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  :الطبعة األولىمقــدمـــة 
احلمد للــه رب العـاملني، والـصالة والـسالم علـى سـيدنا حممـد صـلى اهللا عليـه وسـّلم، خـامت األنبيـاء 

  .واملرسلني، وأشهد أال إلـه إال اللـه وحده ال شريك لـه وأشهد أن حممًدا عبده ورسولـه
  أّما بعد،

فْـُرتي عليها كما افْــُرتي علـى اجلماعـة اإلسـالمية األمحديـة؛ فلـم جيـد املعانـدون  هناك مجاعة افليس
كمــا أن الــبعض ال يهمــه البحــث اجلــاّد . أمــام َمــد هــذه اجلماعــة الربانيــة ســبيالً ســوى اخــتالق األكاذيــب

ــــها ـــراه ينقـــل أقـــواالً قرأهـــا هنـــا أو هنـــاك مـــن دون أْن يتحقـــق مـــدى صحت ن هـــؤالء ومـــ. وحتـــري احلقيقـــة، فن
إذ ميكــن تقــسيم كتابـــه إىل ثالثــة )..اجلماعــة األمحديــة يف ميــزان اإلســالم(الــدكتور موســى البــسيط يف كتابـــه 

  :أقسام
ـــها؛ إن هــي إال جمموعــة مــن االفــرتاءات، ذلــك مثــل-1 أن حــج املــسلمني : أمــور كثــرية ال أصــل ل

، نـسخ اجلهـاد، مـواالة املـستعمر، عـدم خـتم األمحديني يكون لقاديان أو ربوة بدًال من مكـة، إنكـار القـرآن
  .النبوة مبحمد صلى اهللا عليه وسّلم، واالعتقاد باحللول والتناسخ، وغري ذلك

وفـاة املــسيح عيـسى ابــن مـرمي عليـه الــسالم وفـاة عاديــة مـن دون قتــل أو : مثــل. أمـور صـحيحة-2
 التـــشريعية وعـــدم انقطـــاع النبـــوة  ســـنة وحتديـــد قـــربه يف كـــشمري، انقطـــاع النبـــوة120صـــلب بعـــد أْن عـــاش 

  .التابعة، أن املهدي واملسيح شخص واحد هو مرزا غالم أمحد عليه السالم
ــــه، خــــصوًصا يف مــــا يتعلــــق -3 ت املعــــىن، أو أســــاءت إلي أمــــور نـــــزعت مــــن ســــياقها بطريقــــة غــــري

 .باإللـهامات وحبديث اإلمام املهدي عليه السالم عن اإلجنليز
إىل التفـــصيل يف األمـــور الـــيت ال أصـــل لــــها أو تلـــك الـــيت نــــزعت مـــن ســـياقها، وال أراين يف حاجـــة 

مكتفيًــا، بــأْن أطلــب مــن القــارئ الكــرمي أْن يراجــع كتــب اجلماعــة اإلســالمية األمحديــة ليتبــني احلقيقــة بعينـــه، 
ول بيـــد أين سأســـهب يف احلـــديث حـــ. أو أن يـــزور مـــساجد اجلماعـــة ومراكزهـــا يف أيـــة دولـــة يف هـــذا العـــامل

مـــسألة وفـــاة عيـــسى ابـــن مـــرمي عليـــه : وهـــي. املـــسائل الـــصحيحة الـــيت ذكرهـــا وحـــاول، عبثًـــا، أْن يـــرد عليهـــا
  .السالم وعدم انقطاع النبوة التابعة
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  :مقدمة الطبعة الثانية
  .إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله أشهد أال

مـن هـذا الكتـاب قبـل مخـس سـنوات، فنفـدت النـسخ مجيعهـا أما بعد، فقد صدرت الطبعة األوىل 
  .وحيث إن عدًدا من القرّاء طالب بإعادة طبعه، فها أنذا أبادر إىل ذلك.  نسخة2000البالغ عددها 

ــــم مبناقــــشته، رغــــم صــــداه لقــــد مت توزيــــع الكتــــاب يف عــــدد مــــن دول العــــامل،    لكــــن أحــــًدا مل يُق
دلـة الكتـاب الناصـعة، وطريقـة العـرض احلجاجيـة فاجـأت مـن كـان  أن أ-بالنـسبة إيلّ -وهـذا يعـين. املعروف

وهــذه دعــوة أخــرى مفتوحــة ملــن . هــذا رغــم أننــا طلبنــا مــن عــدد مــن العلمــاء أن يــرّد وأن ينــاقش. حيــاول الــردّ 
  .رأى يف نفسه القدرة على الرّد أن يرّد، وستكون قلوبنا واسعة لقراءة رّده ومناقشته

   ــــة زورا وحيــــث إن هــــذا الكتــــاب هــــو ردعلــــى كتــــاٍب هومجــــت فيــــه مجاعتنــــا اإلســــالمية األمحدي 
وحنـن إْذ نرّحـُب .. وتانا، فال بـّد مـن التـذكري بفـضل الكتـاب األصـلي الـذي كـان الـدافع األول وراء كتابنـا

بــالردود علــى كتابنــا هــذا، فــإن مــرّد ذلــك إىل أّن هــذه الــردود تفــتح بــاب النقــاش، وتــؤدي إىل وضــوح األدلــة 
مـن هنـا ُحيجـم كثـري . ة لنسبة أكرب من الناس، وهذا كلـه يف صـاحل أصـحاب الفكـر األنـصع واألقـوىالناصع

  .عن هذه املغامرة اليت فيها يفشلون) العلماء(من 
وإْذ نطالــب اآلخــرين بــأن ال مينعــوا العــواّم مــن قــراءة كتبنــا، فــنحن نتعهــد بــأن نفــتح البــاب علــى   

  . يقرأها الصغري والكبري مّنا؛ فالعدالة املطلقة أساس لدينامصراعيه أمام كتبهم لتدخل بيوتنا و 
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  : مقدمة الطبعة الثالثة
 النقـاش خـالل هـذا الـزمن، فقـد  جمـرىثالثة عشر عاما على تأليف هذا الكتاب، وقد تغّري أكثر من مضى 

وأنــه حباجــة إىل  كــّل مهّنــا علــى أن نثبــت للخــصم أّن قولــه لــيس قاطعــا يف املــسألة، ب كنــا يف البــدايات نــصُ 
 لكننــا اآلن يف وضــع خمتلــف جــدا، فــال يكــاد خــصومنا .مزيــد مــن البحــث، لعلــه يقبــل أن يفــتح معنــا نقاشــا

يذكرون أقواهلم اليت باتوا منها خيجلون، وصار البدء بقولنا هو الغالب، وصرنا نطرح قول مجاعتنا بكل ثقـة 
مـن  دفاعيالـطـابَع الذات أيـت أن أغـّري العبـارات مـن هنـا ر . أنه القول الواضح البسيط الذي ينتظره اجلميع

بآيـة خـامت النبيـني وحبــديث  فقـد كـان الـسيناريو أْن يـستدل خـصومنا ؛ االسـرتاتيجيةأغـّري أن و ، الطبعـة األوىل
بيـد .  واعتدنا أن نكون مدافعني يف هذه املسألة، وكأا شبهة ترِد علينـا،على انقطاع النبوة" ال نيب بعدي"

 فاإلشـكال واقــع علـيهم ال علينــا؛ فهـم الــذين يؤمنــون  وكــذلك احلــديث؛ن،حنـدينهم ُهــم ال تُـة أن هـذه اآليــ
فــنحن ال نــؤمن بنــيب مــن خــارج هــذه . بنــيب مــن خــارج هــذه األمــة وينــسخ بعــض أحكــام شــريعتها، ال حنــن

، "ديال نــيب بعــ" وال حــديث �خــامت النبيــني� لــذا ال تعارضــنا آيــة ؛األمــة، وال بنــيب ينــسخ بعــض األحكــام
  . بل تعارضهم هم

 َمن يقول خبتم وحَدنانحن ف.. هان باب أدلة استمرار م قضية ختم النبوة ال جيب علينا إذن أن نتناول
النبوة، فنرفض أن ينـزل نيب من بين إسرائيل هلذه األمة، ونرفض أن يأيت نيب بشريعة جديدة وينسخ 

ولوا أن يثبتوا استمرار النبوة ليربروا نزول املسيح، أي أن على اآلخرين أن حيا. .احلرية الدينية واجلزية
نا حنن  وليس واجبا علينا حنن أن نبحث عن هذه األدلة لتربير بعثة املسيح املوعود عليه السالم، فأدلتُ 

كثرية؛ فنـزول املسيح أحاديثه متواترة، ووفاة املسيح قطعية، ووصف املسيح بالنبّوة ثابت من أنه نيب 
  . .الذي يصفه بالنبوة أربع مرات يف حديث واحد" مسلم"يث أصال، ومن حد

عليهم أن يربروا كيف ينـزل وقد ..  حنناللذا على اآلخرين أن حياولوا تربير نزول املسيح من السماء، 
مث عليهم هم أن يشرحوا معىن خامت .  هو خامت النبيني�وأن يربروا كيف ينـزل بينما الرسول . مات

  . � وهو سياق املدح وإثبات األبوة الروحانية للرسول النبيني يف سياقه،
  . فهذه هي االسرتاتيجية اليت من خالهلا أعيُد صياغة بعض فقرات هذا الكتاب
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  وفاة المسيح عيسى ابن مريم عليه السالم
لـــذا فمـــن غـــاب عـــن بيتــــه زمنًـــا طـــويًال، حيكـــم . معلـــوم أن اإلنـــسان يعـــيش عمـــرًا معينًـــا مث ميـــوت

إن هــــذا : وال يقـــال. وتــــه عنـــد ســـن معينـــة، علـــى اخــــتالف يف حتديـــدها، لتقـــسيم املـــرياث مـــثالً القاضـــي مب
الــشخص مل يثبـــت موتـــه، مـــا يوجــب احلكـــم حبياتـــه مئـــات الــسنني، فاألصـــل أْن ميــوت اإلنـــسان بعــد مـــدة 

  .1حمددة معروفة على وجه التقريب، ومعروف متوسطها احلسايب
ن أدلة وفاة عيسى ابن مـرمي؛ فهـي مـسألة يف غـًىن عـن دليـل، بـل من هنا، غري جدير بأْن ُيسأل ع

، ومـع هـذا حنكـم  جيب السؤال عن دليل حياتـه؛ فهناك ماليني من الناس الذين مل يثبت موتـهم بـدليل بـني
هد إنــه قـد مـات، مـع أن أحـًدا مل يـش: فالذي فُقد يف احلرب العاملية األوىل من أجدادنا نقـول عنــه. مبوتـهم

واملعىن أنـه إن مل يكن هنـاك دليـل علـى وفـاة املـسيح عليـه الـسالم، فيجـب أْن حنكـم مبوتــه . أنـه قد رآه ميًتا
  .بناء على األصل؛ وهو موت أي إنسان عند سن معروفة تقريًبا

ه ومع هذا، نرى أن النيب الوحيد الـذي اهـتم القـرآن الكـرمي بتأكيـد وفاتــه هـو املـسيح ابـن مـرمي عليـ
وقد بدأ العلماء يرجعـون إىل القـول احلـق يف هـذه . السالم، كما أكد ذلك نبينا حممد صلى اهللا عليه وسّلم

املسألة، وصار كثـري منــهم يقـول بوفـاة املـسيح ابـن مـرمي، وتبـني لــهم دور النـصارى يف حـشو هـذي العقيـدة 
  .يف أذهان املسلمني

ال جـــــذور لـــــها يف الفكـــــر 2ء عقيــــدة نــــصرانيةإن القــــول بــــصعود عيـــــسى عليــــه الــــسالم إىل الـــــسما
اإلســـالمي؛ فالنـــصارى يعتقـــدون أن املـــسيح قـــد مـــات علـــى الـــصليب مث صـــعد إىل الـــسماء مـــن قـــربه الـــذي 

 فلـــم يُـــذكر يف القـــرآن وال يف الـــسنة أن - املـــسلمني–أمـــا عنـــدنا، حنـــن . وضـــع فيـــه، لـــيجلس إىل ميـــني اللــــه
فاحليــاة، والــسماء، واجلــسد بالنــسبة إىل املــسيح . ، أو أنـــه حــيعيــسى عليــه الــسالم صــعد إىل الــسماء قــط

ــــهادات ُفهمـــت خطـــأ مـــن  ـــسنة، بـــل هـــي اســـتنتاجات واجت عليـــه الـــسالم غـــري موجـــودة يف القـــرآن أو يف ال
. َحيتمـــل رفـــع املكـــان أو رفـــع املكانـــة) الرفـــع(اآليـــات الـــيت تـــذكر أن اهللا تعـــاىل رفعـــه إليـــه، يف حـــني أن لفـــظ 

كلمــة ذات عــدة معــاٍن، مبعــىن ) نــزل(حاديــث النبويــة الــيت تتحــدث عــن نـــزول املــسيح، علًمــا أن ونتيجــة األ
أنـــها ظنيــة الداللــة، أي أن الــذين قــالوا بوجــوده يف الــسماء ردوا احملكــم إىل املتــشابـه، بــدل أن يــردوا املتــشابـه 

  . إىل احملكم
خــالل القــرآن الكــرمي والــسنة وأقــوال العلمــاء وإليــك أدلــة وفــاة املــسيح عليــه الــسالم بالتفــصيل مــن 

  .املسلمني

                                                           
1
والصحيح أنـه إذا مضت مدة حيكم القاضي مبثلـها أن مثلـه ال يعيش فيها، ُقسم مالـه : "قال اإلمام تقي الدين احلصين الشافعي املذهب 

احلـصين، تقـي " (يكفي مدة يغلب على الظن أنـه ال يعيش أكثر منــها، واللــه أعلـم: ه أصحهابني الورثة حالة احلكم، مث يف قدر املدة أوج
 )20ص2الدين، كفاية األخيار يف حل غاية االختصار، دار الفكر، ج

2
 81م، ص1975هـ1395، 8، طشلتوت، حممود، الفتاوى، دار الشروق 
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  أدلة القرآن الكريم على موت عيسى عليه السالم

ـُرَك ِمـَن الـِذيَن َكَفـُروا َوَجاِعـُل (قوله تعاىل : أوالً  َوُمَطه يَك َورَاِفُعَك ِإَيلُمتَـَوف ِإْذ قَاَل اللـه يَاِعيَسى ِإين
َنُكْم ِفيَما ُكْنُتْم ِفيـِه َختَْتِلُفـونَ الِذيَن اتـبَـُعوَك فَـ  آل )(ْوَق الِذيَن َكَفُروا ِإَىل يـَْوِم اْلِقَياَمِة ُمث ِإَيل َمْرِجُعُكْم فََأْحُكُم بـَيـْ

  )56: عمران
  :وافًيا جبسدك؛ وذلك لألدلة التالية) رافعك(ال تعين هنا إال مميتك، وال تعين ): ُمتَـَوفّيكَ (
ّيف إذا كان من باب التفعـل، وكـان الفاعـل هـو اللــه أو أحـد املالئكـة، وكـان املفعـول بــه إن التـوَ -1

) تَـَوىف
ُ
وال يوجـد أي مثـال . صاحب روح، ومل تكن قرينة صارفة؛ كالنوم أو الليل، فليس معناه إال املـوت) امل

ـــة املختلفـــة ولـــو راجعـــت امل. ينـــايف هـــذه القاعـــدة يف القـــرآن، أو يف الـــسنة، أو يف كـــالم العـــرب عـــاجم العربي
  .1لتبينت ذلك

  .إذا قبض روحه: تـََوفاه اللـه: جاء يف لسان العرب
  .أي قبض روحه: تـََوفاه اللـه: جاء يف القاموس احمليط

  .قُِبَضت روحه ومات: أماتـه، وتـُُويفَ فالن: تـََوفاه اللـه: ومثلـه يف أقرب املوارد، ويف املنجد
.  مــرة منـــها مبعــىن املــوت23وكانــت يف . مــرة25) تـََفعــل(كــرمي كلمــة تـَــَوىف  وردت يف القــرآن ال-2

 61وكانــت يف مــرتني مبعــىن النــوم؛ حيــث وردت قرينــة صــارفة هــي الليــل يف اآليــة . إذ مل تكــن قرينــة صــارفة
 يف كمــا جــاء) قبــضه وافًيــا(ومل تــأت يف أي منهــا مبعــىن .  مــن ســورة الزمــر43مــن ســورة األنعــام، ويف اآليــة 

  .بعض كتب التفسري
  :وها هي اآليات مجيعها

 ِمـــْنُكْم َويَــــَذُروَن أَْزَواًجـــا يـَتَـَربــــْصَن بِأَنُفـــِسِهن أَْربـََعــــَة َأْشـــُهٍر َوَعــــْشرًا فَـــِإَذا بـََلْغــــَن يـُتَـَوفـــــْونَ  َوالـــِذيَن -1
  )235: سورة البقرة(ُروِف َواللـه ِمبَا تـَْعَمُلوَن َخِبريٌ َأَجلـهن َفال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما فـََعْلَن ِيف أَنُفِسِهن بِاْلَمعْ 

ـــَر ِإْخـــرَاٍج فَـــِإْن يـُتَـَوفــــْونَ  َوالـــِذيَن -2   ِمـــْنُكْم َويَـــَذُروَن أَْزَواًجـــا َوِصـــيًة َألْزَواِجِهـــْم َمَتاًعـــا ِإَىل اْحلَـــْوِل َغيـْ
  )241: سورة البقرة(ِهن ِمْن َمْعُروٍف َواللـه َعزِيٌز َحِكيمٌ َخَرْجَن َفال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِيف َما فـََعْلَن ِيف أَنُفسِ 

3- يكَ ِإْذ قَاَل اللـه يَاِعيَسى ِإينبَـعُـوَك ُمتَـَوفِذيَن اتـِذيَن َكَفـُروا َوَجاِعـُل الـُرَك ِمَن ال َوُمَطه َورَاِفُعَك ِإَيل 
 ِذيَن َكَفُروا ِإَىل يـَْوِم اْلِقَياَمِة ُمثـَنُكْم ِفيَمـا ُكْنـُتْم ِفيـِه َختَْتِلُفـونفـَْوَق ال : سـورة آل عمـران( ِإَيل َمْرِجُعُكْم فَـَأْحُكُم بـَيـْ

56(  

                                                           
1
لقـرآن كثـريًا مبعـىن املـوت حـىت صـار هـذا املعـىن هـو الغالـب عليهـا املتبـادر قـد وردت يف ا) تـوىف(وكلمـة : قـال شـيخ األزهـر حممـود شـلتوت 

