فهم أرادوا التفريق بني الوجود واإلمكان؛ من دون أن يعلموا. ومن قالوا بتداخل الالهوت  هذا، أن من قالوا ابلطبيعتنْي 

؛ أيضا،  ، عند اعتداهلا بني الوجود والعدم والناسوت أو ابختالطهما، فإهنم مل يكونوا يقصدون إال حضرة اإلمكان وحدها
الواحدة، ألن القول ابلعدم وحده، جمردا عن إمكانه،  من دون أن يعلموا. وهذا أقصى ما ميكن قوله عند القول ابلطبيعة 

ال يستقيم، وال يُعقل. ومن هنا نرى أن قول السكيثيني التلفيقي، مل يضف شيئا إىل األقوال السابقة، إال ما تومهه أصحابه  
   من جهة الظاهر.

فريقي "فوجلنس"، الذي كان منفيا يف  صرار السكيثيني، على العبارة املذكورة آنفا، ومع موافقة األسقف األإورغم         
، وينصح  عبارهتم قد أمر بطردهم من روما، وكتب إىل الكنائس، يبنّي عدم جدوى    هورميسداس  سيسيليا، هلم؛ فإن البااب 

 ابلتمسك برسالة ليون. 
الكن        تنكر  إىل  إفضائها  بسبب  الشرق،  يف  مقاومة  والقسطنطينية  روما  بني  الصلح  معاهدة  وجدت  إىل  ولقد  ائس 

سنة   من  األساقفة  وأورشليم  484كل  أنطاكيا  من  يف كل  ثورة  تقوم  أن  فكادت  اهلينوتيكون؛  على  وقعوا  قد  والذين  م، 
"يوس  ومصر.  اإلمرباطور  ال  سنة  ت ولكن  ربيع  يف  احلكم  توىل  الذي  عن  527نيانوس"،  تراجعوا  السكيثيني؛  م، وال مجاعة 

مرباطورية من انقسام. وهكذا فقد أمر اإلمرباطور بعقد جممع للحوار بني  تصميمهم على إجياد "حل عقدي" ملا تعيشه اإل 
واخللقدونيني، و امل سنة    نوفيزيني  يف  منطلقا  533وذلك  اجلسد"  يف  أتمل  الثالوث  من  "واحد  عبارة  اإلمرباطور  اختذ  وقد  م. 

ين، واجملمع اخلامس العام يف القسطنطينية،  يعود إليه الفريقان. ومع أن اجملمع مل حيسم يف املسألة، إال أن البااب يوحنا الثا 
فيه:  553سنة   جاء  لذلك،  تبعا  منشورا  البااب  أصدر  وقد  أرثوذكسية.  عبارة  وعّداها  املذكورة،  العبارة  قبل كالمها  قد  م، 

الثالوث   من  "واحد  وهو  وُصلب  إنساان،  صار  الذي  املتجسد  إهلنا  هللا،  ابن  املسيح  يسوع  أبن  ينكر  من  ]فليحرم كل 
فرق بني املونوفيزيني واخللقدونيني؛  ومل تكن مسألة "آالم املسيح" إال واحدة من بني مسائل كثرية تُ   قدس يف جوهره".[. امل
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واحدة  بل   مساهي  بني  مصر،    أخرى،  ل ئمن  يف  املونوفيزي  للحزب  حدث  متناحرة؛ كما  فرق  إىل  حزب  ستقسم كل 
 ي: "هل كان جسد املسيح قابال للفساد واالحنالل الطبيعي"؟ ن حوهلا أفراده؛ وهوالذي اختلق مسألة جديدة انقسم مِ 

 . مسألة قبول جسد املسيح لالحنالل الطبيعي: 8
املسيحيون؛ وما كان ينبغي هلم ذلك؛    اتوقف عندهفقد  ورغم أن هذه املسألة بدعة، وتفصيل من تفاصيل العقيدة،         

ابلتدريج عليها  سنتعرف  قيمة  ذات  املعارف  يف  أهنا  هللا.    إال  شاء  الذي كان  إن  ساويرس  أن  إىل  هنا،  اإلشارة  وجتدر 
هذا السؤال؛ ولكنه تناوله حبسب مبدأ اإلحلاق العقلي. ونعين أنه عندما حكم  مونوفيزَي معتدال، قد سبق إىل اإلجابة عن  

بقية   عن  خيتلف  ال  طبيعيا،  جسدا  السالم(، كان  )عليهما  العذراء  من  املولود  املسيح  جسد  فإنه  أبن  البشرية؛  األجساد 
أن   اإلسكندرية  يف  وأتباعه  يوليانوس  يقبل  ومل  األجساد.  تنحل كل  املوت، كما  بعد  لالحنالل  بقابليته  لذلك  تبعا  حكم 