 )61شلتوت، الفتاوى، ص"(منـها، ومل تستعمل يف غري هذا املعىن إال وجبانبـها ما يصرفها عن هذا املعىن املتبادر
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ــْر َعنــا -4◌َ  َنــا فَــاْغِفْر لََنــا ُذنُوبـََنــا وََكفــا َربـُكْم َفآَمنْعَنــا ُمَناِديًــا يـَُنــاِدي ِلِإلميـَـاِن َأْن آِمنُــوا بِــَرب َربـَنــا ِإنـَنــا مسَِ
 َنا َئاتَِنا َسي193: سورة آل عمران(َمَع األَبـْرَارِ َوتـََوفـ(  

5- أَْربـََعـًة ِمـْنُكْم فَـِإْن َشـِهُدوا فََأْمـِسُكوُهن َوالالِيت يَـْأِتَني اْلَفاِحـَشَة ِمـْن نِـَساِئُكْم فَاْستَـْشِهُدوا َعلَـْيِهن
 ِيف اْلبـُُيوِت َحىت اُهنَسِبيال  اْلَمْوُت أَْو َجيَْعَل ايـَتَـَوف 15: سورة النساء(للـه لـهن (  

ــْضَعِفَني ِيف اَألْرِض تـََوفــاُهمُ ِإن الــِذيَن -6 ــاُلوا ُكنــا ُمْسَت ــيَم ُكنــُتْم َق ــاُلوا ِف  اْلَمالِئَكــُة ظَــاِلِمي أَنُفــِسِهْم َق
  )97: سورة النساء(ُهْم َجَهنُم َوَساَءْت َمِصريًا قَاُلوا َأَملْ َتُكْن أَْرُض اللـه َواِسَعًة فَتـهاِجُروا ِفيَها فَُأْولَِئَك َمْأَوا

َما قـُْلُت لـهْم ِإال َما أََمـْرَتِين بــه َأِن اْعبُـُدوا اللــه َريب َوَربُكـْم وَُكنـُت َعلَـْيِهْم َشـِهيًدا َمـا ُدْمـُت فِـيِهْم -7
  )117: سورة املائدة( ُكل َشْيٍء َشِهيٌد  ُكنَت أَْنَت الرِقيَب َعَلْيِهْم َوأَْنَت َعَلىتـََوفـْيَتِين فـََلما 

َعــُثُكْم ِفيــِه لِيـُْقــَضى َأَجــٌل ُمــَسمى ُمث يـَتَـَوفــاُكْم َوُهــَو الــِذي -8 بِاللْيــِل َويـَْعلَــُم َمــا َجــَرْحُتْم بِالنـــهاِر ُمث يـَبـْ
  )60: نعامسورة األ(إِلَْيِه َمْرِجُعُكْم ُمث يـَُنبُئُكْم ِمبَا ُكنُتْم تـَْعَمُلونَ 

  ).الليل(هنا جاء التـَويف مبعىن النوم لوجود قرينة هي 
 ُرُسـُلَنا َوُهـْم تـََوفـْتــهُ َوُهَو اْلَقاِهُر فـَْوَق ِعَباِدِه َويـُْرِسُل َعَلْيُكْم َحَفظًَة َحىت ِإَذا َجاَء َأَحـدَُكُم اْلَمـْوُت -9
  )61: سورة األنعام(ال يـَُفرطُونَ 

 ِممــِن افْـتَـــَرى َعلَــى اللـــه َكــِذبًا أَْو َكــذَب بِآيَاتـــه أُْولَئِــَك يـََنالـــهْم نَــِصيبـهْم ِمــَن اْلِكتَــاِب َفَمــْن َأْظلَــمُ -10
ــَن َمــا ُكنــُتْم تَــْدُعوَن ِمــْن ُدوِن اللـــه قَــاُلوا َضــلوا َعنــا َوَشــِهُدوا َعَلــى يـَتَـَوفـْونـــهْم َحــىت ِإَذا َجاَءتـــهْم ُرُســُلَنا  قَــاُلوا أَْي

  )37: سورة األعراف(نـُْفِسِهْم أنـهْم َكانُوا َكاِفرِينَ أَ 
رًا وَ -11 َنا َصبـْ سـورة ( ُمـْسِلِمَني تـََوفـَناَوَما تَنِقُم ِمنا ِإال َأْن آَمنا بِآيَاِت َربـَنا َلما َجاَءتْـَنا َربـَنا أَْفرِْغ َعَليـْ

  )126: األعراف
َن َكَفــُروا اْلَمالِئَكــُة يَــْضرِبُوَن ُوُجــوَهُهْم َوأَْدبَــاَرُهْم َوُذوقُــوا َعــَذاَب احلَْرِيــِق  الــِذييـَتَـــَوىف َولَــْو تـَــَرى ِإْذ -12

  )50: سورة األنفال(
نَـا َمـْرِجُعُهْم ُمث اللــه َشـِهيٌد َعلَـى َمـا يـَْفَعلُـوَن  نـَتَـَوفـيَـنـكَ َوِإما نُرِيـَنَك بـَْعـَض الـِذي نَعِـُدُهْم أَوْ -13  فَِإلَيـْ

  )46: رة يونسسو (
قُــْل يَــا أَيـَهــا النــاُس ِإْن ُكْنــُتْم ِيف َشــك ِمــْن ِديــِين فَــال أَْعبُــُد الــِذيَن تـَْعبُــُدوَن ِمــْن ُدوِن اللـــه َوَلِكــْن -14

  )104: سورة يونس( َوأُِمْرُت َأْن َأُكوَن ِمْن اْلُمْؤِمِنَني يـَتَـَوفاُكمْ أَْعُبُد اللـه الِذي 
ْيَتِين ِمْن اْلُمْلِك َوَعلْمَتِين ِمْن تَْأِويِل اَألَحاِديـِث فَـاِطَر الـسَماَواِت َواَألْرِض أَنْـَت َوِيل َرب َقْد آتَـ -15

نـَْيا َواآلِخرَِة  ِين ِيف الداحلِِني تـََوف101: سورة يوسف(ُمْسِلًما َوَأْحلِْقِين بِالص(  
َنــا اْحلِـَساُب أَْو نـَتَـَوفـيَـنـكَ ُهْم َوِإْن َمـا نُرِيـَنـَك بـَْعــَض الـِذي نَعِــدُ -16 َـا َعَلْيــَك الْـَبالُغ َوَعَليـْ ســورة ( فَِإمن

  )40: الرعد
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 اْلَمالِئَكـُة ظَـاِلِمي أَنُفـِسِهْم فَـأَْلَقُوا الـسَلَم َمـا ُكنـا نـَْعَمـُل ِمـْن ُسـوٍء بـَلَـى ِإن اللـــه تـَتَـَوفـاُهمُ الـِذيَن -17
  )28: سورة النحل(ْعَمُلوَن َعِليٌم ِمبَا ُكْنُتْم تَـ 

سـورة (اْلَمالِئَكـُة طَيبِـَني يـَُقولُـوَن َسـالٌم َعلَـْيُكُم اْدُخلُـوا اْجلَنـَة ِمبَـا ُكنـُتْم تـَْعَملُـوَن تـَتَـَوفاُهُم الِذيَن -18
  )32: النحل

19- ــاُكمْ َواللـــه َخَلَقُكــْم ُمثِإَىل أَْرَذِل ايـَتَـَوف َوِمــْنُكْم َمــْن يـُــَرد  ْلُعُمــِر ِلَكــْي ال يـَْعَلــَم بـَْعــَد ِعْلــٍم َشــْيًئا ِإن
  )70: سورة النحل(اللـه َعِليٌم َقِديرٌ 
يَا أَيـَها الناُس ِإْن ُكْنُتْم ِيف َرْيٍب ِمْن اْلبَـْعِث فَِإنا َخَلْقَناُكْم ِمْن تـُـرَاٍب ُمث ِمـْن نُْطَفـٍة ُمث ِمـْن َعَلَقـٍة -20

َ َلُكـْم َونُِقـر ِيف اَألْرَحـاِم َمـا نَـَشاُء ِإَىل َأَجـٍل ُمـَسمى ُمث ُخنْـرُِجُكْم ِطْفـال ُمث ُمث ِمْن ُمْضَغٍة خمَُ  َقٍة لُِنبَــنيَقٍة َوَغْريِ ُخمَلل
ــْن  ــْنُكْم َم ُلُغــوا َأُشــدُكْم َوِم ــَوىف لَِتبـْ ــِر ِلَكــْيال يـَعْ يـُتَـ ــْن يـُــَرد ِإَىل أَْرَذِل اْلُعُم ــْنُكْم َم ــَرى  َوِم ــٍم َشــْيًئا َوتـَ ــِد ِعْل ــْن بـَْع ــَم ِم َل

َها اْلَماَء اْهتـزْت َوَرَبْت َوأَنـَْبَتْت ِمْن ُكل َزْوٍج بـهيٍج    )5: سورة احلج(اَألْرَض َهاِمَدًة فَِإَذا أَنـزْلَنا َعَليـْ
  )11: سورة السجدة(ْرَجُعوَن  َمَلُك اْلَمْوِت الِذي وُكَل ِبُكْم ُمث ِإَىل َربُكْم تُـ يـَتَـَوفاُكمْ ُقْل -21
َهــا اْلَمــْوَت يـَتَـــَوىف اللـــه -22  األَنـُْفــَس ِحــَني َمْوتـــها َوالــِيت َملْ َمتـُـْت ِيف َمَناِمَهــا فـَُيْمــِسُك الــِيت قَــَضى َعَليـْ

  )2: زمرسورة ال(َويـُْرِسُل اُألْخَرى ِإَىل َأَجٍل ُمَسمى ِإن ِيف َذِلَك آليَاٍت لَِقْوٍم يـَتَـَفكُروَن 
  ).يف منامها(وهنا جاء التـَويف مبعىن النوم لوجود قرينة هي 

23- ُكْم ُمثُلغُـوا َأُشـد ُهَو الِذي َخَلَقُكْم ِمْن تـُرَاٍب ُمث ِمْن نُْطَفٍة ُمث ِمْن َعَلَقٍة ُمث ُخيْـرُِجُكْم ِطْفـال ُمث لَِتبـْ
ُلُغوا َأَجال ُمَسمى َوَلَعلُكْم تـَْعِقُلوَن تَـَوىف لَِتُكونُوا ُشُيوًخا َوِمْنُكْم َمْن يُـ    )67: سورة غافر( ِمْن قـَْبُل َولَِتبـْ

نَـا يـُْرَجعُـوَن نـَتَـَوفـيَـنـكَ فَاْصبـر ِإن َوْعَد اللـه َحق فَِإما نُرِيـَنَك بـَْعَض الِذي نَِعُدُهْم أَْو -24 سـورة ( فَِإلَيـْ
  )77: غافر

  ) 27: سورة حممد(اْلَمالِئَكُة َيْضرِبُوَن ُوُجوَهُهْم َوأَْدبَاَرُهْم فتـهُم تـَوَ َفَكْيَف ِإَذا -25
وجـــذر املـــصدر .  كمـــا ال بـــد مـــن التـــذكري بـــأن لكـــل جـــذٍر فعلـــي يف اللغـــة العربيـــة أوزانــــه املختلفـــة

بـصيغه املختلفـة، سـتا ) ويف(وقـد ورد هـذا اجلـذر الفعلـّي ). ويف( هو اجلذر الثالثـي) التـَويف (الفعلي الصريح 
) 20(، ويف )فـَعـل(مرًة منــها علـى وزن ) 19(جاء يف . آيًة قرآنية) 64(مرًة يف أربٍع وستني ) 66(وستني 

، ومــرًة اســم تفــضيل )اْســتَـْفَعل(، ومــرًة علــى وزن )تـََفعــل( مــرًة علــى وزن )25(، ويف )أفْـَعــل(مــرًة علــى وزن 
  ).أَفْـَعل(على وزن 

  :ت والستني باألوزان واآلياتوهاكم الصيغ الس
ــَوفيهم ). 26: آل عمــران(ُوفـَيــت ). 282: البقــرة(تـُــَوىف ). 273: البقــرة(يـُــَوف : )فـَعــل( آل (فـَيـُ

يـُـَوف ). 174: النـساء(فـَيـُـَوفيِهم ). 186: آل عمـران(تـَُوفــْون ). 162: آل عمـران(تـَُوىف ). 58: عمران
: النحــل(تـُــَوىف ). 112: هــود(لَيـَُوفـَينـــهم ). 110: هــود(َلُمَوفــوُهم ). 16: هــود(نـُــَوف ). 61: األنفــال(
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ــَوفـيَـُهم ). 40: النــور(فـََوفــاُه ). 26: النــور(يـُــَوفيِهم ). 112 ُوفـَيــت ). 11: الزمــر(يـُــَوىف ). 31: فــاطر(لَيـُ
  )38: النجم(َوىف ). 20: األحقاف(لِيـَُوفـيَـُهم ). 91: الزمر(

: آل عمـــران(أَْوىف ). 178: البقـــرة(املوفُـــون ). 41: البقـــرة(أُوِف ). 41: البقـــرة(أَْوفـــوا  ):َأفْـَعـــل(
أَْوىف ). 86: األعــراف(أَْوفُــوا ). 153: األنعــام(أَْوفُــوا ). 153: األنعــام(أَْوفُــوا ). 2: املائــدة(أَْوفُــوا ). 77

). 21: الرعــد(يوفُــون ). 89: يوســف(أَْوِف . )60: يوســف(أَْويف ). 86: هــود(أَْوفُــوا ). 111: التوبــة(
: الـشعراء(أَْوفُـوا ). 30: احلـج(َوْليوفُـوا ). 36: اإلسـراء(أَْوفُـوا ). 35: اإلسـراء(أَْوُفوا ). 92: النحل(أَْوُفوا 
  ).8: اإلنسان(يوُفون ). 11: الفتح(أَْوىف ). 182

ــْوَن  ):تـََفعــل( ــْوَن  ).235: البقــرة(يـُتَـَوفـ 241: البقــرة(يـُتَـَوفـ .( يــَكُمتَـَوف)نــا ). 56: آل عمــرانتـََوف
ــــــساء(يـَتَـَوفــــــاُهن ). 194: آل عمــــــران( ــــــساء(تـََوفــــــاُهم ). 16: الن ــــــَوفـْيَتين ). 98: الن ــــــدة(تـَ ). 118: املائ

). 127: عــرافاأل(تـََوفنــا ). 38: األعــراف(يـَتَـَوفـْونـــهم ). 62: األنعــام(تـََوفتـــه ). 61: األنعــام(يـَتَـَوفــاُكم 
 51: األنفــــال(يـَتَــــَوىف .( ــــَكيَـننـَتَـَوفـ)47: يــــونس .( ــــاُكميـَتَـَوف)105: يــــونس .( ينتـَــــَوف)102: يوســــف .(

). 71: النحــــل(يـَتَـَوفــــاُكم ). 33: النحــــل(تـَتَـَوفــــاُهم ). 29: النحــــل(تـَتَـَوفــــاُهم ). 41: الرعــــد(نـَتَـَوفـيَـنــــَك 
 6: احلج(يـُتَـَوىف .( َاُكم يـَتَـوف)12: السجدة .( يـَتَـَوىف)43: الزمر .( يـُتَـَوىف)68: غـافر .( ـَكيَـننـَتَـَوفـ)غـافر :

  ). 28: حممد(تـََوفتـهم ). 78
  ).3: املطففني(يسَتوُفون  ):إْستَـْفَعل(
  ).42: النجم(األوىف : ) )التـْفضيل(َأفْـَعل (

 لـه غري املـوت، إذا كـان الفاعـل هـو اللــه أو أحـد ، الذي ال معىن)تـََفعل(بيد أن حديثنا عن الوزن 
أمـــا األوزان األخـــرى فلــــها معـــاٍن خمتلفـــة . املالئكـــة، وكـــان املفعـــول بــــه شـــيًئا ذا روح، ومل تكـــن قرينـــة صـــارفة

، )تـََفعـل(أمـا الـصيغتان املتعلقتـان باملـسيح ابـن مـرمي فقـد جاءتـا علـى وزن . أخرى، من دون أْن تعـين املـوت
. ومل تـصرفهما أيـة قرينـة. بت باالستقراء يف القرآن أنـهما ال تعنيان إال املوت، ما مل تـصرفهما قرينـةواللتان ث

  .وها حنن نعلنـه حتديًا أْن يؤتى مبثال واحد مْن كالم العرب عبـر التاريخ ينايف ما نقول
حه َعـــْن فقـــد أخــرج البخـــاري يف صـــحي: ورد يف احلــديث النبـــوي الـــشريف مـــا يؤيــد هـــذا املعـــىن-3

َوَما ِيف بـَْيِيت ِمْن َشْيٍء يَْأُكلـه ُذو َكبِـٍد ِإال َشـْطُر َشـِعٍري ِيف َرف ِيل فََأَكْلـُت ِمنــه تـُُويفَ َرُسوُل اللـه َعاِئَشَة قَاَلْت 
  1َحىت طَاَل َعَلي َفِكْلتـه فـََفِينَ 

َوِيف يـَـْوِمي ِيف بـَْيـِيت صـلى اهللا عليـه وسـّلم النِيب تـُُويفَ : كما أخرج َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللـه َعنـها قَاَلتْ 
َوبـَْنيَ َسْحرِي َوَحنْرِي وََكاَنْت ِإْحَدانَا تـَُعوُذُه ِبُدَعاٍء ِإَذا َمِرَض فَـَذَهْبُت أَُعـوُذُه فـََرفَـَع رَْأَسـُه ِإَىل الـسَماِء َوقَـاَل ِيف 

  1الرِفيِق اَألْعَلى ِيف الرِفيِق اَألْعَلى

                                                           
1
 ، باب نفقة نساء النيب بعد وفاتهالبخاري، كتاب فرض اخلمس 
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: ورد عن ابن عباس رضي اللـه عنــه يف صـحيح البخـاري مـا يؤكـد هـذا؛ حيـث قـال ابـن عبـاس-4
  2مميتك: ُمتَـَوفيكَ 

  .إن هذه اآلية قطعية يف داللتـها على موت عيسى عليه السالم: لذا فإننا نقول مطمئنني
ـُذوِين َوأُمـي إِلــهْنيِ ِمـْن ُدوِن َوِإْذ قَاَل اللـه يَاِعيَسى اْبَن َمْرَميَ أَأَ (قولـه تعاىل : ثانًيا ِـاِس اختنَت قـُْلَت لِلن

اللـه قَاَل ُسْبَحاَنَك َما َيُكوُن ِيل َأْن أَُقوَل َما لَْيَس ِيل ِحبَـق ِإْن ُكنـُت قـُْلتُــه فـََقـْد َعِلْمتَــه تـَْعلَـُم َمـا ِيف نـَْفـِسي َوال 
َمــا قـُْلــُت لـــهْم ِإال َمــا أََمــْرَتِين بـــه َأِن اْعبُــُدوا اللـــه َريب َوَربُكــْم *  اْلُغيُــوِب أَْعَلــُم َمــا ِيف نـَْفــِسَك ِإنــَك أَنْــَت َعــالّمُ 

ــــا  ْيَتِين وَُكنـــُت َعلَــــْيِهْم َشــــِهيًدا َمــــا ُدْمـــُت فِــــيِهْم فـََلمَشــــْيٍء تـَــــَوفـ ِقيــــَب َعلَــــْيِهْم َوأَنْـــَت َعلَــــى ُكــــلُكنـــَت أَنْــــَت الر 
  )117-116: سورة املائدة)(َشِهيدٌ 

فيجيـب بأنــه . يسأل اللـه تعاىل عيسى عليه الـسالم يـوم القيامـة، عـْن سـبب اختـاذ النـاس إيـاه إلــًها
أمرهم بأْن يعبدوا اللـه، وبأنـه كان علـيهم شـهيًدا خـالل مـدة إقامتــه بينــهم، أمـا وقـد مـات، فـال علـم لــه مبـا 

ولـو فرضـنا أن . علـيهم، وهـو علـى كـل شـيء شـهيدحصل بعده مْن تأليه لـه؛ فكان اللـه تعـاىل هـو الرقيـب 
عيسى سيبعث مْن جديد فستكون إجابتـه غري صحيحة؛ إذ إنـه سيعلم ما أحدثوا بعـده، وسـيكون علـيهم 

  .رقيًبا
ـــهذه اآليــة علــى املوضــوع نفــسه، فقــال ُجيــاء : (وقــد اســتدل رســولنا حممــد صــلى اهللا عليــه وســّلم ب

: رجال مــْن أصــحايب ذات اليمــني وذات الــشمال، فــأقول أصــحايب؟ فيقــالمث يؤخــذ بـــ... بـــرجال مــْن أمــيت
وَُكنـُت : ( إنـهم مل يزالوا مرتدين على أعقابـهم منذ فارقتـهم، فأقول كمـا قـال العبـد الـصاحل عيـسى ابـن مـرمي

عـن )... ْيِهْم َوأَنْـَت َعلَـى ُكـل َشـْيٍء َشـِهيدٌ َعَلْيِهْم َشِهيًدا َما ُدْمُت ِفيِهْم فـََلما تـََوفـْيَتِين ُكنَت أَْنَت الرِقيـَب َعلَـ
  3)هم املرتدون الذين ارتدوا على عهد أيب بكر فقاتلـهم أبو بكر رضي اللـه عنـه: قبيصة قال

لقد ذكر اللـه تعاىل نعمه علـى عيـسى عليـه الـسالم ومل يـذكر نعمـة حياتــه يف الـسماء آالف : ثالثًا
افة، مث نسخه تشريعات إسالمية، مث جناحه الباهر واتبـاع النـاس مجيًعـا إيـاه السنني، مث جميئه ليكون للناس ك

، مث قتلـه ذلك الدجال الرجل صاحب اخلوارق كما يتوهم الـبعض يف تفـسرياتـهم لألحاديـث النبويـة البليغـة 
ــا ـــه تعــاىل. املليئــة باملعــاين، الــيت يفــسروا تفــسريًا خرافًي ــاَل اللـــه يَاِعيــ(إقــرأ قول ــْر نِْعَمــِيت ِإْذ َق ــَن َمــْرَميَ اذُْك َسى اْب

َعَلْيَك َوَعلى َوالِـَدِتَك ِإْذ أَيـدتَك بِـُروِح اْلُقـُدِس ُتَكلـُم النـاَس ِيف اْلَمْهـِد وََكْهـال َوِإْذ َعلْمتُـَك اْلِكتَـاَب َواحلِْْكَمـَة 
ــْورَاَة َواِإلِجنيــَل َوِإْذ َختُْلــقُ  ــِة ا َوالتـ ــرًا بِــِإْذِين َوتـُــْربُِئ اَألْكَمــَه ِمــْن الطــِني َكَهْيَئ ــنُفُخ ِفيَهــا فـََتُكــوُن طَيـْ لطــْريِ بِــِإْذِين فـََت

                                                                                                                                                                   
1
 ، باب مرض النيب ووفاتهازيكتاب املغصحيح البخاري،   

2
 ، باب ما جعل اهللا من حبرية وال سائبةصحيح البخاري، كتاب التفسري 

3
 البخاري، كتاب بدء اخللق، باب واذكر يف الكتاب مرميصحيح  
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ــَرَص بِــِإْذِين َوِإْذ ُختْــرُِج اْلَمــْوَتى بِــِإْذِين َوِإْذ َكَفْفــُت بَــِين ِإْســرَائِيَل َعْنــَك ِإْذ ِجْئتـــهْم بِاْلبَـيـَنــاِت فـََقــالَ  الــِذيَن   َواألَبـْ
  )111: سورة املائدة) (ْن َهَذا ِإال ِسْحٌر ُمِبنيٌ َكَفُروا ِمنـهْم إِ 

وعـدم ذكـر . فهذه هي النعم اليت أنعم اللـه ـا علـى نبيـه عيـسى، وهـذا هـو معـرض احلـديث عنــها
نـزولـه ليحكم العامل وتدين لــه البـشرية يف معـرض احلاجـة إىل ذلـك، دليـل علـى عـدم حـصولـه بالنـسبة إليـه؛ 

فاآليــة يُفهــم منـــها، ضــمًنا، عــدم جمــيء عيــسى عليــه الــسالم . 1إىل بيــاٍن بيــانٌ فالــسكوُت يف معــرض احلاجــة 
  . إىل هذه الدنيا ثانية

َوَما ُحمَمٌد ِإال َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن قـَْبلـه الرُسُل أَفَـِإْين َمـاَت أَْو قُتِـَل انـَْقَلْبـُتْم َعلَـى ( قولـه تعاىل :رابًعا
َقلِ    ) 145: سورة آل عمران) (ْب َعَلى َعِقبَـْيِه فـََلْن َيُضر اللـه َشْيًئا َوَسَيْجزِي اللـه الشاِكرِينَ أَْعَقاِبُكْم َوَمْن يـَنـْ

أن حممـًدا صـلى اهللا : تعين ماتت، وال تعين هنا مّرت؛ فاآلية تتحـدث عـن املـوت، واملعـىن) خلت(
املعركـــة وترتــدون علـــى أدبــاركم بعـــد عليــه وســـّلم رســول، مـــات مــْن قبلــــه الرســل مجيًعـــا، فلمــاذا تــــهربون مــن 

  . مساعكم مبوتـه، أو بقتلـه؟ فهو كمن سبقه من الرسل سيموت، وهذا ال يدعو إىل الرتاجع والـهزمية
  . ، هنا، مّرت، ملا كانت قيمة لـهذا املعىن)خلت(ولو فرضنا أن معىن 
ــــَه أن كلمـــة  ـــريًا مـــا جـــاءت يف القـــرآن الكـــرمي مبعـــىن)خلـــت(هـــذا بـَْل كمـــا يف اآليـــات .  ماتـــت، كث

  .التالية
  )31: سورة الرعد) (َكَذِلَك أَْرَسْلَناَك ِيف أُمٍة َقْد َخَلْت ِمْن قـَْبلـها أَُممٌ (-1
  )142: سورة البقرة) (تِْلَك أُمٌة َقْد َخَلتْ (-2

 َخلَـْت ِمـْن قـَْبلــه الرُسـُل َما اْلَمِسيُح اْبُن َمْرَميَ ِإال َرُسـوٌل قَـدْ : (واستعمل التعبري نفسه يف اآلية التالية
ُ لـهْم اآليَاِت ُمث انظُْر َأىن يـُْؤَفُكونَ  َعاَم انظُْر َكْيَف نـُبَـنييَقٌة َكانَا يَْأُكالِن الط ُه ِصد76: سورة املائدة)(َوأُم(  

  . خال فالن إذا مات: و جاء يف لسان العرب
  .خال الرجل إذا مات: ويف أقرب املوارد

  إذا سيد منا خال قام سيد قؤول ملا قال الكرام فعول: سَمْوألوقال ال
  .2أي إذا مات منا سيد قام مقامه سيد آخر

  )34: سورة مرمي) (َوالسالُم َعَلي يـَْوَم ُوِلْدُت َويـَْوَم أَُموُت َويـَْوَم أُبـَْعُث َحيا( قولـه تعاىل :خامًسا
َعــُث َحيــا: (والــنص ذاتـــه جــاء عــن حيــىي عليــه الــسالم ــِه يـَــْوَم ُولِــَد َويـَــْوَم َميـُـوُت َويـَــْوَم يـُبـْ ) َوَســالٌم َعَلْي

  )16: سورة مرمي(

                                                           
1
 217، ص1996انظر مدخل إىل الفقه اإلسالمي، جامعة القدس املفتوحة، . هذه قاعدة فقهية معروفة 

  8، ص1961، األمحديةاجلماعة اإلسالمية  :لقول الصريح يف ظهور املهدي واملسيح، الكبابري نذير أمحد، ا:انظر2
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مث إذا كــان عيــسى . يــوم القيامــة؛ إذ ال يقــول أحــد إن حيــىي يف الــسماء: واملقــصود بيــوم بعثــه حيــا
ن املـوت، بينمـا يقـول الـبعض عليه السالم يف الـسماء فإنــه سـيهبط، ولـن يُبعـث، إذ إن البعـث هنـا بعـث مـ

  . إن عيسى حي يف السماء، وليس ميًتا
والـــسالم علـــي يـــوم ولـــدت ويـــوم أصـــعد إىل : ولـــو كـــان هنـــاك صـــعود لــــه إىل الـــسماء لقالـــت اآليـــة

فلو كان صعد إىل السماء لكان اليوم يوَم سـالم خاصـا بــه . السماء ويوم أنـزل ويوم أموت ويوم أُبعث حيا
  .عن البشر مجيًعا، وتفوق بـه على خامت النبيني حممد صلى اهللا عليه وسّلممتيز بـه 

  ) 26: سورة األعراف) (قَاَل ِفيَها َحتْيَـْوَن َوِفيَها َمتُوتُوَن َوِمنـها ُختَْرُجونَ ( قولـه تعاىل :سادًسا
علـى ) افيهـ(مل يقل حتيون فيهـا، بـل اسـتخدم صـيغة تفيـد احلـصر، وهـي صـيغة تقـدمي شبــه اجلملـة 

الفعل؛ واملعىن أنكم حتيون يف األرض حصرًا، فال ميكن أْن حييا اإلنـسان يف هـذه الـدنيا يف غـري األرض، أو 
  .ميوت يف غريها، أو يُبعث مْن غريها

  
  أدلة الحديث النبوي الشريف على موت عيسى عليه السالم

 وعـْن مـدة حياتــه كمـا حتـدث مل يتحدث نبينا عليـه الـصالة والـسالم عـْن مـوت أحـد مـن األنبيـاء،
ـا كـان ال بـد مـن التأكيـد علـى ذلـك ألن أتبـاع نـيب اللــه . عْن موت عيسى عليه السالم وليس هذا عبثًـا، إمن

فكــان ال بــد مــن التأكيــد علــى موتـــه، بــل حتديــد ســن وفاتـــه، لنــسف . عيــسى عليــه الــسالم أخــذوا يؤلـهونـــه
  : بعض الروايات عن النيب صلى اهللا عليه وسلموأنقل يف ما يلي . هذا االعتقاد ومقدماتـه

وإن عيــسى ابــن مــرمي عــاش عــشرين : احلــديث املــروي عــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســّلم: أوالً 
وهــذا نــص ال حيتمــل تــأويال يف مــوت نــيب اللـــه عيــسى . 1وإين ال أراين إال ذاهبــا علــى رأس الــستني. ومائــة

  .عليه السالم
لــو كـــان موســى وعيـــسى حيــني مـــا : وي عـــن رســول اهللا صـــلى اهللا عليــه وســـّلم احلـــديث املــر :ثانيًــا

  . 2وسعهما إال اتباعي
لَـًة : كما روى البخاري عن عبد اللـه بـن عبـاس قَـالَ  َصـلى لَنَـا َرُسـوُل اللــه عليـه الـصالة والـسالم لَيـْ

نَـا فـََقـالَ َصالَة اْلعِـَشاِء َوِهـَي الـِيت يَـْدُعو النـاُس اْلَعَتَمـَة ُمث انْـصَ  لَـَتُكْم َهـِذِه؟ فَـِإن : َرَف فَأَقْـبَـَل َعَليـْ رَْأَس أَرَأَيـْـُتْم لَيـْ
  .3)ِمائَِة َسَنٍة ِمنـها ال يـَبـَْقى ِممْن ُهَو َعَلى َظْهِر اَألْرِض َأَحد

                                                           
1
يستنكر البعض احتجاجنا ـذا . 32262، رقم احلديث 479ص11مؤسسة الرسالة، ج: بريوتالـهندي، عالء الدين، كنـز العمال،  

وهـذا ال يعـين .. أي نـيب ال بـد أن يعـيش نـصف عمـر النـيب الـذي سـبقهاحلديث مشريين إىل عدم معقولية نّصه كامال، لكـن معنـاه هـو أّن 
  . أن ال يعيش أكثر من النصف، بل جيب أن يعيش نصفه على األقل

2
  .هـ1351، 1مطبعة عباس عبد السالم بن شقرون، ط: الشعراين، عبد الوهاب، اليواقيت واجلواهر، مصر 
3
 عشاء والعتمة، باب ذكر الصحيح البخاري، كتاب مواقيت الصالة 
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، ســواء أحيــا كــان أم ميًتــا، فإنـــه ال بــد أْن ينطبــق عليــه )فيهــا حتيــون( وحيــث إن عيــسى يف األرض
  .حلديثا

  أقوال العلماء في موت عيسى عليه السالم
قبــل أْن نــذكر أقــوال بعــض العلمــاء جيــدر أْن نــذكر إمجــاع الــصحابة الــسكويت علــى مــوت عيــسى 

فعندما تـويف رسـول اللــه حممـد صـلى اهللا عليـه وسـّلم مل يُـصّدق نبـأ وفاتــه كثـري مـن الـصحابة، . عليه السالم
مث . ـه كما ذهب موسى عليه السالم حني واعده ربـه لينَــزل عليـه التـوراةلعلـه ذهب ملالقاة رب: وقال بعضهم

ـــه تعــاىل  ـــه، مستــشهًدا بقول ــْن قـَْبلـــه (جــاء أبــو بكــر الــصديق، وأعلــن وفات ــْت ِم ــْد َخَل ــٌد ِإال َرُســوٌل َق ــا ُحمَم َوَم
َقِلــْب َعَلــى َعِقبَـْيــِه فـََلــْن يَــُضر اللـــه َشــْيًئا َوَســَيْجزِي الرُســُل أَفَــِإْين َمــاَت أَْو قُِتــَل انـَْقَلْبــُتْم َعلَــى أَْعَقــاِبُكْم َوَمــ ْن يـَنـْ

  .، فسكت الصحابة ملا مسعوا أبا بكر، وحزنوا كثريًا لتيقنـهم مْن موت نبيهم 1)اللـه الشاِكرِينَ 
  :هذه احلادثة تدل على أمرين

لــــسماء، بــــدليل أن مل خيطــــر ببــــال أحــــد مــــن الــــصحابة وجــــود عيــــسى عليــــه الــــسالم حيــــا يف ا-1
. لعـل نبينـا ذهـب إىل الـسماء: بعضهم حتدث عن رحلة موسى عليه السالم إىل اجلبل، ومل يقل أحد منـهم

  .ما يؤكد أن االعتقاد حبياة عيسى جاء متأخرًا بتأثري النصارى
ـــه بآيــة -2 ـــه الرُســ(مل ينكــر أحــد مــن الــصحابة علــى أيب بكــر استدالل ــْت ِمــْن قـَْبل ــْد َخَل علــى ) لُ َق

  .ما يؤكد إمجاعهم السكويت على موت األنبياء مجيًعا. موت األنبياء مجيًعا قبل حممد صلى اهللا عليه وسّلم
وقــد ظــل كثــري مــن املــسلمني يقــول مبـــوت عيــسى عليــه الــسالم عــرب التــاريخ اإلســالمي، ومل يكـــن 

  . مها وحدمها، بل قال بـه غري 1، وابن حزم2القول بذلك مقصورًا على اإلمام مالك

                                                           
 145:  آل عمران1

2
كتـــاب إكمـــال إكمــال املعلـــم لإلمــام حممـــد بــن خليفـــة الوشــتاين اُألّيب وهـــو شـــرح : ورد قــول اإلمـــام مالــك يف عـــدد مــن املـــصادر، مثــل 

: يعـين موتـه: قـال ابـن رشـد. مـات عيـسى ابـن ثـالث وثالثـني سـنة: ويف العتبيـة قـال مالـك: "ألحاديث صحيح مسلم، حيث قال الشارح
وحيتمــل أنــه مــات حقيقــة، وحييــا يف آخــر الزمــان، إذ ال بــّد مــن نزولــه لتــواتر األحاديــث : قــال. خروجــه مــن عــامل األرض إىل عــامل الــسماء

كمــا أورد . 445ص1م، ج1994هـــ1415، 1الوشــتاين، حممــد بــن خليفــة، اإلكمــال، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، ط: انظــر. بــذلك
: لغجرايت يف جممـع حبـار األنـوار يف غرائـب التنزيـل، وهـو قـاموس لـشرح غريـب القـرآن واحلـديث، حيـث قـالقوَل مالك الشيُخ حممد طاهر ا

أي (ولعلـه أراد رفعـه إىل الـسماء، أو حقيقتـه : "وتـابع قـائال" مات وهو ابـن ثـالث وثالثـني سـنة: واألكثر أن عيسى مل ميت، وقال مالك"
كمـا أورده ابـن رشـد يف . 387ص1الغجـرايت، حممـد طـاهر، حبـار األنـوار، ج: انظـر." لنـزولوحييـا آخـر الزمـان لتـواتر خـرب ا) حقيقة املوت

، أي رفـع روحـه إليـه بعـد أن مـات، وحيييـه يف آخـر الزمـان، )بل رفعـه اهللا إليـه(وحيتمل أن يكون معىن قوله : "البيان والتحصيل، حيث قال
"  علـى هـذا ومـات وهـو ابـن ثـالث وثالثـني سـنة علـى احلقيقـة ال علـى اـازفينزله إىل األرض على ما جاءت به اآلثار، فيكون قول مالك