  ذلك فقد ألصق لالبشرية من فرح وحزن وأمل... و   عر حُيكم على املسيح كما حُيكم على غريه، ومتادى إىل أن وصل املشا
يوليانوس وأتباعه  بساويرس وأتب   املصريون ب  يقبل الفساد. ويف املقابل، فقد لُقِّ أي العابدون ملن  اعه صفة "فتارتوالتري"؛ 

"أفتارتودوسيتس"؛ أي العابدون ملن ال يقبل الفساد. ولنعد إىل تفاصيل إجابة يوليانوس عن املسألة، لنجده حيكم ابرتفاع  
  - عليه السالم-لالهوت بعد التجسد. وهذا جيعل طبيعته مستوى الناسوت العام، بسبب احتاده ابانسوت املسيح، عن 

غري قابلة للفساد والتحلل. ولقد نقل املعلم "ليونس البيزنطي" مقولة عن يوليانوس مفادها: "أن املسيح عندما أتمل، فإنه  
انوس هذا الرأي وشجعه؛  اختار أن يتأمل مع املتأملني، ومل يكن ملزما من جهة طبيعته بذلك.". ولقد قبل اإلمرباطور يوستيني 

إمرباطور  رمسيا  قانوان  وأصدر  الكنائس  َيبل  إىل كل  املوت  ب  معاجلة  بسبب  األمر  هذا  يُنفذ  مل  ولكن  به،  والعمل  نشره 
سنة   يف  مباشرة،  ذلك  بعد  مبصر،  565لإلمرباطور  تواجده  أثناء  يف  ساويرس  رغب  ولقد  عن  يف  م.  يوليانوس  يعيد  أن 

ستقالهلم عن كنائس أتباع يوليانوس. ولقد بلغ من انتشار  النتهى األمر بطلب أتباع ساويرس عقيدته، ولكنه مل يُفلح. وا
اليوليانوسية يف مصر السفلى، أن وصل عدد فرقهم التفصيلية، من متطريف املونوفيزيني، عشرين فرقة؛ لكل منها عقيدهتا  

مقولة يوليانوس الَت هبر هبا الناس، هي مقولة    نذكر بوضوح أنأن اخلاصة. وقبل أن نذكر بعض مناذج هؤالء، ال بد من  
 سنبنّي مستندها غري املعلوم له وألتباعه، بفضل هللا.   - حنن-تلفيقية؛ ال تستند على أساس متني، وإن كنا 

 ولقد كان من الفرق اليوليانوسية:        
ثيودو   - مقابل  يف  مصر،  يف  لليوليانوسيني  أساقفة  رئيس  الذي كان  قيانوس:  أساقفة  أتباع  رئيس  الذي كان  سيوس 

 الساويرسيني؛ ألن مصر كانت مزدوجة القيادة آنذاك. وهذه اجلماعة قالت بعدم خملوقية جسد املسيح. 
كسائر  مجاعة التغرّي الكلي: وهي تعّلم أبن اجلسد الذي صار مسكنا للوغوس، هو من اللوغوس نفسه؛ وليس جسدا   -

 األجساد. 
 مجاعة السمائيني: وهؤالء جعلوا جسد املسيح من جهة خمالفا للجوهر اإلهلي، ومن جهة أخرى خمالفا للجوهر البشري.    -

املسألة،          يف  حنن  صفة  هفوأما كالمنا  له  جسد  ذا  أي كان  مرتوحن؛  جسد  ذا  السالم كان  عليه  عيسى  أن  و 
تعاىل: بقوله  عنه  هللا  فأخرب  للقتل؛  أو  للصلب  ينفعل  أن  منع  ما  هي  عليه،  الروحانية  وغلبة  َوَما    الروحانية.  قَ تَ ُلوُه  }َوَما 

]النساء:   هَلُْم{  ُشبَِّه  َوَلِكْن  وإن  [157َصَلُبوُه  اجلسد،  على  احلكم  يف  العيسوي  الروح  طغيان  هو  هنا،  التشبيه  ومعىن   .
املعهود   العباد  تصرف  طريق  عن  يُقتل  ال  احلقيقة،  هذه  على  ومن كان  الصورة.  الرصاص؛  اببقيت  أو  السيف  ستعمال 

جلسد، حبيث ميشي صاحبه  ذلك. وهذا الرتوحن، كما له آاثر أثناء حياة ا  سبحانه ولكن ميوت إبماتة هللا له، عندما يشاء  
بقي يف الرتاب   بعد املوت، فال يتحلل جسد صاحبه، وإن  على املاء ويطري يف اهلواء، وخيرتق اجلدران؛ فكذلك له آاثر 
ملبية   البعث  يوم  تقوم  أن  إىل  قبورها؛  يف  حاهلا  على  تبقى  واألولياء  األنبياء  أجساد  جعل  الذي  السبب  هو  وهذا  دهرا. 
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أخرب وقد  رهبا.  قوله:  لدعاء  يف  احلقيقة  هذه  عن  وسلم،  وآله  عليه  هللا  صلى  النيب  اَّللََّ  »   َوَجلَّ  ِإنَّ  اأْلَْرِض  َعزَّ  َعَلى  َحرََّم 
اأْلَنِْبَياءِ  اختالف  1« .َأْجَساَد  على  الدنيا؛  يف  بعُد  وهو  األخروية،  طبيعته  إىل  انتقل  قد  املرتوحن،  اجلسد  أن  يعين  وهذا   .

الثانية، من جهة الصورة. وذلك ألن اجلسد املرتوحن يبقى على صورته الَت قُبض عليها؛    بسيط بني هذا اجلسد والنشأة
هي على  اجلنة  يف  فتكون  األخروية  النشأة  وأما  والشيخ؛  الشاب  بني  فيها  األمر  الشباب  ئ فيختلف  بني  الذي  االعتدال  ة 

 . ، وتكون عامة والكهولة 
 . مسألة علم وجهل املسيح: 9

امل        هذه  تكن  ذكر  مل  ولقد  ويوليانوس.  ساويرس  يدي  على  االنقسام،  زمان  يف  إاثرهتا  أعيدت  وإمنا  جديدة،  سألة 
أن مسألة أتملُّ املسيح وجوعه وعطشه، تفضي إىل جهله لبعض األمور    - وهو الشماس ثيميستيوس- أحد أتباع ساويرس  

من   أساقفة اإلسكندرية، وغريه  أيضا. وهذا  نياملونوفيزيأيضا. ولقد رفض هذا التعليم تيمواثوس رئيس   ومن اخللقدونيني 
"األغنيتيني".   مجاعة  هي  به،  خاصة  مجاعة  يُنشئ  ثيميستيوس  يلحق  جعل  الذي  السوء  من  هي كغريها  اجلهل  ومسألة 

اَل  }ُقْل اَل أَْمِلُك لِنَ ْفِسي نَ ْفًعا وَ   العباد، بسبب أصلهم العدمي. وقد دل على هذا األصل القرآن الكرمي، يف قوله تعاىل:
]األ وُء{  السُّ يِنَ  َمسَّ َوَما  اخلَْرْيِ  ِمَن  اَلْسَتْكثَ ْرُت  اْلَغْيَب  َأْعَلُم  َوَلْو ُكْنُت   ُ اَّللَّ َشاَء  َما  ِإالَّ  أن  [ 188عراف:  َضرًّا  يعين  وهذا   .

والعلم والقدرة واإلرادة  العبد )حممد أو عيسى أو غريمها( يف أصله فاقد جلميع الصفات الوجودية الَت هلل؛ والَت منها احلياة  
وغريها... وما يظهر عليه منها، فإمنا هو من فضل هللا وجوده، على قدر استعداده. وإن من يُعظم عبدا من العباد، رسوال  

تعظيمه وَيخذه  صفاته    له،  وغريه،  عن  تنزيهه  يد  العدمية  إىل  على  العلم  لتلقي  وحاجته  جهله،  عن  يُنبئ  فإمنا  األصلية؛ 
ولكن    العلم. ولو كان املسيحيون على علم صحيح، ملّيزوا بني صفات املسيح العدمية، وصفات هللا الوجودية.  من آاته هللا 

سوء   إىل  تؤدي  وقد  ملتبسة،  تبقى  دونه  ومن  هنا؛  له  داعيا  نرى  ال  أكثر،  تفصيل  إىل  حتتاج  املسألة  هذه  فإن  هذا،  مع 
 ة. األدب مع العباد الرابنيني؛ وهذا أمر وخامة ضرره عظيم 

 
 . أخرجه أبو داود عن أوس بن أوس رضي هللا عنه. 1





345 
 

 الفصل العاشر 

 العربمسيحّيو و  الفارسية  ة الكنيس
 
 
 . الكنيسة الفارسية: 1

لقد عرفنا كنائس مصر وأنطاكيا والقسطنطينية وروما، ولنتعرف اآلن بقليل من التفاصيل على الكنيسة الفارسية؛         
مع رجل مثقف    معتربانشاطا    عرفت و ؛  بداية القرن الثالثمنذ    لقد كانت الرها مركزا مسيحيا، ف حىت تكتمل لدينا الصورة.  