م، 1986هــ1406ط، .ابن رشد، أبو الوليد، البيان والتحصيل، حتقيق حممـد حّجـي، إدارة إحيـاء الـرتاث اإلسـالمي دولـة قطـر، د: انظر
مــات عيــسى وهــو ابــن ثــالث وثالثــني : العتبيــةوقــال مالــك يف : "وأورده القاضــي ابــن عطيــة يف احملــرر الــوجيز، حيــث قــال. 448ص18ج

ابن عطية، أبو حممد عبد احلق، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، حتقيـق عبـد الـسالم عبـد الـشايف حممـد، دار الكتـب العلميـة، " سنة
 444ص1م، ج1993هـ1413، 1بريوت، ط
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ــا تؤلــف يف هــذا املوضــوع، ومسعنــا  وقــد كثُــر القــائلون بــذلك يف القــرنني األخــريين، حيــث رأينــا كتًب
  : ويف ما يلي أنقل أقول بعض العلماء املتأخرين. فتاوى من كبار املشايخ حول ذلك

الـسنة لـيس يف القـرآن الكـرمي، وال يف : "2قال مفيت األزهـر، حممـود شـلتوت يف فتـواه الـشهرية: أوالً 
املطهــرة مــستند يــصلح لتكــوين عقيــدة يطمــئن إليهــا القلــب بــأن عيــسى رفــع جبــسمه إىل الــسماء، وأنـــه حــي 

  .3"إىل اآلن فيها
وهـو ال حيتمـل تـأويالً يف هـذه . والنص صريح هنـا يف مـوت عيـسى وبعثـه: " قال سيد قطب:ثانًيا

  .4"احلقيقة وال جداالً 
فلـيس املـراد مـن صـعود : "اوي يف مناظرتـه مع القس أْلفريد نِلـسنقال الشيخ عبد اللـه القيش: ثالثًا

املــسيح ورفعــه إىل اللـــه صــعوده ورفعــه إليــه يف الــسماء جبــسده العنــصري؛ وهــو حــي، كمــا فهمــه املــسيحيون 
  .5"وبعض املسلمني

رفــع هــو ) ورافعــك(واعلــم أن هــذه اآليــة تــدل علــى أن رفعــه يف قولـــه : "قــال الفخــر الــرازي: رابعــاً 
  .6الدرجة واملنقبة؛ ال املكان واجلهة، كما أن الفوقية يف هذه اآلية ليست باملكان؛ بل بالدرجة واملكانة

  :مثل. أمحد شليب قول كثري من العلماء الذين قالوا مبوت عيسى. نقل د: خامًسا
مــــستويف أجلــــك، إين : معنــــاه علــــى األوفــــق) إين ُمتَـَوفّيــــك(إن قولـــــه تعــــاىل : اآللوســــي الــــذي قــــال

ومميتــك موتًــا طبيعيــا؛ ال أســلط عليــك مــن يقتلــك، والرفــع الــذي كــان بعــد الوفــاة، هــو رفــع املكانــة ال رفــع 
ـــُرَك ِمـــَن الـــذين َكَفـــروا(اجلـــسد، خـــصوًصا وقـــد جـــاء جبانبــــه قولــــه تعـــاىل  األمـــر أمـــر ) َوُمَطه مـــا يـــدل علـــى أن

  .تشريف وتكليف

                                                                                                                                                                   
فلمــا (قــسمان، نــوم ومــوت فقــط، ومل يــرد عيــسى عليــه الــسالم بقولــهفالوفــاة : "، حيــث قــال)احمللــى(ورد قــول ابــن حــزم يف كتابــه الــشهري 1

ط، .ابـن حـزم، أبـو حممـد علـي، احمللـى، حتقيـق جلنـة إحيـاء الـرتاث العـريب، دار اجليـل، د" وفاة النوم؛ فصح أنّه إّمنا عىن وفـاة املـوت) توفيتين
 41، رقم املسألة 23ص1ت، ج.د

2
ـم بأنـه يعمـل هـذه الفتـوى الـيت أحـدثت ضـّجة كبـرية وقـت   صـدورها يف األربعينيـات مـن القـرن املاضـي، فقـد هـوجم شـلتوت بـسببها، وا

وحيـث إن األفكـار اإلســالمية .. ولكـن احلقيقـة أنـه ينــشر مـا يـراه حقـا، ولكــن هـؤالء مـسكونون بفكـر املــؤامرة. علـى نـشر الفكـر األمحــدي
لكــن لــيعلم هــؤالء .. يتــأثر ــا وينــشرها يـُــتهم بأنــه أمحــدي أو أنــه ينــشر األمحديــةالــيت تتبناهــا اجلماعــة اإلســالمية األمحديــة ناصــعة فــإن مــن 

املتـَهمــون أن احلجــَة قــد أُقيمــت علــيهم أكثــر مــن غــريهم يف وجــوب اإلميــان باإلمــام املهــدي عليــه الــسالم بعــد أن رأْوا بــأّم أعيــنهم جتديداتــه 
 .الدينية العظيمة

3
  .65شلتوت، حممود، الفتاوى، ص 
4
  .435ص13، ج1971، 7دار إحياء الرتاث العريب، ط: قطب، سيد، يف ظالل القرآن، بريوت 
5
  .13، ص1939املطبعة األمريكانية، : القيشاوي، عبد اللـه، أفكار املؤمنني يف حقائق الدين، بريوت 
6
  .69ص7دار الكتب العلمية، ج: الرازي، فخر الدين، التفسري الكبري، طهران 
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 أن الوفــاة يف اآليــات تعــين املــوت احلقيقــي، وأن صــرف الظــاهر إن ابــن حــزم يــرى: شــليب. وقــال د
 مـات، ولكنــه سـيعود قبيـل القيامـة، وعودتــه إحيـاء -بنـاء علـى هـذا-عن حقيقتــه ال معـىن لــه، وأن عيـسى 

  2 ، 1.جديد
ـــا ـــشيخ حممـــد رشـــيد رضـــا:سادًس ــــزل مـــن :" قـــال ال ـــيس يف القـــرآن نـــص صـــريح بـــأن عيـــسى سين ل
ـــــا هـــــي عقيـــــدة أكثـــــر النـــــصارى، وقـــــد حـــــاولوا يف كـــــل زمـــــان منـــــذ ظهـــــور اإلســـــالم بثهـــــا يف الـــــسماء، وإمن 

  .3"املسلمني
أن نـرى الـرأي الـذي … ومـن رأيـي أنــه خـري لنـا حنـن املـسلمني :" قال الـشيخ حممـد الغـزايل:سابًعا

ات، وأن موتــه وأرى مـن اآليـات الـيت أقرؤهـا يف الكتـاب أّن عيـسى مـ.. يقول إن عيسى مات، وإنـه انتــهى
  .4"حق، وأنـه كموت سائر النبيني

ـــا ـــو زهـــرة:ثامًن ـــشيخ حممـــد أب ـــأن املـــسيح رفـــع إىل الـــسماء :" قـــال ال ـــا ب إن نـــصوص القـــرآن ال تُلزمن
  .5"جبسده

، وأسـتاذه اإلمـام حممـد 6كما قال مبوت عيسى عليه السالم عبد الوّهاب النجـار، والـشيخ املراغـي
  . عبده

  
  برفع عيسى عليه السالم إلى السماء حيا ومناقشتهاأدلة القائلين 

َوقـَْولــــهْم ِإنـــا قـَتَـْلَنـــا اْلَمـــِسيَح * َوِبُكْفـــرِِهْم َوقـَْولــــهْم َعَلـــى َمـــْرَميَ بــــهَتانًا َعِظيًمـــا (قـــول اللــــه تعـــاىل :أوالً 
َمـا  ه لـهْم َوِإن الـِذيَن اْختَـَلُفـوا ِفيـِه َلِفـي َشـك ِمنــه َوَلِكْن ُشبـَوَما قـَتَـُلوُه َوَما َصَلُبوهُ ِعيَسى اْبَن َمْرَميَ َرُسوَل اللـه 

  ) 158: سورة النساء) (لـهْم بـه ِمْن ِعْلٍم ِإال اتـَباَع الظن َوَما قـَتَـُلوُه يَِقيًنا
  : وجه استدالهلم

  .كونـه مل يُقتل ومل ُيصلب يعين أنـه مل ميت، فهو بالتايل حي يف السماء:  قالوا
  : قشة هذا االستداللمنا

                                                           
1
 ل فيما سبق، وهو حماولة للـربط بـني أدلـة وفـاة عيـسى وأدلـة نـزولــه، فاجتــهد ابـن حـزم، وقـال مبوتــه وإحيائـه ثانيـة، رغـم أن ذكرنا هذا القو  

، وينـاقض النــزول، إذ ال تعـين كلمـة النــزول اإلحيـاء مـن قريـب أو مـن )وحـرام علـى قريـة أهلكناهـا أنـه ال يرجعـون( هذا يعارض قولـه تعـاىل 
ورغـم أنــه قـال مبـوت عيـسى الـذي . التوفيق بـني النـصوصبلذا مل ينجح ابن حزم . حاديث تقول بنـزول عيسى، ومل تقل بإحيائهبعيد؛ فاأل

  .  النـزول يوجب اإلحياءا منـه أن ثبت لـه باألدلة القطعية، أضاف اإلحياء ظنً 
2
  .52، ص1978، 6رية، طمكتبة النـهضة املص: ، القاهرة)املسيحية(شليب، أمحد، مقارنة األديان 
3
 81شلتوت، الفتاوى، ص 

4
 56شليب، املسيحية، ص 

5
 55املرجع السابق، ص 

6
 55املرجع السابق، ص 
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عــدم القتــل ال يعــين عــدم املــوت، فغالبيــة النــاس ميوتــون، وال يُقتلــون، ونــيب اللـــه عيــسى أحــد هــؤالء 
 سـنة، كمـا 120الذين ّجناهم اللـه مـن القتـل وعـاش حيـاة طويلـة بعـد حماولـة صلبــه، حيـث مـات وهـو ابـن 

  .جاء يف حديث رسول اللـه صلى اهللا عليه وسّلم
  )159: سورة النساء) (َبْل َرفـََعُه اللـه إِلَْيِه وََكاَن اللـه َعزِيزًا َحِكيًما(ـه تعاىل  قول:ثانياً 

  : وجه استدالهلم
علــى أن الرفــع إىل الــسماء، وهــو رفــع جــسدي، إذ ال ) بــل رفعــه اللـــه إليــه(يــدل قولـــه تعــاىل : قــالوا

 مكانتــه، إذ إن األنبيـاء كلــهم مرفوعـو الدرجـة يُعقل أْن يكون معىن اآلية وما قتلـوه ومـا صـلبوه بـل رفـع اللــه
  .واملكانة عند اللـه

  :مناقشة هذا االستدالل
ــــهما جـــل -أن اللــــه تعـــاىل منــــزه عـــن املكـــان، فهـــو :  يُـــرد علـــى هـــذا االســـتدالل مـــن وجهـــني؛ أول

، ال جيـوز أْن ومـن هنـا1 خلق املكان والزمان، وهـو بكـل شـيء حمـيط، وال حتـيط بــه اجلهـات الـست،-شأنـه
نقــول إن عيــسى عليــه الــسالم قــد صــعد عنــد اللـــه تعــاىل، فهــذه عقيــدة النــصارى متاًمــا، الــذين يؤلـــهون عبــد 
اللـه عيسى عليه السالم، ومن هنا جيدر أْن تكون هـذه اآليـة واضـحة الداللـة علـى أن عيـسى عليـه الـسالم 

  .د املكانة؛ ألن اللـه تعاىل ُمنَـزه عن املكانتؤك) إليه(فكلمة . قد مات يف األرض، والرفع رفع الدرجة
. ال: هـــل اللــــه تعـــاىل موجـــود يف مكـــان؟ قـــال: وقـــد نـــاظرت أحـــد املـــستدلني بــــهذه اآليـــة فـــسألتـه

: إًذا مل يرفـع عنـد اللــه مكانًـا؟ قـال: فقلـت. نعـم: هل مت رفع عيسى عليه الـسالم إىل مكـان؟ قـال: فسألتـه
ال : ماء كمكــان وأي جبــل أو أي مكــان يف األرض بالنــسبة إىل اللـــه؟ قــالمــا الفــرق بــني الــس: قلــت. نعــم
إن عيسى عليه السالم قد رُفع إىل جبل مـا، إذا كنـت مـصرا علـى أن : ما املانع، إًذا، أْن نقول: قلت. فرق

  . فسكت. الرفع رفع مكان، وليس رفع مكانة
ــــَشبـَهَة يف االســــتدالل بـــــه

ُ
ذه اآليــــة علــــى وجــــود عيــــسى يف الــــسماء، فهــــؤالء علــــى أنّنــــا ال نلــــوم امل

لكننا نلـوم منــزهي اللــه . يعتقدون أن اللـه موجود يف مكان، وأنـه جسم، وأّن لـه حيـزًا، وأنّه موجود يف جهة
 -بـــال شـــك-إنــــهم . تعـــاىل عـــن املكـــان واجلهـــة الـــذين يـــستدلون بــــهذه اآليـــة علـــى رفـــع عيـــسى عنـــد اللــــه

  .2متناقضون

                                                           
1
 انظر منت العقيدة الطحاوية 

2
 كــالتعبري يف )بــل رفعـه اللـــه إليـه(وقولــه ) ورافعـك إيل (وإًذا فـالتعبري بقولـــه:"قـال الــشيخ حممـود شــلتوت تعقيبًـا علــى االسـتدالل بــهذه اآليــة 

وكلــها ال يُفهـم منــها سـوى معـىن الرعايـة واحلفـظ والـدخول ). عند مليـك مقتـدر(ويف ) إن اللـه معنا(قولـهم حلق فالن بالرفيق األعلى، ويف 
لفتــاوى، شــلتوت، ا" (اللـــهم إن هــذا لظلــم للتعبــري القــرآين الواضــح؟ )إليــه(فمــن أيــن تؤخــذ كلمــة الــسماء مــن كلمــة . يف الكنــف املقــّدس

 )63ص
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أن القـــائلني بــــهذا يـــذهبون يف تفـــسري اآليـــة إىل مـــذهب خـــاطئ ال أصـــل لــــه، مفـــاده أن : نيهمـــاوثا
اليهود ذهبوا ليلقوا القبض على عيسى، فأُلقي شبـهُه على إنـساٍن آخـَر، ومت رفـع جـسد عيـسى إىل الـسماء 

  .مباشرة
  : احلق أن هذا التفسري تبطلـه أدلة عديدة

ي نبيه بـهذه الطريقة، فما مربر أْن يلقي بشبـهه على أحد آخـر؟ فرفعـه إىل لو أراد اللـه أن ينجّ -1
  .السماء كاٍف إلنقاذه، فتكون هذه خطوة إضافية ال تفيد شيًئا يف جناة املسيح

إن القـــائلني بــــهذا التفـــسري ينقـــسمون إىل قـــسمني يف حتديـــد الـــشخص الـــذي أُلقـــي عليـــه شبــــه -2
بـل : بـه ألقي على يهوذا اإلسخريوطي الـذي خـان املـسيح، وبعـضهم يقـولإن الش: املسيح، فبعضهم يقول

ألقي الشبـه على أحد احلواريني املخلصني للمسيح، حيث طلب منـه املسيح ذلـك، مقابـل أْن يكـون رفيقـه 
 .وهذا يشري إىل أن التفسري سابق للروايات اليت ُوِضَعت لتربير هذا التفسري. يف اجلنة

تني ال ميكـن قبولــها عقـًال؛ فإلقـاء الـشبـه علـى اخلـائن منقـوض مـن حيـث إن اللــه إن كلتا الـرواي-3
ا إىل . تعـاىل ال ميكــن أْن يــشوه صــورة نبيــه بإلقــاء صورتـــه علـى إنــسان خــائن كــافر والروايــة الثانيــة مــسيئة جــد

َهمـة نيب اللـه تلك اليت صوَرتْـه إنسانًا جبانًا يهـرب تارًكـا أصحابــه ميوتـون ويقتلـون
َ
 بـدالً عنــه؛ فهـذا خمـالف مل

فها هو نبينا حممد صلى اهللا عليـه وسـّلم يـصمد يف أحـد وحنـني بعـد . األنبياء، بل خمالف لألخالق الكرمية
ــة قليلــة مــن املــسلمني؛ فقــد فــر البقيــة ومل يهــاجر إىل مكــة إال حــني اطمــأن علــى . أْن مل يبــق معــه ســوى ثّل

 . صحابتـه بعد وصولـهم املدينة
إن إلقــاء َشبــــه فـــالن علـــى فـــالن قـــضية تلبيـــسية ليــست مـــن ســـنة اللــــه إطالقًـــا؛ فاللــــه تعـــاىل ال -4

يتعامل مع البشر بـهذا الغموض والتعقيد، كمـا ورد يف التـوراة أن امليـت علـى الـصليب ملعـون مـن اللــه، وال 
 من خالل تيقنـهم أنـهم قتلوا املسيح صلًبا؟ ميكن أْن يكون نبيا، فهل أراد اللـه أْن يـَُلبَس على بين إسرائيل 

يف حـني . إن عيسى عليه السالم من أويل العـزم مـن الرسـل، مبعـىن أنــه عـاىن واضـطهد وتعـذب-5
 مل يعـان شـيًئا، بـل إن اللــه رفعـه إىل الـسماء قبـل اقـرتاب -)قصة الشبيه(حسب القصة املزعومة-يظهر أنـه 

نـا نبينـا وسـيدنا حممـًدا صـلى اهللا عليـه وسـّلم يُرمـى باحلجـارة، وتُلقـى عليـه األوســاخ، بينمـا رأي!! الكفـار منــه
 وُيشج يف املعارك، فكيف كان عيسى عليه السالم من أويل العزم من الرسل إًذا؟

ُســنَة اللـــه الــِيت قَــْد َخَلــْت (إن هــذه القــصة مناقــضة لــسنة اللـــه يف بعــث الرســل، وقــد قــال تعــاىل -6
  ).24: سورة الفتح) ( قـَْبُل َوَلْن جتََِد ِلُسنِة اللـه تـَْبِديالً ِمنْ 

ـــَوٍة ذاِت قَـــراٍر : (اإليـــواء الـــذي نـــصته اآليـــة الكرميـــة-7 ـــُه آيَـــًة َوآَويْناُمهـــا ِإىل َربـْ َوَجَعْلنـــا ابْـــَن َمـــْرَميَ َوأُم
بعـــد االضـــطهاد والتعـــرض إىل ووجـــه االســـتدالل أن اإليـــواء هـــو اللجـــوء ). 51: ســـورة املؤمنـــون) (َوَمعـــنيٍ 