م(؛ لكن هذا النشاط مل يربز إال يف القرن الرابع. وإىل أواسط هذا القرن، ينتمي عامل من  222)تويف عام    امسه "برديصان"
درس أول األمر يف الرها. وعلى غرار برديصان، فقد كان ثنائي  علماء الكتاب املقدس، هو "أرساليوس" احلمصي، الذي  

خبالف   ولكنه  والسرَينية؛  اليواننية  يتقن  وكان  ابليواننية الثقافة،  يكتب  )وقد كان  وحدها  برديصان، كان  األشهر  وأما   .
 م، الجئا؛ حيث أمضى العقد األخري من عمره.  363ساليوس(، فهو "أفرام"، الذي وفد إىل الرها يف سنة ر معاصرا أل 

نصيبني،          األصلي  بلده  يف  دينية  مدرسة  يف  عّلم  أفرام  أن  التعليمي واصل    ُث واألرجح  ذل   نشاطه  الرها.    كبعد  يف 
مجع   ما كان  ولقد  غرار  على  تالميذ،  حوله  جانب  حيدث  أفرام  إىل  مدارس  عدة  حتوي  الرها  ولقد كانت  أنطاكيا.  يف 

ولقد نسبت املدرسة إىل الفرس، اعتبارا    املدرسة الفارسية، يف بداية القرن اخلامس، منها مدرسة األرمن ومدرسة السرَين. 
و  من  َيتون  الذين كانوا  الساسانيةللتالميذ  اإلمرباطورية  من  احلدود،  منبج  راء  )مطران  "فيلوكسينوس"  ابألخص:  ؛ ومنهم 

 الحقا للسرَين األرثوذكس(.  
املوبسيوسَت،          ثيودوريوس  أعمال  بنشرها  الفارسية  املدرسة  صيت  اخلامس، ذاع  القرن  من  الثالث  العقد  ويف أواخر 

يف السرَينية  إىل  تُرجم  قد  منها  شطر  يف    الَت كان  األنطاكية  ابملدرسة  الفارسية  املدرسة  ارتبطت  وهكذا  ذاهتا.  املدرسة 
والتفسري.   حيدثوكالكريستولوجيا  مدرس   ان  بني  يشتد  املواقف  يف  االستقطاب  الذي كان  الوقت  يف  حتديدا،    َتْ هذا 

لس )الذين كان منهم ربوال مطران  اإلسكندرية وأنطاكيا. وابلنتيجة، فإن املدرسة الفارسية صار يُنظر إليها من ِقبل أتباع كري 
ُث كان أن تلقى    ؛وقد استمر هذا الصيت، عقب جممع خلقدونية  م(، على أهنا مرتع للنسطورية.435إىل    411الرها من  

. ولقد كان مدير املدرسة قبل غلقها ملدة،  م 489سنة  "قرة" مطران الرها، أمرا من اإلمرباطور زينون إبغالق مدرسة الرها
نا للكريستولوجيا  إىل اآلن. وملا وجد نرساي أن العداء أصبح معلَ ماثلة  رَيين "نرساي"؛ الذي بقيت مدائحه  الشاعر الس

؛ وأن جيتاز احلدود إىل نصيبني، الَت كانت بيئتها الالهوتية أكثر  م 471األنطاكية، قرر أن يغادر الرها هنائيا، حوايل سنة 
 م. 496سنة  تها مديرا ملدرسأن ُت له االستقرار يف نصيبني،    ، بعدمذهبه. وهكذا، سيصبح نرساي   على فتاحا ان

منهم          أصبح  فلقد  ابلطبيعتني(،  )القول  األنطاكية  ابلكريستولوجيا  ملتزمني  الرها  مدرسة  تالميذ  مجيع  يكن  ومل 
إىل   الذي كان  املنبجي،  "فيلوكسينوس"  املشهور  السرَيين  املؤلف  هؤالء  أبرز  من  وكان  املناوئة؛  للمونوفيزية  متحمسون 

ابليواننية  )الذي كتب  األنطاكي  ساويرس  العصر  جانب  أواخر  يف  األرثوذكسية،  السرَينية  الكنيسة  يف  الهوِت  أهم   ،)
القدمي. وكان أيضا ممن متردوا على تعاليم املدرسة، الشاعر السرَيين األرثوذكسي "يعقوب السروجي"؛ الذي نظم العديد  

كان متساحما، ومل يستعمل العبارات  ملواضيع الكتاب املقدس. ومبا أن يعقوب السروجي    ، املتناولةمن املدائح الشعرية اجملازية
التقليدية   التعبري  السرَينية  إمييف  استطاع  عن  فإنه  الثيودور بذلك  انه؛  التفسري  أتثري  يوصل  املعلِّ وسأن  إىل  السرَين  ي  قني 

   األرثوذكس، فيما بعد. 
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مص        أمهل يف  فقد  الكريستولوجي،  الرتاث  على  الرها،  مدرسة  من  انصب  االهتمام  أن  السرَيين؛    هاادر ومبا  األصل 
الشعر استعمال  مساته  أبرز  من  الرئيس    ، الذي  النموذج  أفرام  ويُعترب  الديين.  والتعليم  الالهوت  علم  لنقل  وسيلة  بصفته 

وقد   السر(.  أيضا  يعين  السرَينية  يف  رازا  )لفظ  والرمز  واجملاز  املفارقة  طريق  عن  الالهوِت  اخلطاب  قارب  من  وهو  لذلك، 
يركز   تعريفات لإلميانكان أفرام  أن حيدد  من دون  له  ، كثريا على العقيدة السليمة،  ميّيز    ؛ وهذا أمر حُيسب  وجيعل الناظر 

؛ وحنن معه يف  يف أصله  غري قابل للتحديدهو . ولقد كان أفرام يرى أن التعريفات تقّيد شيئا، ابملقارنة إىل غريه سعة أفقه
ن إطار عام حيده، ويكون مشرتكا بني من هم أعلى يف سّلمه، ومن  وذلك، ألن اإلميان ال بد له م  .فحسب  هذا مبدئيا

   ... تقنني اإلميان، لكانوا على حال أفضل من غري شك   عملية   ولو أن املسيحيني يف الكنائس األخرى قللوا من  هم أدىن. 
بني العلم الالهوِت اليوانين،          دجمها  مُيكن قوله عن مدرسة الرها، هو  أهم ما  سة  ث السرَيين احمللي؛ مؤسِّ الرتاو وإن 

بذلك لكثري مما سيلحق من الرتاث السرَيين، داخل اإلمرباطورية الرومانية )من خالل بديلتها نصيبني(، وداخل اإلمرباطورية  
 . أيضا  الساسانية

تصعد وتتألق.          تغيب يف النسيان، يف الوقت الذي صارت نصيبني  مدرسة الصارت الرها  رها  وحُيتمل أن موظفي 
الباقني، قد التحقوا بنرساي يف مدرسة نصيبني، الَت كانت تقع على احلدود متاما يف اإلمرباطورية الساسانية. القى نرساي  

املدرسة الفارسية يف الرها. وبعد وصوله بفرتة، عمل  ترحيبا من طرف برصوما ميرتوبوليت نصيبني، الذي كان من قدماء  
 ؛ وهي الَت صارت فيما بعد ختلف املدرسة الفارسية يف الرها. نرساي على إحياء مدرسة كانت قائمة

"رَ          نرساي  سنة  ابَّ كان  يف  املدرسة  قوانني  أُقرت  عندما  العمر،  يف  متقدما  معلمنا(،  أو  سيدان  ابلسرَيين  )معناه  ن" 
م. وقد اعتنت القوانني )اجلديدة( مبنصب "الرّابَ ْيتا"، وهو املشرف؛ والذي كانت له صالحيات واسعة، وكان يُنتخب  496

نرساي   يوصف  مل  سنة.  االفتتاحية  كل  الفقرات  )يف  رابان  ُوصف بكونه  ولكن  )املفسر(،    مديرا(،  "مفشقنا"  ابل   أحياان 
إىل  يعلمان القراءة    . مهمته التعليمية  إشارة  "املقرَيان" واملهجياان"؛ اللذان كاان  من الناحية التعليمية، َيِت  أدىن  ترتيب  ويف 

للنصوص. ولعل بداَيت التقاليد النحوية السرَينية الالحقة، قد بدأت يف املدا رس الالهوتية، كمدرسة  والنطق الصحيح 
م؛ فقد أتت على ذكر "ابدوقا" ضمن اهليئة التعليمية، من دون  602نصيبني. وأما مقدمة القوانني، الَت أضيفت يف سنة  

  وتؤكد القوانني على انضباط التالميذ يف املدرسة، إىل احلد الذي ضبط للمعىن اللغوي للكلمة أو للوظيفة املشار إليها هبا.  
أن يُبادروا فور وصوهلم، إىل مالقاة الرابيتا؛ مع عدم السماح هلم ابلتغيب عن الدروس، إال يف حاالت   ،كان عليهم معه

لنظام داخلي لقد كان  استثنائية. و  أن خيضعوا  مضبوطة.  عليهم    للمدرسة، وأن يكون نومهم واستيقاظهم حبسب مواعيد 
ولقد كان هذا يف ذلك    إن زمالءه كان عليهم متريضه.كان يُشرتط على التلميذ عدم الزواج، وإذا مرض أحدهم، ف  كما

 الزمن، نظاما داخليا متقدما؛ ما نراه يف زماننا، هو صورة متطورة منه فحسب.  
أما املقررات التعليمية، فيبدو أهنا كانت متعلقة ابلتحليل النحوي، وابلقراءة الليرتجية، ابإلضافة إىل التفسري الذي         

خ بعناية  حيظى  الرابن.  كان  إبراهيم  يد  على  ثيودوريوس  أعمال  تبسيط  بعد  خصوصا  من  اصة؛  عدد  وحبسب كتاابت 
السادس،   القرن  يف  املدرسة،  قد  هنا  فإخرجيي  )العلل( )املقررات(  "عالات"  مُسي  التفسري،  أدب  من  جديدا  نوعا  ؛  طورت 

الصنف، كتاب "قورش" الرهوي، وعنوانه:    ومن أول املؤلفات يف هذا كان الغرض منه تقدمي تعليالت للمسألة املتناولة.  
صارت ُتستعمل يف دوائر العلماء السرَين،  قد  "علل األعياد الربّية". ومن اجلائز أيضا أن منهجية جديدة يف النقد األدِب،  