واملـرة الوحيـدة الـيت جلـأ فيهـا املـسيح إىل منطقـة أخـرى بعـد اضـطهاده هـي بعـد حادثـة . صعوبات ومـصائب
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الصلب وجناته منه، أما إذا ّمت تفسري حادثة الصلب بأا رفع للمـسيح إىل الـسماء مـن دون تعرضـه إىل أّي 
  . أذًى فلن تكون لآلية أية مصداقية

ف فسر العلماء هذه اآليـة؟ لقـد قـالوا إن اإليـواء ّمت عنـد والدة املـسيح، وهـذا خطـأ؛ ألن ولكن كي
املـــسيح عنـــد والدتـــه مل يتعـــرض إىل أي اضـــطهاد، فلـــيس هنـــاك عاقـــل يلـــوم مولـــوًدا حـــىت لـــو ظـــّن أنـــه ُولـــد 

  .جئ أّمه وحدهاواآلية تذكر أن املسيح وأّمه قد آوامها اهللا، أي أجلأمها بعد اضطهاد، ومل يل! باحلرام
مث إن اآليــة تتحــدث عــن ربــوة ذات قــرار ومعــني، أي مكــان مرتفــع، يــستقر فيــه العــيش وجتــري فيــه 

الرملة، وقـال : بيت املقدس، وقال آخرون: لذا اختلف املفسرون يف هذا املكان كثريًا، فقال بعضهم.. املاء
يعهــا؛ فلــيس منهــا مكــان جيمــع وال شــك يف بطــالن هــذه األقــوال مج.. 1دمــشق: مــصر، واألكثــرون: غــريهم

: إًذا أخطـأ املفــسرون يف مـسألتْني يف تفـسري هــذه اآليـة؛ أوالمهــا.. بـني االرتفـاع واالســتقرار وجريـان املـاء فيــه
القول بإيواء املسيح قبل تعرضـه لالضـطهاد، وثانيتهمـا القـول برحلتـه إىل أمكنـة ال تنطبـق عليهـا مواصـفات 

 إىل -بعـد تعرضـه للتعـذيب علـى الـصليب-ة تتحـدث عـن رحلـة املـسيح أما حـسب تفـسرينا، فاآليـ.. اآلية
  .بالد الشرق، واستقراره يف كشمري؛ تلك البالد العالية اليت جتري فيها األار ويستقر فيها العْيش

ـُر املـاِكرينَ (قال تعـاىل -8 مث قـال عـّز وجـّل ). 55: سـورة آل عمـران) (َوَمَكـروا َوَمَكـَر اهللاُ واهللاُ َخيـْ
فهـو يبـشره بإجنائـه مـن مكـرهم "، )56: سـورة آل عمـران) (ْذ قاَل اهللاُ يَا عيسى إين ُمتَـَوفّيَك َوراِفعُـَك ِإَيل إِ (

ورد كيدهم إىل حنورهم، وأنـه سيستويف أجلـه حىت ميـوت حتـف أنفـه مـن غـري قتـل وال صـلب، مث يرفعـه اللــه 
مـن بينــهم، ورفعـه جبـسده إىل الـسماء مكـرًا؟ ولـست أدري كيـف يكـون إنقـاذ عيـسى بطريـق انتزاعـه …إليه

وكيــف يوصــف بأنـــه خــري مــن مكــرهم مــع أنـــه شــيء لــيس يف استطاعتـــهم أْن يقــاوموه، شــيء لــيس يف قــدرة 
ـــه، غــري خــارج عــن مقتــضى  البــشر؟ أال إنـــه ال يتحقــق مكــر يف مقابلــة مكــر إال إذا كــان جاريًــا علــى أسلوب

َوِإْذ َميُْكـــُر بِـــَك الـــِذيَن َكَفـــُروا لُِيْثِبتُـــوَك أَْو يـَْقتـُلُـــوَك أَْو (يف شـــأن نبينـــا حممـــد وقـــد جـــاء مثـــل هـــذا . العـــادة فيـــه
ُر اْلَماِكرِينَ    2)"31: سورة األنفال) (ُخيْرُِجوَك َوَميُْكُروَن َوَميُْكُر اللـه َواللـه َخيـْ

املـشبه : يعـين. ى عليـه الـسالمحسب التفسري املتداول، فإن ُشبَه هلم تعين ُشبَه هلم رجـل بعيـس-8
  .هو الرجل، واملشبه به هو عيسى عليه السالم

فيجــب أال .. إىل الرجــل املــصلوب غــري جــائز؛ ألنــه ال ذِكــر لــه يف اآليــة) ُشــبهَ (لكــّن إســناد الفعــل 
  .يعود الضمري على شيء ال وجود له يف السياق

                                                           
1
 380 ص11الرازي، التفسري الكبري، ج: انظر 

2
 64شلتوت، الفتاوى، ص 
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مـسند إىل مـاذا؟ إن جعلتـه مـسنًدا إىل ) هَ ُشـب : (فـإن قلـتَ : وقد َفِطَن الزخمـشري إىل هـذا حـني قـال
  1.وإن أسندته إىل املقتول، فاملقتول مل جيِر له ذِكر. املسيح، فاملسيح ُمَشبه به وليس ِمبَُشبه

: ولكن املرويات الـضعيفة أدت برجـل بليـغ كالزخمـشري إىل أن يـأيت بـشيء غريـب حـني تـابع قـائال
  .ولكن وقع هلم التشبيه: ، كأنه قيل)ُخيل إليه(، كقولك )هلم(وهو هو مسند إىل اجلار وارور، : قلت

ال يعــين أنـه وقــع هلــم التـشبيه برجــل آخــر، ) ُخيـل إليــه(بيـد أن هــذا ال يـصفو للزخمــشري؛ ألن قولــه 
ألــيس الفعــل يــسند ! مث مــا معـىن أن يـُـسند الفعــل إىل اجلــار واــرور؟. بـل يعــين أنــه ُخيــل إلــيهم أنــه مــصلوب

 فاعــل أو نائــب فاعــل، فقــط؟ ويبــدو أن الزخمــشري شــعر بــضعف هــذا االحتمــال، لــذا فقــد تــابع حديثــه إىل
: يدل عليه، كأنـه قيـل) إنا قتلنا(وجيوز أن ُيسند إىل ضمري املقتول، ألن قوله ((: ليأيت باحتمال آخر، فقال

إنــا (أن يكــون قولــه تعــاىل  وال شــّك أن هــذا أضــعف مــن ســابقه؛ فهــل يُعقــل ))).ُشــبه هلــم مــن قتلــوه(ولكــن 
يــدل علــى وجــود مقتــول؟ أال ميكــن أن يــدل علــى تــوهم قتــل املــسيح؟ مث لــو دل علــى وجــود مقتــول ) قتلنــا

  استنتاًجا، فهل يصح أن يعود الضمري على شيء ميكن استنتاجه احتماالً وال وجود له ذِكرًا؟
بعيــــسى عليــــه الــــسالم أرادوا قتلـــــه صــــلًبا؛ أن اليهــــود ملــــا كفــــروا : أّمــــا تفــــسرينا لـــــهذه اآليــــات فهــــو

لكــن خــاب مكــرهم، وشــاء اللـــه أْن ينــصر نبيــه ويرفــع . فمكتــوب عنــدهم يف التــوراة أنـــه ملعــون مــن ُصــِلب
درجتـــه ومكانتـــه وينـــزهه عــن اللعــن مــن خــالل موتـــه علــى الــصليب، فأكــد أنـــهم مــا قتلــوه بأيــة طريقــة، وال 

وقـــد اشتبــــه . ، بـــل إن اللــــه رفـــع درجتـــه ومكانتــــه)بعـــد العـــام ألمهيتـــهحيـــث ذكــر اخلـــاص (بالــصلب بالـــذات
ـــزل عــن الــصليب حيــا ــا أُن ـــهم مــا قتلــوه؛ إمنومل ميــت، لــذا قــال تعــاىل يف 2علــيهم قتلـــه؛ وظــن كثــري منـــهم أن ،

ومثـال علــى . هأي ومـا قتلــوه وهـم متيقنـون مــن قتلــه، بـل ظلــوا يف شـك مـن أمــر قتلــ) ومـا قتلــوه يقينًـا(اآليـة 
ـــها، نقــول لــك: ذلــك ـــه لــك، أو : أنــك لــو ضــربت أفعــى حبجــر، وظننــت أنــك قتلت ـــها بــل ُشب أنــت مــا قتلت

إن اليهــود : لــذا خنتــصر املوضــوع مبــا يلــي. اشتبـــه عليــك األمــر، وال يـُْفَهــُم مــن هــذا أنــك قتلــت أفعــى غريهــا
ْن ينجــي نبيــه مــن هــذا، ففــشل اليهــود يف خطتـــهم، أرادوا أْن يـصلبوا عيــسى ليثبتــوا أنـــه ملعــون، وشــاء اللـــه أ
  .ومل يقتلوا عيسى ومل يصلبوه، وبدل لعنـه رفع اللـه درجتـه

إذ إن اللــه تعـاىل منــزه ) بـل رفعـه اللــه إليـه(ومما يؤكد أن الرفـع يعـين رفـع الدرجـة واملنــزلة قولــه تعـاىل 
ت، ومـن هنـا جيـب أالّ نفهـم هـذه اآليـة مـن ناحيـة عن املكان، ال حتيط بـه اجلهات الـست كـسائر املخلوقـا

  .مادية، وإال وقعنا يف التشبيه والتجسيم والعياذ باللـه
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 580ص1الزخمشري، الكشاف، دار املعرفة، ج 
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 مـن ُعلّـق علـى حبـل املـشنقة مث أُنــزل حيـا ال يُـسمى  نتـذكر هنـا أن يجـدر أنْ ف، عليـه الـسالم أنّنا نقول بصلب املـسيح -أول وهلة-يبدو  

فاملــشنوق مــن . ال يُـسّمى شــهيًدا  مـن جــرح يف املعركــة ومل يُقتــل، ومثلـــه.كــذا مــن أوشـك علــى الغــرق ومل يغــرق ال يُـسّمى غريًقــا وه.امـشنوقً 
مل يُـصلب،   وعيـسى عليـه الـسالم. فاملـصلوب مـن مـات صـلًبا، ومـن مثّ . والـشهيد مـن مـات يف املعركـة. والغريق من مات غرقًـا.مات شنًقا

  .انزل حي لكنـه ُعلَق على الصليب، وتعذب وصرب، وأُ . امبعىن أنـه مل ميت صلبً 
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( وإذا كـان الرافــع هــو اللـــه، واملرفــوع هــو اإلنــسان، ال يعـين هــذا ســوى رفــع املنـــزلة، اقــرأ قولـــه تعــاىل 
يـَْرفَـِع اللــُه ( وقولــه تعـاىل) 177: سورة األعـراف) (ْرِض واتـَبَع َهواهَوَلْو ِشْئنا َلَرفـَْعناُه بِـها َولِكنـُه َأْخَلَد ِإىل األ

يف بيـوٍت أَِذَن اللــُه َأْن (، وقولــه تعـاىل ) 12: سـورة اادلـة) (اّلذيَن آَمنوا ِمْنكْم والذين أوتوا الِعْلـَم َدَرجـات
  .1 وما تواضع أحد للـه إال رفعه اللـه:، وقول الرسول حممد صلى اهللا عليه وسّلم) 37: سورة النور) (تـُْرَفعَ 

يًقا نبًيــا(كمــا ذكــر اللـــه تعــاىل عــن إدريــس ـــه َكــاَن ِصــدَوَرفـَْعَنــاُه َمَكانًــا *َواذُْكــْر ِيف اْلِكَتــاِب ِإْدرِيــَس إن
  ).57-56: سورة مرمي) (َعِليا

ن االسـتدالل بقولــه  أن إدريس يف السماء، مـا يعـين أ-يف يوم من األيام-مل يشتـهر بني املسلمني 
جــاء بعــد حبــث عــن دليــل إلثبــات رفــع عيــسى إىل الــسماء بعــد أْن دخلــت هــذه ) بــل رفعــه اللـــه إليــه(تعــاىل 

العقيدة من عند النصارى، أما لو كـان هـذا الـدليل قائًمـا بذاتــه، وداال علـى رفـع عيـسى إىل الـسماء، لقـالوا 
ـــا نظر 

ّ
نـــا فلـــم جنـــد ســـوى قلـــة مـــن العلمـــاء قـــالوا حبيـــاة إدريـــس يف القـــول ذاتــــه عـــن إدريـــس عليـــه الـــسالم، ومل

إن فكــرة وجــود عيــسى يف الــسماء قــد جــاءت بدايــًة، مث ُحبــث لـــها عــن دليــل، فلمــا وجــدوا : الــسماء، قلنــا
  .طاروا بـه كل مطار) بل رفعه اللـه إليه(قولـه تعاىل 

ـــ( قولــــه تعـــاىل :ثالثـــاً  ْؤِمَنن بــــه قـَْبـــَل َمْوتــــه َويـَـــْوَم اْلِقَياَمـــِة َيُكـــوُن َعَلـــْيِهْم َوِإْن ِمـــْن أَْهـــِل اْلِكَتـــاِب ِإال لَيـُ
  ).159: سورة النساء) (َشِهيًدا

  :وجه استدالهلم
ــَل َمْوتـــه(إن الــضمريين يف قولـــه تعــاىل : قــالوا ــْؤِمَنن بـــه قـَْب ــِل اْلِكَتــاِب ِإال لَيـُ يعــودان إىل ) َوِإْن ِمــْن أَْه

وإن مـن أهــل الكتــاب إال ليــصدقن بعيــسى قبـل مــوت عيــسى بعــد نـزولـــه إىل : واملعــىن. عيـسى عليــه الــسالم
  .الدنيا يف آخر الزمان

  : مناقشة هذا االستدالل
  .على أقوال منـها عيسى عليه السالم، ومنـها الكتايب) موتـه( إن العلماء اختلفوا يف الضمري يف 

ـــها اللـــه جــل علــى أقــوال منـــها حممــد صــل) بـــه(وكــذلك اختلفــوا يف ضــمري  ى اهللا عليــه وســّلم، ومن
  .شأنـه، ومنـها املسيح عيسى ابن مرمي عليه السالم

  .ومعلوم أنه إذا تعّدد االحتمال بُطل االستدالل. لذا فإن داللة اآلية ليست قطعية، بل متعددة
: عنـاه سـيكونولو فرضنا أن الضمريين يعودان إىل عيسى لكان هذا املعىن مناقًضا للعقل؛ إذ إن م

ال بد أْن يؤمن أهل الكتاب كلـهم باملسيح قبل موت املسيح؛ وهذا يتطلـب بقـاء أهـل الكتـاب أحيـاء منـذ 
  .ألفي سنة، وحىت نـزولـه ليؤمنوا بـه، وهذا مل حيصل، فبُطل املعىن على البديهة

                                                           
1
 صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة، باب استحباب العفو والتواضع 
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 وجه آخـر لتفـسريها،  قد أتْوا باحتمال آخر أو-هروبًا من هذا التفنيد-بْيد أّن كثريًا من املفسرين 
كـــل كتــــاّيب ال بـــّد أن يـــؤمن بعيــــسى قبـــل مـــوت هــــذا الكتـــاّيب، ذلـــك أنــــه إذا أوشـــك علـــى املــــوت : فقـــالوا

عاَيَن، َعِلَم احلـق مـن الباطـل، ألن كـل مـن نــزل بـه املـوت مل ختـرج نفـسه حـىت يتبـني لـه احلـق مـن الباطـل ((و
  1))يف دينه

لخروج مما ألزمـوا أنفـسهم بـه؛ أي أـم وضـعوا التفـسري  حماولة تفسريية ل-كما هو مالَحظ-وهذا 
وهــذا يؤكــد أــا ليــست دلــيًال؛ . ال بــّد أن يكــون تفــسريها هكــذا: املتــداول أوًال، فلّمــا رأوا هــذه اآليــة، قــالوا

  .ألن الدليل جيب أن يكون قائًما أصًال، ال أن يُبحث عنه ويوضع له تفسري موافق ملا هو مَؤصل سلًفا
  : عىن اآلية فيشرحه املسيح املوعود عليه السالم حيث يقول بعد أن سرد اآلية يف سياقهاأّما م

 - أي عــن أفكــار أهــل الكتــاب أنفــسهم -مــا مــن أهــل الكتــاب ال يــؤمن ببياننــا املــذكور آنفــا " 
ب أْي بيّـّنــا مــن قبــل أنــه أن ال أحــد مــن أهــل الكتــا. قبــل أن يــؤمن حبقيقــة أن املــسيح قــد مــات ميتــة عاديــة

يؤمن مـن أعماقـه بـأن املـسيح مـات علـى الـصليب يف احلقيقـة، بـل إن اعتقـاد اليهـود والنـصارى كلهـم مبوتـه 
غـري أـم . على الصليب مبين على الظن والشك فقط، وإن بياننا هذا صـحيح متامـا وال يـسع أحـدا إنكـاره

إزالـة ". (فعـت إلينـا بـإكرامال يعرفون عن موعد موته، فها حنـن خنـربهم بـذلك بأنـه قـد مـات وأن روحـه قـد رُ 
  ). األوهام

: سـورة الزخـرف) (َوإنـه َلِعْلٌم لِلساَعِة َفال َمتْتَـُرن بـها َواتِبُعوِن َهَذا ِصـرَاٌط ُمـْسَتِقيمٌ ( قولـه تعاىل :رابًعا
62(  

  : وجه استدالهلم
يامة، وهـذا مـصداقًا إن عيسى عليه السالم من عالمات الساعة، حيث سينـزل قبيل يوم الق: قالوا

  .لألحاديث النبوية الشريفة اليت تؤكد أنـه ذاتـه سينـزل
  : مناقشة هذا االستدالل

وإنــــه َلِعلـــٌم، ومل يقـــل ســـيكون ِعْلًمـــا للـــساعة؛ أي أّن احلـــديث عـــن بعثتـــه الـــسابقة : قـــال اهللا تعـــاىل
تعــين ســاعة انقطـاع النبــوة عــن بــين والــساعة هنـا ال تعــين يــوم القيامــة، بـل . ولـيس عــن بعثــة أخـرى مــستقبلية

إسرائيل، ذلك أن اهللا تعـاىل نــزع النبـوة مـنهم وجعلهـا يف بـين إمساعيـل، وكـان عيـسى عليـه الـسالم هـو آخـر 
  .رسول يف بين إسرائيل، فكان ِعْلًما هلذا االنقطاع