ة النقدية،  من خالل املدرسة. ففي العامل اليوانين، إابن القرننْي اخلامس والسادس، كان العلماء قد طوروا جمموعة من األسئل
الَت كان ينبغي ألي نص مرجعّي أن يستجيب هلا؛ وتوجد هذه األسئلة يف عدد من كتب املؤلفني السرَين الذين درسوا  

 يف املدرسة.  
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نصيبني           مدرسة  أتثري  السادس- كان  القرن  سيما يف  أصبح كثري    -ال  غريها. فقد  املشرق قبل  داخل كنيسة  كبريا، 
وكان من أشهر أساتذهتا    ابألستاذية.   وإماينتسبون إليها إما ابلتلمذة    ؛من تالميذها أساقفة، وكان بعض أهم ُكّتاب العصر 

الذي كان قد اعتنق املسيحية شااب، بعد تركه للزردشتية. ُث جال بعد ذلك يف  م؛ و 552اجلاثليق "آاب"، الذي تويف سنة  
اإلمرباطورية الرومانية، وتعلم اليواننية يف الرها؛ وزار فلسطني ومصر والقسطنطينية. وملا عاد إىل اإلمرباطورية الفارسية، عّلم  

ُث  نصيبني،  مدرسة  يف  سنة  انتُ   مدة  جاثليقا  يف  541خب  املقدس،  ابلكتاب  معرفته  سيما  آاب،  شهرة  ذاعت  ولقد  م. 
تى على ذكره ابالسم، املؤلف اليوانين "كوزماس إنديكوبليستس"، الذي كان قد التقاه  أاإلمرباطورية الرومانية؛ حىت لقد  

 ة اليواننية لالسم آاب(.  "ابتريكيوس" )وهي الرتمج   : الرجل األكثر علما وتقى ووصفه أبنه يف اإلسكندرية؛ 
السادس        القرن  منتصف  حوايل  القسطنطينية  يف  آخر  اترخيي  لقاء  حصل  من  بني    -ولقد  وهو  الفارسي،  "بولس" 

على   أتثريها  من  الكتابية، كان  للدراسات  مقدمة  بولس  ولقد كتب  األفريقي.  و"يونيليوس"  السابقني،  املدرسة  تالميذ 
لقا ملقدمته اخلاصة )ابليواننية(، والَت عنواهنا "يف أقسام القانون اإلهلي". وهكذا ُقّدر لكتاب  يونيليوس، أنه استعملها منط

اب الغربية خالل العصر  و بولس، أن يؤثر أتثريا ابلغا وغري مباشر، يف الطريقة الَت ابت يُدّرس هبا الكتاب املقدس، يف أور 
 الوسيط. 

ملدرسة نصيبني، إىل كاتب التيين آخر من ُكّتاب القرن السادس أيضا، هو   ولقد وصلت الشهرة األكادميية العالية       
نت  اكما ك-"كاسيودوروس"؛ وأهلمته أن يضع خططا إلنشاء مدرسة على غرارها، يف جنوِّب إيطاليا. ففي "الفيفاريوم" 

 دى قرون.  أساسية على م أنتج كاسيودوروس وآخرون، عددا من األعمال الَت اعُتربت كتبا دراسية  -تسمى
تلق        من    ىولقد  نصيبني. وكان  مدرسة  تعليمهم يف القرننْي السادس والسابع، يف  كثري من املؤلفني السرَين الكبار، 

م(، والذي هو  628هؤالء املؤلفني: "إبراهيم الكشكري" )مؤسس دير عظيم يف جبل إزال(، و"ابابي الكبري" )تويف سنة  
من املعدود  الوحدة"،  "كتاب  املشرق.  واضع  يف كنيسة  الكريستولوجية  األعمال  واحدة كبرية    أهم  صلة  اآلن  إىل  وبقيت 

 م )موجود يف املكتبة الربيطانية(. 615تربط املتأخرين مبدرسة نصيبني، هي خمطوط من األانجيل، كتب يف املدرسة سنة 
الال        املدرسة  تكن  مل  نصيبني  مدرسة  أن  هو  هنا،  إليه  اإلشارة  تنبغي  يف  ومما  الوحيدة  الفارسية؛  هوتية  اإلمرباطورية 

فمن املعروف أنه كانت هناك مدارس أخرى غريها، مل تصل عنها معلومات كافية. من تلك املدارس: مدرسة قطيسفون،  
عاصمة الشاهات الساسانيني الشتوية، ومقر جاثليق كنيسة املشرق يف ذلك الوقت؛ ومدرسة بيت قطراية )اجلانب الغرِب  

ج(، وقد خّرجت عددا من كبار الكتاب السرَين يف آخر القرن السابع. ومن هؤالء املتصوف الكبري "إسحاق  من اخللي
 النينوي" )إسحاق السرَيين(، الذي تُرمجت كتاابته إىل لغات عديدة؛ والذي ما يزال أتثريه ملموسا إىل اليوم.  