  
)  وََكْهـــالً َوِمـــَن الـــصاحلِِنيَ َويَُكلــُم النـــاَس ِيف اْلَمْهـــدِ ( قولـــه تعـــاىل عـــن عيـــسى عليـــه الـــسالم :خامـــًسا

  )47: سورة آل عمران(

                                                           
1
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  : وجه استدالهلم
لقـــد كلـــم املـــسيح ابـــن مـــرمي النـــاس عنـــدما كـــان يف املهـــد صـــبيا، وســـيكلمهم عنـــدما يكـــون  :  قـــالوا

كهـًال، وحيــث إنـــه رفــع إىل الـسماء وهــو شــاب يف الثالثــة والثالثـني مــن عمــره كــان ال بـد مــن نـزولـــه لتنطبــق 
  .اآلية

  : مناقشة هذا االستدالل
لقــد كلــم املــسيح النــاس يف املهــد ويف الكهولــة؛ فالكهولــة هــي الــسن بــني الثالثــني واخلمــسني مــن 

أّمـــا مـــا شـــاع مـــن . ، وال يــسمى ابـــن الثمـــانني كهـــال، وال ابـــن األلفــني1العمــر تقريًبـــا، كمـــا جـــاء يف املعـــاجم
دام خـاطئ لغويًـا، حـال كثـري مـن الكلمـات الـيت استخدام هذه اللفظة بالنـسبة إىل كبـريي الـسن فهـو اسـتخ

  . نستعملـها يف عاميتنا خطأ
املرحلـــة األوىل الـــيت كانـــت يف فلـــسطني، : إن اآليـــة تتحـــدث عـــن مـــرحلتني للمـــسيح عليـــه الـــسالم

وقــد هــاجر . والثانيــة الــيت كانــت يف بــالد الــشرق؛ حيــث قبائــل بــين إســرائيل الــيت ذهــب ليبلغهــا رســالة ربـــه
ــــه قبائـــل بـــين إســـرائيل، حيـــث آمـــَن بــــه كثـــري مْنــــهم، مـــا أدى إىل املـــسيح إىل  بـــالد الـــشرق ليبلـــغ رســـالة رب

  .دخولـهم يف اإلسالم بسرعة وسهولة عند بعثة سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسّلم
  

  . األحاديث النبوية الشريفة اليت بلغت حد التواتر املعنوي يف ذكر نـزول عيسى:سادًسا
  :وجه استدالهلم

ــــها علـــى ظاهرهـــا، وهـــي تتحـــدث عـــن : قـــالوا ـــأويًال، وجيـــب أْن حنمل هـــذه األحاديـــث ال حتتمـــل ت
  .عيسى ابن مرمي ذاتـه، وليس عن شخٍص شبيٍه بـه

  : مناقشة هذا االستدالل
  .ال بد من ذكر احلقائق التالية قبل الوصول إىل النتيجة اليت ال نتيجة سواها ممكنة

  .لـها أكثر من معىن) نـزل(لفظة *
  . مل يرد أي حديث، قط، يقول إن نـزول عيسى سيكون من السماء*
  .ثبت يقيًنا موت عيسى من خالل األدلة القاطعة اليت ال حتتمل أكثر من معىن*
  .مل يرد أي دليل يقول إن اللـه تعاىل سيحيي عيسى ويبعثه من قربه إىل هذه الدنيا*
  .إىل السماءمل يرد أي دليل على أّن عيسى رفع جبسده *

                                                           
نظـور، ابـن م"الكهـل مـن الرجـال مـن زاد علـى ثالثـني سـنة إىل األربعـني، وقيـل هـو مـن ثـالث وثالثـني إىل متـام اخلمـسني: قال ابن األثـري "1

 600ص11دار الفكر، ج: لسان العرب، بريوت
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جيوز أْن نطلق اسـم الـشيء علـى مـا يـشابـهه بـأكثر خواصـه وصفاتــه، بـل إنــه لتعبـري بليـغ يـسمى *
. التــشبيه البليــغ، حيــث ُحتــذف أداة التــشبيه وُحيــذف وجــه الــشبـه؛ كــأن نــسمي شخــًصا كرميًــا حــامت الطــائي

  .وإذا ّمت حذف املشبه كان ذلك من باب االستعارة
ــا، وحيــث إن القــرآ ــِد َغــْريِ اللـــه َلَوَجــُدوا ِفيــِه (ن الكــرمي ال تعــارض بــني آياتـــه مطلًق ــْن ِعْن ــْو َكــاَن ِم وَل

؛ فيجــــب أْن ال ُحتمـــل هـــذه األحاديــــث علـــى معــــاٍن ختـــالف اآليــــات )83: ســــورة النـــساء) (اْخِتالفًـــا كثـــريًا
ـــزول لـــها أكثــر مــن معــ. القرآنيــة القطعيــة الثبــوت والداللــة ىن، فيجــب أالّ نعتمــد املعــىن وحيــث إن لفظــة الن

تـأيت ) نــزل(كمـا أن كلمـة . الذي يتعارض مع ما قررتـه اآليات القرآنية بشأن وفـاة املـسيح عيـسى ابـن مـرمي
َوأَنــزَل َلُكـْم ِمـْن األَنـَْعـاِم (وتـأيت مبعـىن أوجـد؛ قـال تعـاىل . نــزلت ضـيًفا علـى أخـوايل: مبعىن حل وجاء، نقـول

  ). 7: سورة الزمر ()َمثَانَِيَة أَْزَواجٍ 
لــذا مل يعــد لــدينا تفــسري ممكــن لــيس يتعــارض مــع القــرآن الكــرمي، غــري أْن نقــول إن املقــصود بنـــزول 

  .املسيح هو جميء شخص شبيه بـه من هذه األمة احملمدية
لقــد انقــسم قــول العلمــاء املــسلمني يف مــسألة عيــسى عليــه الــسالم ورفعــه ونـزولـــه وموتـــه إىل أربعــة 

  : أقوال
إن عيــسى رُفــع إىل الــسماء جبــسده، مل ميــت، بــل قبــضه اللـــه وافيًــا، وسينـــزل مــن : القــول األول 

  .السماء
 وســيبعثه 1إن عيــسى مل يُرفــع إىل الــسماء جبــسده، مــات، لكــن اللـــه تعــاىل ســيحييه: القــول الثــاني

  .ثانية إىل الناس كافة
، بــل مـــات ولـــن ينـــزل، وأحاديـــث النــــزول إن عيـــسى مل يُرفــع إىل الـــسماء جبـــسده: القــول الثالـــث

  .ضعيفة تـَُرد متًنا لتعارضها مع القرآن الذي أكد موت عيسى
  . إن عيسى مل يُرفع إىل السماء جبسده، مات، وسينـزل شخص شبيه بـه: القول الرابع

  :وإليك األقوال األربعة مرتبة يف جدول

                                                           
1
فقـال تعـاىل . لكـن اللــه عـز وجـل شـاء أن ال حييـي أحـدا قبـل يـوم القيامـة. إن اللــه تعـاىل قـادر أن حييـي أي إنـسان اآلن، أو يف أي وقـت 
ــا قُتِــَل َعْبــُد اللـــه بْــُن َعْمــرِو بْــِن وجــاء يف احلــديث الــشريف عــن َجــاِبر بْــن َعْبــِد ال). وحــرام علــى قريــة أهلكناهــا أنـــهم ال يرجعــون( لـــه يـَُقــوُل َلم

َحرَاٍم يـَْوَم ُأُحٍد قَاَل َرُسوُل اللـه يَا َجاِبُر َأال ُأْخِربَُك َما قَاَل اللـه َعز َوَجل ألبِيَك قـُْلُت بـََلى قَاَل َما َكلَم اللـه َأَحـًدا ِإال ِمـْن َورَاِء ِحَجـاٍب وََكلـَم 
َفاًحا فـََقاَل يَا َعْبِدي َمتَن َعَلي أُْعِطَك قَاَل يَا َرب ُحتِْييِين فَأُقْـَتُل ِفيَك ثَانَِيًة قَاَل ِإنـه َسَبَق ِمين أَنـهْم إِلَيـَْها ال يـُْرَجُعوَن قَاَل يَا َرب فَأَبِْلْغ أَبَاَك كِ 

ســنن ابــن ماجــة، كتــاب اجلهــاد، بــاب فــضل  (..) َحتْــَسَنب الــِذيَن قُِتُلــوا ِيف َســِبيِل اللـــه أَْمَواتًــاَوال(َمــْن َورَائِــي فَأَنـــزَل اللـــه َعــز َوَجــل َهــِذِه اآليَــَة 
  ).الشهادة يف سبيل اللـه
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رقم   الرفع  النـزول  املوت  النتيجة

  القول
ء عيسى نفسه جمي

  .قبل يوم القيامة
مل ميت، بل قبضه 

  .اللـه وافًيا
سينـزل من 

  .السماء جبسده
عيسى رُفع إىل 

  .السماء جبسده
القول 

  األول
جميء عيسى نفسه 

  .قبل يوم القيامة
مات، لكن اللـه 

  .سيحييه
اللـه تعاىل 

  .قادر على إحيائه ثانية
مل يرفع جبسده، 

  .بل رُفعت مكانتـه ودرجتـه
لقول ا

  الثاين
لن يأيت أي 
  .مبعوث، ال املسيح وال غريه

مات، ولن يبعثه 
  .اللـه قبل يوم القيامة

أحاديث 
  .النـزول ال تصح

مل يرفع جبسده، 
  .بل رُفعت مكانتـه ودرجتـه

القول 
  الثالث

سيبعث اللـه تعاىل 
  .شخًصا شبيًها باملسيح ابن مرمي

مات، ولن يبعثه 
  .اللـه قبل يوم القيامة

نـزول ال
  .يعين ايء

مل يرفع جبسده، 
  .بل رُفعت مكانتـه ودرجتـه

القول 
  الرابع

  

دعنــا ننــاقش األقــوال األربعــة لنــرى أيهــا يتفــق مــع النــصوص كلـــها، وأيهــا يعــارض بعــض النــصوص 
  .ويتفق مع بعضها، وأي قول عارض نصا جيدر رده

ـــا إىل الـــسماء باجلـــ: أّمـــا القـــول األول سد، بيـــد أن اجلـــسد أو الـــسماء مل يـــرد فقـــد اعتـــرب الرفـــع رفًع
ومع أن هذا القول أخذ معًىن صحيًحا من معاين النـزول، غري أنـه قال حبياة عيـسى يف الـسماء مـْن . ذكرمها

  .دون دليل
  : أي أن القول األول

  .عارض النصوص القرآنية اليت تقول بوفاة املسيح-
  .من دون أي دليل) السماء(أضاف لفظة -
  .من دون أي دليل) رفع اجلسد(اف لفظ أض-

مبعىن أن أصحاب القـول األول عارضـوا النـصوص الـيت تؤكـد وفـاة املـسيح، وأضـافوا أمـرين ال دليـل 
  .عليهما

  
فإنــه أصـاب يف مـسألة وفـاة املـسيح، بيـد أنــه أضـاف قـضية ال أسـاس لــها ألبتـة، : أّما القـول الثـاين

كمــا أن اللــه تعــاىل شــاء أْن ال حييـي أحــًدا يف هــذه .  يــرد يف قـرآن وال ســنةأال وهـي إحيــاء املـسيح، فهــذا مل
ــا 1.الــدنيا قبــل يــوم القيامــة

ّ
 وبالتــايل ال يؤخــذ عنـــه، علًمــا أن أصــحاب هــذا الــرأي اضــطروا إليــه اضــطرارًا؛ مل

  .عجزوا أمام أدلة أصحاب القول الرابع
  

                                                           
1
وال ينبغي أن حيتج أحـد بالـذي مـر علـى قريـة فوجـدها خاويـة علـى عروشـها فأماتــه اللــه مائـة عـام مث . انظر األدلة يف الصفحات السابقة 

وسـنذكر تفـسريها الـذي ال .  للموتى، وال بطـري إبـراهيم، وال بغـري ذلـك مـن اآليـات الـيت ُفهمـت خطـأً عليه السالموال بإحياء عيسى . بعثه
نـصح مبراجعـة التفـسري الكبـري لإلمـام بـشري الـدين حممـود أمحـد للوقـوف علـى يُ جيعل آيات القرآن تتناقض يف كتاب آخر بإذن اللــه تعـاىل؛ و 

  . هذه التفسريات
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سيح، متبًعا فيها األدلة القطعية، ويف تفـسري الرفـع فقد أصاب يف مسألة وفاة امل: أما القول الثالث
أيًضا، بيد أنـه عـارض النـصوص البينـة الواضـحة الـيت تؤكـد نــزول املـسيح، وضـعَف أحاديـث ثبتـت صحتــها 

، كما يقـول كثـري مـن العلمـاء، وقـد تلقتــها األمـة بـالقبول عـرب تارخيهـا؛ لـذا 1بطرق عديدة بلغت حد التواتر
ويبـــدو أن الـــذي دعـــاهم إىل تـــضعيفها هـــو قـــوة .  أْن يؤبــــه لتـــضعيفهم هـــذه األحاديـــث الـــصحيحةال ينبغـــي

  .حجة أصحاب القول الرابع
  

فيؤاخـذون، أول وهلـة، علـى إضافتــهم موضـوع شـبيه املـسيح، يف حـني : أّما أصحاب القول الرابـع
لى اهللا عليـه وسـّلم يف أي حـديث إن أن األحاديث ال تتطـرق إىل الـشبيه إطالقًـا، ومل يقـل رسـولنا حممـد صـ

  . شخًصا شبيًها بعيسى سيأيت
  :لكن أصحاب هذا القول يردون على هذه التـهمة قائلني

إن هذا األسلوب مستعمل يف اللغة، وهو جواز إطالق اسم الشيء على مـا يـشابـهه بـأكثر :أوالً  
 رسـول اللــه صـلى اهللا عليـه وسـّلم لـبعض قـول: وميثلـون هـذا احلـديث بـأقوال عديـدة منــها. خواصه وصفاتـه

   .2)إنكن ألننت صواحب يوسف، ُمُروا أبا َبْكٍر فـَْلُيَصل بالناس: (أزواجه
لتـشابـههن ) صـواحب يوسـف(فها هو رسولنا الكرمي الذي أويت جوامع الكلم يطلـق علـى أزواجـه 

  بشيء واحد فقط، فكيف لو كان التشابـه من أبواب عديدة؟
عمون مـوقفهم بأحاديـث تـصف عيـسى ابـن مـرمي وصـًفا خمتلًفـا عـن املـسيح املنتظـر، ففـي يد: ثانًيا

رحلة اإلسراء رأى رسول اللـه حممد صـلى اهللا عليـه وسـّلم عيـسى ابـن مـرمي، فوصـفه بأنــه أمحـر جعـد، وهـذا 
 ــِيبــاَل الن ـــهَما قَــاَل َق ـــه َعن ــِن ُعَمــَر َرِضــَي الل صــلى اهللا عليــه وســّلم رَأَيْــُت احلــديث مــروي يف البخــاري عــن اْب

 َعـرِيُض الـصْدِر َوأَمـا ُموَسـى فَـآَدُم َجـِسيٌم َسـْبٌط َكأنــه ِمـْن ِعيـَسى فَـَأْمحَُر َجْعـدٌ ِعيَسى وُموَسـى َوِإبـْـرَاِهيَم فََأمـا 
 طـه آدم سـبط  . 3رَِجاِل الزالـشعر، كمـا بينما وصف عيسى الذي رآه يف املنام والذي سينــزل فيمـا بعـد بأنـ

َــا نَــائٌِم  ــا أَن َن ــاَل قَــاَل َرُســوُل اللـــه بـَيـْ يف الروايــة التاليــة يف صــحيح البخــاري عــن ابْــَن ُعَمــَر َرِضــَي اللـــه َعنـــهَما َق
قَــاُلوا ابْــُن ْن َهــَذا بـَــْنيَ َرُجَلــْنيِ يـَْنطـُـُف رَْأُســُه َمــاًء فـَُقْلــُت َمــفَــِإَذا َرُجــٌل آَدُم َســْبُط الــشَعِر رَأَيـْتُــِين َأطـُـوُف بِاْلَكْعبَــِة 

                                                           
1
عليـه الـسالم كثـري مـن الـصحابة، منــهم أنـس بـن مالـك والنـواس بـن مسعـان وجـابر بـن عبـد اللــه وحذيفـة بـن  روى أحاديـث نــزول املـسيح 

بـن احلـصني وجممـع اأسيد ومسرة بن جندب وأبو أمامة الباهلي وعائشة وعثمان بن أيب العاص وأبو هريرة وابن عباس وابن مسعود وعمران 
ء ثالثــة عــشر صــحابًيا وصــلتنا رواياتـــهم يف كتــب احلــديث التــسعة األكثــر شــهرة، وال ننفــي إمكانيــة أن يكــون هنــاك رواة فهــؤال. بــن جاريــة

آخرون من الصحابة وردت روايات عنـهم يف غري هذه الكتب، ولو تتبعنا الرواة يف الطبقات املختلفة لرأينا عدًدا أكرب من ذلك بكثري، ما 
 .ليعين تواتر أحاديث النـزو 

  .، باب أهل العلم والفضل أحق باإلمامةالبخاري، كتاب األذان 2
3
  .البخاري، كتاب األنبياء، باب قول اللـه واذكر يف الكتاب مرمي إذ انتبذت من أهلـها مكانا شرقيا 
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 َفَذَهْبُت أَْلَتِفُت فَِإَذا َرُجٌل َأْمحَُر َجِسيٌم َجْعـُد الـرْأِس أَْعـَوُر اْلَعـْنيِ اْلُيْمـَىن َكـَأن َعْينــه ِعَنبَـٌة طَاِفيَـٌة قـُْلـُت َمـْن َمْرميََ 
  1اْبُن َقَطٍن َرُجٌل ِمْن َبِين اْلُمْصطَِلِق ِمْن ُخزَاَعةَ َهَذا قَاُلوا َهَذا الدجاُل أَقْـَرُب الناِس بـه َشبـها اْبُن َقَطٍن وَ 

ــا يــستدلون باحلــديث الــذي يؤكــد أن عيــسى هــو املهــدي، فقــد ورد يف ســنن ابــن ماجــة َعــْن : ثالًث
 َم قَــاَل ال يـَــْزَداُد اَألْمــُر ِإال ِشــدى اللـــه َعَلْيـِه َوَســلَرُســوَل اللـــه َصــل نـَْيا ِإال ِإْدبَــارًا َوال أَنَـِس بْــِن َمالِــٍك َأن ًة َوال الــد

  2* الناُس ِإال ُشحا َوال تـَُقوُم الساَعُة ِإال َعَلى ِشرَاِر الناِس َوال اْلَمْهِدي ِإال ِعيَسى اْبُن َمْرَميَ 
فهذه ثالثة أدلة تدعم موقف هذا القول الذي مل يناقض أي دليل، بينمـا ناقـضت األقـوال الثالثـة 

  . أدلة عديدةاألوىل
وينبغــي أْن نعلــم أن أصــحاب القــول األول مل يتفقــوا مــع القــول الثــاين إال يف النتيجــة، واختلفــوا يف 
الرفــع ويف النـــزول ويف الوفــاة، كمــا اختلفــوا كليــا مــع أصــحاب القــول الثالــث، فلــم يلتقــوا يف شــيء، ولكنـــهم 

أّمــا القــول الثــاين فيلتقــي القــول الثالــث يف معــىن . لنـــزولالتقــوا أصــحاَب القــول الرابــع يف إميانـــهم بأحاديــث ا
الرفع ويف الوفاة، بيـد أنــه خيالفـه يف النــزول، ويلتقـي القـول الرابـع يف األمـور ذاتــها الـيت التقـى فيهـا أصـحاب 

 بينمـــا يلتقـــي أصـــحاب القـــولني الثالـــث والرابـــع يف الرفـــع والوفـــاة، وخيتلفـــون يف النــــزول ويف. القـــول الثالـــث
  . النتيجة

لــذا نــستطيع أْن نقــول إن أصــحاب القــول الرابــع يلتقــون األقــوال األخــرى أكثــر ممــا تلتقــي األقــوال 
  . األخرى يف ما بينـها

  :وبصيغة أخرى نقول
إن أصحاب القول األول آمنوا بالنـزول الذي ثبت بأحاديث متواترة، ولكنـهم أنكروا وفـاة املـسيح 

  .طعية الداللةاليت ثبتت بآيات قرآنية ق
وأصحاب القول الثالث آمنوا بوفاة املسيح اليت ثبتت بأدلة قرآنية قطعية الداللة، بيد أنــهم أنكـروا 

أي أن كل فريق آمن بنصف احلقيقة، لذا إْن أخـذنا القـول احلـق مـن عنـد  . النـزول الثابت بأحاديث متواترة
  .إلسالمية األمحديةكل فريق خرجنا بالقول الرابع، وهو قول اجلماعة ا

، وممن ميثلـون القـول الثالـث شـيخ األزهـر األسـبق 3ومن العلماء الذين ميثلون القول األول الغماري
  . حممود شلتوت

                                                           
1
  .البخاري، كتاب التعبري، باب الطواف بالكعبة يف املنام 
2
  .باب شدة الزمان. سنن ابن ماجة، كتاب الفنت 
مــع أن بعــض العلمــاء حــاول تــضعيف هــذا احلــديث، لكــن يبــدو أن تــضعيفهم ضــعيف، فــالراوي حممــد بــن خالــد اجلنــدي وثقــه حيــىي بــن  

لــذا فاحلــديث صــحيح . ألن املوثــق لديــه علــم زائــد عــن علــم الــذي يــصف راويًــا بأنـــه جمهــول. معــني، مــع أن بعــض العلمــاء وصــفه بــاهول
 . شذوذ، فاحلديث صحيح إًذاومتنـه ال علة فيه وال. السند

3
  .انظر الغماري، أبو الفضل، عقيدة أهل اإلسالم يف نـزول عيسى عليه السالم وإرغام املبتدع اجلهول باتباع سنة الرسول، مكتبة القاهرة 
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لذا لو أخذنا اجلزء الصحيح من اعتقاد الغماري واجلزء الصحيح من اعتقاد شلتوت حلـصلنا علـى 
  .وضوعاالعتقاد الذي يقول به كل مسلم أمحدي يف هذا امل

وهكــذا ثبــت، مــن خــالل القــرآن، ومــن خــالل الــسنة، ومــن خــالل أقــوال العلمــاء، مــوت نــيب اللـــه 
ومل يبـق مـع القـائلني حبياتــه يف الـسماء أي دليـل سـوى التقليـد، . عيسى الذي أرسلـه إىل بين إسرائيل، فقط

  .الذي نـهينا عنـه كمسلمني
لــــه ثابـــت متـــواتر، وَلّمـــا كـــان إطـــالق اســـم وحيـــث إن عيـــسى عليـــه الـــسالم مـــات، وحيـــث إن نزو 

َوال : الـــشيء علـــى مـــا يـــشبـهه يف أكثـــر صفاتــــه وخواصـــه جـــائز حـــسن، وَلّمـــا كـــان رســـولنا الكـــرمي قـــد قـــال
، وحيـث إن عيـسى عليـه الـسالم ُوِصـَف يف األحاديـث الـيت تـنص نزولَــه بأنــه 1اْلَمْهِدي ِإال ِعيَسى اْبُن َمْرميََ 

إن املقــصود بـــهذا هــو بعثــة ظــل للرســول حممــد املــصطفى : ا مجًعــا بــني هــذه النــصوص مجيعهــا، قلنــ2نــيب اللـــه
  .وهذا هو موضوع الفصل القادم. صلى اهللا عليه وسّلم ُيسمى املهدي واملسيح

على أنه جيدر التذكري بـأن اعتقـاد صـعود شـخص إىل الـسماء إمنـا هـو خـاص بـاحملبطني واملنحـرفني 
قيم؛ فهنـــاك بعــض الــشيعة الـــذين يعتقــدون بــصعود علـــي رضــي اهللا عنــه إىل الـــسماء، عــن صــراط اهللا املــست

وآخــرون مــنهم يؤمنــون بــصعود غــريه مــن األئمــة إىل الــسماء، وكثــري مــنهم مــن يــرى أن اإلمــام الثــاين عــشر 
 فيهم قد غاب يف سرداب، وهو إىل اآلن خائف ال يظهر، واليهـود يعتقـدون بـصعود إيليـا إىل الـسماء، وال

وهكـذا لـو رْحـَت تـسأل أصـحاب األديـان األخـرى لوَجـْدت . ننسى اعتقاد النـصارى بـصعود املـسيح نفـسه
إن املــسيح سينـــزُل : وهــذا مــا انتقــده املــسيُح ابــن مــرمي يــوم بُعــث إىل بــين إســرائيل، وقــالوا لــه. القــضية نفــسها

  .من السماء
  مث ما هي السماء؟ أليس كل ما عالَك فهو مساء؟ 

                                                                                                                                                                   
ه علــى الــشيخ ومل يقتــصر يف هجومــ. الحــظ كيــف مسّــى الــشيَخ شــلتوت مبتــدًعا جهــوًال؛ كونـــه ضــّعف أحاديــث نـــزول عيــسى عليــه الــسالم

شــلتوت، بــل تعــداه وانتقــد الــشيخ حممــد عبــده وحممــد رشــيد رضــا وعبــد الوهــاب النجــار، وكلـــهم مــن القــائلني بوفــاة عيــسى، حمتجــني بــأن 
  . أحاديث النـزول أحاديث آحاد ال ُحيتج بـها يف العقائد

ده يف الــسماء رغــم وضــوح نــصوص موتـــه يف القــرآن  كونـــه قــال حبيــاة عيــسى جبــسوحنــن ننتقــد هــؤالء كمــا انتقــدهم، وننتقــده كمــا انتقــدوه
 .  جنمع بني النصوص كلـها، وال جنعلـها تتضارب-ـهبفضل اللـه وَمن -وحنن. الكرمي

1
 سنن ابن ماجة، كتاب الفنت، باب شدة الزمان 

2
َوَأْصَحابــه َحــىت ُر نَــِيب اللــه ِعيــَسى َوُحيْـصَ : (...ُوِصــَف عيـسى عليـه الــسالم يف حـديث طويــل يف صـحيح مــسلم بأنــه نــيب اللــه أربـع مــراتٍ  

ــْوَم  ــرًا ِمــْن ِمائَــِة ِديَنــاٍر ألَحــدُِكُم اْليَـ ــْوِر ألَحــِدِهْم َخيـْ اللـــه ِعيــَسىَيُكــوَن رَْأُس الثـ َغــَف ِيف رِقَابـــهْم فـَيَـْرَغــُب نَــِيبَوَأْصَحابـــه فـَيـُْرِســُل اللـــه َعَلــْيِهُم النـ 
ــُدوَن ِيف اَألْرِض َمْوِضــَع ِشــْربٍ ِإال َمــألُه َزَمهُُهــْم ُمث يـَْهــِبُط نَــِيب اللـــه ِعيـَسىِت نـَْفــٍس َواِحــَدٍة فـَيُـْصِبُحوَن فـَْرَســى َكَمــوْ   َوَأْصَحابـــه ِإَىل اَألْرِض فَــال جيَِ

 .سلم، كتاب الفنت وأشراط الساعةصحيح م....)َنِيب للـه ِعيَسى َوَأْصَحابـه ِإَىل اللـه فـَيـُْرِسُل اللـه طَيـْرًا فـَيَـْرَغُب َونـَْتنـهْم 
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أي أن اهللا تعــــاىل .. أي يــــأتون بعلــــوم مساويــــة ال أرضــــية.. ألنبيــــاء ينزلــــون مــــن الــــسماءمث إن كــــل ا
يعلمهم من عنده، وال يتعلمون من املشايخ الـذين تكـون أفكـارهم بعيـدة كليـا عـن جـوهر الـدين، ويبيحـون  

  . كربيات اخلطايا
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  النـبُــوةقضية 
زل مـن عنـد اللــه تعـاىل حكـم جديـد، فالـشريعة إن وحي التشريع انقطع بعد القرآن الكرمي، فلن ينــ

  . اإلسالمية آخر شريعة مساوية، وهي باقية إىل يوم القيامة، وصاحلة لكل زمان ومكان وإنسان
  :واألدلة على ذلك

َر اإلْسالِم ديًنا فـََلْن يـُْقَبَل ِمنـه َوُهَو يف اآلِخرَِة ِمَن اخلاسـرين(قولـه تعاىل - سـورة آل () َوَمْن يـَْبَتِغ َغيـْ
  )86: عمران

يَن ِعْنَد اللـه اِإلْسالمُ (قولـه تعاىل- الد 20: سورة آل عمران) (ِإن .(  
  )4: سورة املائدة) (اليوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ديَنُكمْ (قولـه تعاىل -

وحيــث إن وحــي التــشريع قــد انقطــع، فــإن هــذا يتــضمن، بــشكل قــاطع، انقطــاع النبــوة التــشريعية، 
 ـه لن يأيت بعد حممد صلى اهللا عليه وسّلم أي نيب تشريعي أبًداأي أن.  

لذا ينبغي تصحيح اعتقاد أولئك الذين يظنون أن عيسى عليه السالم سينسخ اجلزيـة عنـدما ينــزل 
 يعـارض أصـالً هامـا مـن أصـول -عـدا معارضتــه مـوت عيـسى عليـه الـسالم-إن هذا االعتقـاد ! من السماء

ية، أال وهـــو انقطــاع النبـــوة التــشريعية، وانقطــاع الـــوحي التــشريعي، وانقطـــاع األحكــام الـــيت  العقيــدة اإلســالم
   1.كملت يف الدين اإلسالمي

وهــذا يــنقض خــتم النبــوة الــذي أمجــع عليــه املــسلمون عــرب تــارخيهم، فلــم يــشّذ أحــد عــن أن حممــًدا 
بعـــوث إىل بـــين إســـرائيل خـــصوًصا ليلغـــي صـــلى اهللا عليـــه وســـّلم خـــامت النبيـــني، فهـــل يُعقـــل أْن يـــأيت نـــيب م

  !أحكاًما من أحكام شريعتنا الغراء؟
أي النبـــوة الـــيت يتلقاهـــا النـــيب مـــن اهللا تعـــاىل مـــن دون أن .. كمـــا أن النبـــوة املـــستقلة قـــد انقطعـــت

أي أــا كلهــا قــد انقطعــت، بيــد أن .. والنبــوات الــسابقة كلهــا كانــت مــستقلة. يكــون تابعــا وظــال لنــيب آخــر
والـــيت ال تُعـــد نبـــوة جديـــدة، بـــل هـــي نبـــوة .. اىل قـــد فـــتح بابـــا جديـــدا هلـــذه األمـــة، هـــي النبـــوة الظليـــةاهللا تعــ

الرســول صــلى اهللا عليــه وســلم نفــسها، وهــي درجــة روحانيــة عاليــة يُعطاهــا تالمــذة الرســول صــلى اهللا عليــه 
لقـد اســتخدم : " الـسالميقـول املــسيح املوعـود عليـه. وسـلم لتـدّل علـى مقامـه العظــيم صـلى اهللا عليـه وسـلم

اهللا تعـــــاىل يف وحيـــــه كلمـــــَة النبـــــوة والرســـــالة يف حقـــــي مئـــــاِت املـــــرات، ولكـــــن املـــــراد منهـــــا تلـــــك املكاملـــــات 
لكـــل أن خيتـــار يف . واملخاطبـــات اإلهليـــة الكثـــرية واملـــشتملة علـــى أنبـــاء الغيـــب، ال أكثـــر مـــن ذلـــك وال أقـــل

 إهلــي حيــث أطلــق هــو عــز وجــل كلمــَة النبــوة فهــذا مــصطَلح. لكــل أن يــصطلح: حديثــه مــصطلًحا، لقــوهلم
واللعنـــة علـــى مـــن . أي تلـــك املكاملـــات الـــيت حتتـــوي علـــى أخبـــار غيبيـــة كثـــرية. علــى كثـــرة املكاملـــة واملخاطبـــة

                                                           
1
يتـضمن هـدًما للعدالـة واألمانـة واحلريـة، وينـشئ جـيال  ، فالذي يعين عندهم ختيري الناس بني القتل واعتناق اإلسـالم، كما أن نسخ اجلزية 

 .كارًها للعامل يرى قتل اآلخرين غاية وأمالً 
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ولكـن نبـويت هـذه ليـست بنبـوة جديـدة، بـل هـي . يدعي النبوة متخّلًيا عن فيض النيب صلى اهللا عليه وسـلم
يف احلقيقــة، وــدف إىل نفــس اهلــدف وهــو إظهــار صــدق اإلســالم علــى نبــوة النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم 

  )341 ص 23 اخلزائن الروحانية جملد - ينبوع املعرفة -چشمه معرفت ". (الدنيا
  :واألدلة على عدم انقطاعه. أما وحي املبشرات فإنـه باٍق إىل يوم القيامة

ــزُل َعَلــْيِهُم اْلَمالِئَكــُة َأال َختَــاُفوا َوال َحتَْزنُــوا ِإن الــِذيَن قَــاُلوا َربـَنــا اللـــه (قولـــه تعــاىل -1 ُمث اْســتَـَقاُموا تـَتَـنَـ
  )31: سورة فصلت) (َوأَْبِشُروا بِاْجلَنِة الِيت ُكْنُتْم تُوَعُدونَ 

هــذا نــص واضــح يف أن املالئكــة تتنـــزل علــى هــؤالء املــستقيمني علــى قــول ربنــا اللـــه، تبــشرهم أال 
  . الذي يدل على احلال واالستقبال) تتنـزل(وقد استعمل الفعل املضارع . شرهم باجلنةخيافوا وتب

إن الـوحي لــيس مقــصورًا علـى األنبيــاء، وال علــى األنبيـاء املــستقلني، فقــد أوحـى اللـــه تعــاىل إىل -2
َنا ِإَىل أُم ُموَسـى َأْن (قال تعاىل . أم موسى، وإىل احلواريني، وإىل مرمي أَْرِضـِعيِه فَـِإَذا ِخْفـِت َعَلْيـِه فَأَْلِقيـِه َوأَْوَحيـْ

َوِإْذ (وقــال تعــاىل ). 8:ســورة القــصص) (ِيف الْــَيم َوال َختَــاِيف َوال َحتْــَزِين ِإنــا رَادوُه إِلَْيــِك َوَجــاِعُلوُه ِمــَن اْلُمْرَســِلنيَ 
وقـال ). 112: سورة املائدة) (وا َءاَمنا َواْشَهْد بِأَنـَنا ُمْسِلُمونَ أَْوَحْيُت ِإَىل احلََْوارِيَني َأْن َءاِمُنوا ِيب َوِبَرُسوِيل قَالُ 

َهــا ُروَحَنــا فـََتَمثــَل لـــها بَــَشرًا َســِويا (تعــاىل  َــَذْت ِمــْن ُدونـــهْم ِحَجابًــا فََأْرَســْلَنا إِلَيـْ ْمحَِن * فَاختأَُعــوُذ بِــالر قَالَــْت ِإين
َا أَنَا َرُسوُل َربِك ألَهَب َلِك ُغالًما زَِكياقَالَ * ِمْنَك ِإْن ُكْنَت تَِقيا  20-18: سورة مرمي) ( ِإمن.(  

الــشاهد، هنــا، أنـــه مــا دام الــوحي يتنـــزل علــى غــري األنبيــاء، وقــد تنـــزل علــى نــساء مــن بــين إســرائيل 
  .وعلى رجال منـهم، فمن باب أوىل أْن يتنـزل على رجال خري أمة أخرجت للناس ونسائها

ْعــُت َرُســوَل اللـــه َصــلى اللـــه َعَلْيــِه َوَســلَم يـَُقــوُل -3 مــا رواه ابــن ماجــة َعــْن أُم ُكــْرٍز اْلَكْعِبيــِة قَالَــْت مسَِ
أي النبـوة املـستقلة، ويـنص .. هذا احلديث ينص انقطاَع النبّوات السابقة. 1َذَهَبِت النبوة َوبَِقَيِت اْلُمَبشرَاتُ 

  .الذي ال تشريع فيهبقاَء وحي املبشرات 
بنـــاء علـــى قاعـــدة االستـــصحاب؛ وهـــي بقـــاء مـــا كـــان علـــى مـــا كـــان مـــا مل يوجـــد دليـــل يغـــّريه؛ -4

  .واملعىن أن ما ثبت على حال يف الزمن املاضي يبقى على حالـه وال يتغري إال إذا جاء دليل يغريه
ء وعلـى غـري األنبيـاء، ومل يـرد إال وحيث إن تـَنَـزل الوحي بنوعيه ثبت يف املاضي، ونـزل على األنبيـا

  .أدلة تنفي جتدد الوحي التشريعي، ومل يرد أي دليل يفيد توقف وحي املبشرات، قلنا باستمراره
  :آية خاتم النبيين

هـذه اآليـة الكرميـة دليـل هــام وقـاطع علـى عـدم عـودة املــسيح عليـه الـسالم، فكيـف إذا ُأضـيف هلــا 
  . ودته يناقض هذه اآلية العظيمة من كل جوانبهاأدلة وفاته عليه السالم؟ فالقول بع