الشرق         للكنيسة  مميزة  مسة  الالهوتية،  املدارس  هذه  على  كانت  هلا  الثقايف  األثر  وكان  املتأخر؛  القدمي  العصر  يف  ية، 
هذه الكنيسة مهم جدا. وأما يف الكنيسة السرَينية األرثوذكسية، فيظهر أن هذا األثر قد تركز ابلدرجة األوىل على األديرة،  

 على مدارس الكنائس.  ال 
يف الرها ونصيبني، من القرن اخلامس إىل السابع، فقد مشلت عددا من األعمال الدينية والدنيوية.    وأما حركة الرتمجة       

ومع أنه من غري الثابت، أن الطب والفلسفة كاان مما يُدرَّس يف املدرستني، فإن األمر قد بدأ ابلتأكيد ابلسرَينية، مع القرن  
رتمجات السرَينية يف هذين اجملالني، وعلى الرأس منهما ما يتعلق  السادس. والدليل على ذلك، هو وجود أول الشروح وال

. وذلك ألن أعمال أرسطو يف املنطق، املعروفة ب  "األورغنون"، مع مقدمة "بورفوريوس  "جالينوس و"  "أرسطو   "ابخلصوص ب
اإلمربا من  مكان  يف كل  العايل  التعليم  من  رئيسا  جزءا  "اإليساغوجي"، كانت  ب   واملعروفة  وأوائل  هلا،  الرومانية  طورية 

هذا   وبفضل  البيزنطية.  متكّ اإلمرباطورية  املشرتك،  التعليمي  واملشرق  املنهاج  اليوانين،  والشرق  الوسيط،  الالتيين  الغرب  ن 
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مشرتكة، ومن ممارسة فكر  أرضية فلسفية  من  بطريقة شبه موحدة. وهذا يعين أن رجال    ية السرَيين والعرِب، من االنطالق 
كان على علم ابلنصوص اليواننية، الَت كان يطلع    -وإن كان التييّن اللسان-م( يف إنكلرتا الشمالية  735مثل "بيدي" ) 

( جرجس  امسه  ابلسرَينية، رجل  النهرين  بني  ما  بالد  الرهاوي. 724عليها يف  وتلميذ يعقوب  العربية  القبائل  أسقف    م(، 
 ال يُطال...  وهذا أمر، لو نُظر إليه بعني عصران، العُترب إجنازا ضخما 

 العرب:  سيحيون. امل2
لقد ساهم املسيحيون العرب، على مدى القرون الثالثة السابقة على اإلسالم، يف تطوير املسيحية؛ يف بالد ما بني         

بعده، ومبوازاته  ما  إىل  استمرت  بل  اإلسالم،  مع  مسامهاهتم  تتوقف  ومل  العربية.  اجلزيرة  شبه  الشام ويف  بالد  ويف  ؛  النهرين 
 كما سنرى يف حينه. 

كان أكثرهم من بالد الشام؛ وحضروا  الذين  وقد شارك يف اجلدل املسيحي املعروف يف وقته، بعض األساقفة العرب،         
نيقية وإفسس وخلقدونية. ولكنّ  يف  ، قد غلب على  للرومان   أحالفا   ، وإمامواطنني رومانينيإما  كوهنم    اجملامع املسكونية 

ْون أبمساء يواننية أو أمساء رومانية، ذات أصل يف الكتاب املقدس.  طى عليها وغ  نسبتهم العربية ؛ خصوصا وأهنم كانوا يتسمَّ
وقد برزت من بني العرب، بعض الوجوه الَت حاربت من أجل األرثوذكسية، كموسى أسقف امللكة ماوية اخللقدونية، من  

نس"؛ وك  "بطرس"، أسقف العرب األحالف يف وادي األردن،  القرن الرابع، والذي وقف يف وجه اإلمرباطور األريوسي "فال 
إفسس؛ كما حضر أساقف و من القرن اخلامس،   نسطوريوس يف جممع  له أثر يف املفاوضات مع  عرب آخرون    ةالذي كان 

املونوفيزي   اإلمرباطور  عارض  الذي  القدس،  بطريرك  إلياس  السادس،  القرن  أوائل  يف  وظهر  وخلقدونية.  إفسس  جممعْي 
 في من أجل ذلك إىل أيلة )جنوب األردن(. ستاسيوس، ونُ أان

وأشهرهم   ؛أبعيادهم )الكاثوليكية( ولقد كان للعرب أيضا قديسون يف تلك الفرتة، حتتفل الكنيسة اجلامعة العاملية       
"كومساس" و"دميانوس"، اللذان اسُتشهدا. ومل يكن استشهاد هذين الرجلنْي السبب املباشر يف اقرتان االستشهاد ابلعرب؛  

م. فلقد جعل استشهادهم العرب حاضرين  520بل كان السبب األول استشهاد عرب مدينة جنران، الذي وقع يف سنة  
م؛ أي بعد فرتة االضطهادات  311حدث يف فرتة ما بعد سالم الكنيسة عام  يف اخلريطة الكنسية املسيحية، خصوصا وأنه  

ولقد   امرأة.  مائة  منهم  الثالمثائة؛  فيه  الضحاَي  عدد  يبلغ  مجاعيا،  أنه كان  جنران،  أهل  استشهاد  قيمة  من  وزاد  املعروفة. 
ة اجلامعة العاملية. وقد اخُتّص  حفظت الواثئق السرَينية إىل جانب عددهم أمساءهم أيضا؛ وقد اعرتفت بقداستهم الكنيس

 من بينهم ابلوجاهة اثنان، مها: "احلارث" سيد املدينة، و"رهم"؛ وهي امرأة من أبرز نساء جنران.  
يف          األخرى  املقدسة  للمدن  شريكة  وصارت  مقدسة؛  عربية  مدينة  جنران  صارت  اجلماعي،  االستشهاد  إثر  وعلى 
والرها،  املشرق مينا،  وأبو  وبالد    كأكسوم،  األدىن،  الشرق  يف  السرَين  وبالد  األقباط،  وبالد  احلبشة،  يف  وإيتشمايزين؛ 

 ه اجلزيرة العربية؛ كما ُعّدت من مآثر العرب العمرانية.  ب األرمن. وقد أصبحت مدينة جنران حمجا، يف ش
ما، وفيما يتعلق أبحوال املسيحية  وقد ساهم املسيحيون العرب يف بلورة الثقافة العربية يف فرتة ما قبل اإلسالم عمو        

املباشرة بصفة خاصة. ولقد كانت القبائل العربية الَت طورت الشعر العرِب، يف جند ومشايّل شرق شبه اجلزيرة العربية، كربيعة  
يف ذلك   شعر الشعراء  ولقد كان  اإلسالم(.  )قبل  املسيحية  فيها  انتشرت  الَت  ذاهتا  هي  ومتيم،  قيس  وعبد  وتغلب  وبكر 

ومعانال مبفاهيم  يرشح  مبسيح  وقت،  القطع  عُسر  وإن  الشعراء كتابية؛  بعض  ذلك    ية  يف  السبب  ولقد كان  أنفسهم.  يف 
وبيئة    كما نعلم مجيعا، حترر العرب، وعدم خضوعهم لنمط خمصوص يف العقيدة والعيش. وذلك ألن بيئة الشرك العامة، 

اجملت  ان تعطي   الصحراء،  عن  خيتلف  متجانس،  غري  خليط  الكنسيَّ وجود  يف  معات  اإلقليمية  العواصم  يف  نشأت  الَت  ة 
 اإلمرباطورية الرومانية. 
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سنة          يف  الفصحى، كانت  العربية  إىل  لإلجنيل  ترمجة  أول  أن  هنا  الثاين  643ويُذكر  يوحنا  البطريك  مبساعي  م؛ 
أمري  األنصاري،  وقاص  أِب  بن  سعد  بن  عمري  لرغبة  استجابة  إهنا كانت  ويُقال  الرتمجة  األنطاكي.  هذه  ولكن  اجلزيرة؛   

 األوىل مفقودة. 
لقد مرران يف هذا اجلزء الثاين من الكتاب مبرحلتنْي أولينْي يف الدين، ومها املرحلة املوسوية واملرحلة العيسوية، حبسب         

دى املسيحيني، حبسب  وتناولنا العقائد بشيء من التفصيل، لدى املوسويني ول؛ كما بيّ ّنا يف هذا اجلزء.  زمنهما التشريعي
وإىل  امل ُستطاع.   نصاهبا؛  إىل  الدين  أمور  إعادة  إىل  يكون  ما  أحوج  الكريستولوجي،  العقدي  االختالف  بعد  العامل  وتركنا 

 تكميلها، كما سنرى. 
الثالث          اجلزء  هللا -ويف  ه  -إبذن  احملمدي.  اإلسالم  هي  والَت  للدين،  اخلامتة  املرحلة  سنعرف  متاطل،  غري  ذه  ومن 

أبوضح ما يكون اجلواب،  ني السابقني، يهودا ونصارى؛  املرحلة هي الغاية، وهي الَت ينبغي أن جتيب عن تساؤالت الكتابيّ 
ونعين من هذا، أن يستغين أهل الدين به عن الفلسفة، الَت ميم شطرها القاصرون عن    وبنور ساطع ماحق لكل الظلمات. 

               شفي عّلتهم... تُغّلتهم، و روي ت  ا، ظنا منهم أهن استمداد النور
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 ﴾   ويليه اجلزء الثالث بإذن الل   ﴿ 