                                                           
1
 .1282 ص1اها املسلم أو ترى لـه، جسنن ابن ماجة، كتاب تعبري الرؤيا، باب الرؤيا الصاحلة ير  
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  . هو أكملهم وتتضمن أنه آخرهم أيضا" خاتم النبيين"إّن معنى 
ن الفكــر التقليــدي يــرفض عمليــا أن يكــون الرســول صــلى اهللا عليــه وســلم آخــر النبيــني، بــل يــرى إ

ه وسـلم أكمـل النبيـني، عيسى عليه السالم آخرهم، كمـا أنـه يـرفض عمليـا أن يكـون الرسـول صـلى اهللا عليـ
بــل يـــرى عيـــسى أكملهـــم، ألنـــه الوحيـــد يف الـــسماء، والوحيـــد الـــذي حييـــي وخيلـــق وغـــري ذلـــك مـــن كماالتـــه 

  .وميزاته اليت انفرد ا عندهم
يعـين أنـه أكملهـم، فاآليـة تتحـدث عـن أن نـيب اللــه مل يكـن " خامت النبيـني"إن املعىن السياقي آلية 

 أُِخَذ على ظـاهره لكـان إسـاءة إليــه، وتـصديًقا لـذلك الكـافر الـذي وصـف رسـول أبًا ألحد، وهذا املعىن لو
سـورة ) (إن شـانئك هـو األبـرت(لكن اللـه تعاىل مسـى ذلـك الكـافر بـاألبرت . اللـه صلى اهللا عليه وسّلم باألبرت

ن هــذه اآليــة أنـــها لــذا جيــب أالّ يُفهــَم مــ. مــع أن لـــه بنــني، ولــيس لرســولنا الكــرمي أي ولــد ذكــر) 4: الكــوثر
بيــد أن هــذه هــي احلقيقــة مــن ناحيــة ماديــة جــسمية، لــذا . تــصف رســولنا بأنـــه مقطــوع النــسل لــيس لـــه ولــد

، وهي حرف استدراك، يكون مـا بعـده مـن جـنس مـا قبلــه، لكنــه خبالفـه، كـأن )ولكن(توبع نص اآلية مع 
هـذا لـيس : ولكننـا ال نـستطيع أْن نقـول. يـوانهذا ليس حصانًا، لكنـه محار، فكالمها مـن جـنس احل: نقول

  . حصانًا، لكنـه شاي، فاحلصان والشاي ال جيمعهما شيء، وليسا من جنس واحد
  :، وما جاء بعدها)لكن(ولنقارن بني ما جاء قبل ) ولكن رسول اللـه: (لنعد إىل تكملة اآلية

  .َمت النبينيرسول اللـه وخا:  بعدها…ما كان حممد أبا أحد من رجالكم: قبلـها
مــا : ال بــد أْن يكــون مــا قبلـــها مــن جــنس مــا بعــدها، غــري أنـــه خيالفــه؛ لــذا علينــا أْن نتــساءل: قلنــا

  !العالقة بني كون نبينا ليس أبًا ألحد، وكونـه رسوَل اللـه، وخاَمت النبيني
أبـــا أحــــٍد مــــن إن معــــىن خـــاَمت النبيــــني آخـــرُهم مبعثًــــا، فمـــا هــــي العالقـــة بــــني عـــدم كونـــــه : إْن قلنـــا

ـــه آخــر النبيــني؟ إنـــه ال عالقــة ألبتــة أنــا ال أحــب القهــوة ولكــن أحــب دراســة : وهــو كقولنــا. املــسلمني وكون
  التاريخ، فهذا كالم ال يستقيم حبال، فكيف بكالم رب العاملني؟

ل بــ. لــذا ال ميكــن أْن يكــون املعــىن اللغــوي خلــاَمت النبيــني هــو آخــرهم َمْبعثًــا مــن خــالل هــذه اآليــة
ية ماديـة، لكنــه والـدكم مجيًعـا  حممًدا صـلى اهللا عليـه وسـّلم لـيس لــه ولـد مـن ناحيـة جـسم معناها أنه مع أن

  .من ناحية روحانية، وليس هذا فحسب، بل هو أب روحاين للنبيني كونـه طابعهم وأكملهم
 املــدح ال تعــين إال ويؤكــد هــذا املعــىن الرتكيــيب للعبــارة، فكلمــة خــاَمت املــضافة إىل اجلمــع علــى ســبيل

  : األفضل واألكمل فيما ُأضيفت إليه، فالشاعر حني يقول
   الطائيه حبيبِ  روضتِ وغديرِ      خبامت الشعراء  القريضُ عَ جِ فُ 

  . إمنا قصد أنه أعلى الشعراء مرتبًة، وأنه مل يأِت ولن يأيت مثله
 صـلى اهللا عليـه وسـلم آخـر ال تتحـدث عـن انقطـاع النبـوة، لكنهـا تتـضمن أنـه" خامت النبيـني"فآية 

ألن هـذا مـا يقتـضيه كمـال نبوتـه صـلى اهللا عليـه .. نيب، ولن يُبعث بعده أي نيب كما كـان يُبعـث الـسابقون
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كمـــا أّن كمـــال نبوتـــه صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يقتـــضي أن يبعـــث اهللا خـــداما لـــه يكونـــون أظـــالال لـــه . وســـلم
  . . لنبوة الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وهم خّدامهبروزٌ  و  روحانية عالية، لكّن نبوم ظل لون درجاتٍ ويصِ 

  أوهام مكفرينا

نزول املسيح مرتبط ارتباطا وثيقا خبتم النبوة، فعلى كل مسلم أن يرفض القول بعودة املسيح عليه 
السالم ألنه يتناقض مع آية خامت النبيني، بيد أن مكفرينا يكفروننا على خطأ هم َمن يرتكبه ال 

ال نيب " فقد اعتادوا أن يستدلوا بآية خامت النبيني على انقطاع النبوة، مث يستدلوا حبديث حنن؛
بيد أن هذا االستدالل يُدينهم ُهم وليس حنن، فهم الذين يؤمنون . على نفس املوضوع" بعدي

إننا حنن َمن يقول خبتم النبوة، . بنيب من خارج هذه األمة وينسخ بعض أحكام شريعتها، ال حنن
فنرفض أن ينـزل نيب من بين إسرائيل هلذه األمة، ونرفض أن يأيت نيب بشريعة جديدة وينسخ 

  . احلرية الدينية واجلزية
ا، ولن يستطيعوا تفسريها يف سياقها، ولن يستطيعوا أن  رينا جدهذه اآلية الكرمية ُتدين مكف

  . ت، وقد ثبتيوفقوا بينها وبني نزول املسيح، خصوصا إن ثبت هلم أنه قد ما
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  تفسير النبوءات
عنـــدما بُعـــث موســـى عليـــه الـــسالم إىل فرعـــون وبـــين إســـرائيل كـــذبوه، مـــدعني أنــــه ال وجـــود لنــــيب 

وقـد بـشرهم ببعثـة املـسيح إلـيهم، وحتـدث . ولكن بعد وفاتـه آمنوا بــه، وال يـزال قَـْدره يُعظّـم عنـدهم. جديد
بيــد أن بــين إســرائيل ظنــوا أنـــها ال تنطبــق علــى . ات املــستقبليةعنـــه يف النبــوءات بطريقــة جمازيــة؛ شــأن النبــوء

كمـا بـشر موسـى مبجـيء نـيب . عيسى ابن مرمي حني جـاءهم رسـوالً إلـيهم؛ فكـذبوه، بـل حـاولوا قتلــه صـلًبا
اللــــه حممـــد صـــلى اهللا عليـــه وســـّلم أيـــضاً، وعنـــد جميئـــه كذبــــه بنـــو إســـرائيل، ومـــا زال القـــسم األعظـــم منــــهم 

بُ  النبوءات ال تنطبق عليهيَكذ ـه؛ مدعًيا أن.  
ولكـن إذا قــرأ املــسلم هـذه النبــوءات اســتغرب عنــاَد بـين إســرائيل يف عــدم اإلميـان بنبينــا حممــد صــلى 

  :اهللا عليه وسّلم؛ ولنقرأ على سبيل املثال النبوءات التالية
 القـدس وعـن جاء الرب من سـيناء وأشـرق مـن سـعري وتـألأل مـن جبـل فـاران وأتـى مـن ربـوات"-1

  .1"ميينـه نار شريعة لـهم
وعنـدما . لقد ظهر موسـى عليـه الـسالم يف سـيناء، وظهـر عيـسى عليـه الـسالم يف سـعري وِمنطقتــها

حيــث تــصوروا أنـــه ســيكون يهوديــا . ظهــر حممــد صــلى اهللا عليــه وســّلم يف جبــال فــاران، مل يــصدقه اليهــود
يتبعــــوا هــــذا النــــيب العـــريب األّمــــّي، ظنــــا منــــهم أنـــــهم شــــعب اللـــــه منــــهم، وَمــــنَـَعُهم اســــتكبارُهم وعنـــاُدهم أْن 

  .املختار
أُقيُم لـهم نبيا من وسط إخوتــهم مثلـك، وأجعـل كالمـي يف فمـه، فـيكلمهم بكـل مـا أوصـيه " -2

  .2"بـه
وقد حقق اللـه وعده، فأقام نبيا من وسـط إخـوة بـين إسـرائيل، أي بـين إمساعيـل، وهـو حممـد صـلى 

  .عليه وسّلم، لكنـهم استكربوااهللا 
  .وهناك العديد من النبوءات اليت تبشر بسيدنا حممد صلى اهللا عليه وسّلم

  لكن ما السبب الرئيس وراء عدم اإلميان بـه؟
  . إنـه التفسري اخلاطئ للنبوءات، واإلصرار عليه بسبب قساوة القلب والعناد واالستكبار

ـــهذه الطريقــ ة اازيــة، فــال تكــون واضــحة حتــدد الــشخص بامســه واســم أبيــه وملــاذا تــأيت النبــوءات ب
  واسم قريتـه، وزمان بعثتـه، وصفاتـه اجلسمية، وغري ذلك؟

إن النبوءات ال تتحقق حبرفيتــها الواضـحة الظـاهرة؛ ألن النبـوءات تتعلـق بالغيـب، واإلميـان بالغيـب 
أمـا قبـول احلقـائق الواضـحة الـيت ال .  والتـدبركمـا أن اإلميـان احلقيقـي يعتمـد علـى التفكـر. جزء من اإلميـان

                                                           
1
 334الكتاب املقدس، سفر التثنية، اإلصحاح الثالث والثالثون، ص 

 308الكتاب املقدس، سفر التثنية، اإلصحاح الثامن عشر، ص2
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إننــا نــؤمن بــأن الــشمس تــشرق مــن املــشرق وتغــرب يف : تتطلــب الفكــر والتأمــل ال تــسمى إميانًــا؛ فــال نقــول
مث إن مــن َيْكفــر بـــهذه احلقيقــة ال يــسمى كــافرًا؛ ألنـــه مل يكفــر بقــضية إميانيــة؛ إمنــا يــسمى صــغري . املغــرب

أمـا القـضايا . فاحلقائق الواضحة ال يثاب املرء أو يعاقب على اإلميان أو عدم اإلميان بــها. االعقل، أو جمنونً 
  .اإلميانية اليت تتطلب الفكر والتدبر فهي اليت يثاب املرء على قبولـها، ويعاقب على إنكارها

-، لفقـدت وعلى هذا، فلو حتققت النبوءات مجيعهـا الـيت تتعلـق مبجـيء نـيب مـن األنبيـاء حبرفيتــها
 خــصوصيتـها اإلميانيــة، وألصــبحت حقــائق يــصدقها اجلميــع؛ الــصاحل منـــهم والطــاحل، وبـــهذا ال -مــن فورهــا

وهــذا مــا حــصل مــع . وحيــث إن النبــوءات املتعلقــة باألنبيــاء غيــب، فلــن تتحقــق حبرفيتـــها غالبــا. تكــون غيبًــا
 عليــه وسـّلم، وتكــرر مــع املهــدي عليــه موسـى متاًمــا ، مث مــع عيــسى عليهمــا الـسالم، مث مــع حممــد صــلى اهللا

  .السالم
. إن اخلطــأ يف تفــسري النبــوءات املــستقبلية أمــر وارد ال غبــار عليــه، وقــد يقــع فيــه األتقيــاء الــصاحلون

  . لكن التقي الصاحل يرتاجع عن خطئه حني يظهر لـه ذلك بالدليل
ا مــن النــاس عــن النــيب الــذي مــا قيمــة هــذه النبــوءات إذا كانــت ســتبعد كثــريً : والــسؤال املطــروح هنــا

  بعثه اللـه تعاىل ؟
جيـــب أْن يـــؤمن النــــاس بـــالنبوءات الـــيت أخـــرب عنـــــها النـــيب الـــسابق مـــن دون الــــدخول يف : اجلـــواب

  .تفصيلـها، وتفسريها؛ فيجب اإلميان بـها كما وردت، وعند حتققها نعرف ما هو تفسريها
كيفيـــة حتقـــق تلـــك األنبـــاء الغيبيـــة، مـــن هنـــا كـــان خطـــأ املـــسلك الـــذي يقـــوم برســـم صـــورة معينـــة ل
هكــذا فعــل اليهــود، وهكــذا يفعــل . وتطبيــق هــذه الــصورة املتخيلــة علــى كــل مــن يــدعي أنـــه املبعــوث املنتظــر

  .بعض املسلمني اليوم
  

  معايير صدق األنبياء
إذا كانـــت النبــــوءات ال تكفــــي، أو قــــد تبعــــد اإلنــــسان عــــن اإلميــــان، فكيــــف الــــسبيل ملعرفــــة النــــيب 

   من املتنبئ الكذاب؟الصادق
بدايـــــة، ال بـــــد مـــــن التأكيـــــد أنــــــه لـــــو بـــــذل النـــــاس جهـــــدهم وابتعـــــدوا عـــــن طريـــــق العنـــــاد والغـــــرور 

 -إمتاًمـا للحجـة-لكـن اللــه تعـاىل . واالستكبار، لفهموا النبوءات املتعلقة بنّيب زمانـهم، ولكانت قـد كفتــهم
ن املعـايري الثابتـة والعامـة، الـيت ال تتعلـق بـشخص فهنـاك الكثـري مـ. قد هيأ العديد من معـايري صـدق األنبيـاء

  . معني، وال تتوقف على حتقق نبأ بتفسري معني، أو بآخر اجتـهادي قابل للصحة واخلطأ
  صفات النبي قبل بعثتـه: المعيار األول
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وهـو أمـر . كان األنبياء الذين بعثهم اللـه تعـاىل كلــهم صـادقني خـالل حياتــهم، ذوي سـرية طـاهرة
أّمــا مــن مل يكــذب يف .  منـــه، فمــن اعتــاد الكــذب علــى النــاس ال يتــورع عــن الكــذب علــى اللـــه تعــاىلال بــد

  . صغائر األمور، وكان صادقًا يف شؤون حياتـه كلـها، ال يعقل أْن يقرر فجأة أْن يكذب على اللـه
د روى وبـهذا احتج حممد صلى اهللا عليه وسـّلم إلثبـات صـدقه، فحـاج قوَمـه مـن خـالل ذلـك، فقـ

ـا نـَزَلَـْت  ـاٍس َرِضـي اللــه َعنــهَما قَـاَل َلمَصـِعَد ) َوأَنْـِذْر َعـِشريََتَك األَقْــَرِبَني ( البخاري يف صحيحه َعـِن ابْـِن َعب
َرْيٍش َحـىت اْجَتَمعُـوا النِيب َصلى اللـه َعَلْيِه َوَسلَم َعَلى الصَفا َفَجَعَل يـَُناِدي يَـا بَـِين ِفْهـٍر يَـا بَـِين َعـِدي لُِبطُـوِن قـُـ

َفَجَعَل الرُجُل ِإَذا ملَْ َيْسَتِطْع َأْن َخيْـرَُج أَْرَسـَل َرُسـوال لِيَـْنظُـَر َمـا ُهـَو َفَجـاَء أَبُـو لــهٍب َوقـُـَرْيٌش فـََقـاَل أَرَأَيـْـَتُكْم لَـْو 
ِقي َأُكْنـَأْخبَــْرُتُكْم َأن َخـْيالً بِـاْلَواِدي تُرِيـُد َأْن تُغِـَري َعلَـْيُكْم  بـْنَـا َعَلْيـَك ِإال ِصـْدقًا قَـاُلوا نـََعـْم َمـا ُتْم ُمـَصدقَـاَل َجر 

تـَبــْت (  فـََقـاَل أَبـُـو لـــهٍب تـَبـا لَــَك َسـائَِر اْليَـــْوِم أَلـــهَذا َمجَْعتَـنَـا فـَنَـزَلَــْت فَـِإين نَــِذيٌر َلُكـْم بـَــْنيَ يَــَدْي َعـَذاٍب َشــِديدٍ 
  1)َىن َعنـه َمالـه َوَما َكَسَب يََدا َأِيب لـهٍب َوَتب َما أَغْ 

  . لكنـهم مل يقنعوا بـهذا االستدالل، واعتربوه حجة داحضة واهية
بـــه يف دعــواه، . إن هــذا االســتدالل كــاٍف حبــد ذاتـــه ومــن مســع النــيب يف ذلــك اليــوم ممــن يعرفــه، وكذ

تمهــل؛ إْن متهــل حــىت فــال جيــوز لـــه أْن ي. ومــات علــى ذلــك، ولــو بعــد حلظــة مــن مساعــه، فقــد مــات كــافرًا
إين رسـول اللــه : ولـيس مثـة داٍع للتمهـل، فمـا دام هـذا الـشخص، الـذي قـال. مات، فيكون قـد مـات كـافرًا

  . 2إليكم، صادقًا، فيجب أالّ يَُكذب

                                                           
1
 صحيح البخاري، كتاب تفسري القرآن 

2
 مــا قالـــه نبينـا الكــرمي يف ذلــك اليـوم، فمــات بعــد مـا حكــم مــن مسـع: وكنـت أســأل اخلــصم. لقــد نـاظرت يف هــذه املــسألة كثـريًا مــن النــاس 

وإن  . ، فهـذا يعـين أن هـذا االسـتدالل كـاٍف إلثبـات صـدق النـيبأنــه مـات كـافرادقائق من مساعه، من دون أن يؤمن؟ فإذا كانت اإلجابـة ب
  .ر، فهذا يعين أن ما احتج بـه نبينا على صدقه ليس صحيًحا، والعياذ باللـه معذو  إنـه:كانت

اب آخــرون بــأن حجــة النــيب صــلى اهللا عليــه وســّلم هــذه توجــب علــيهم أن يتــساءلوا عــن صــدقه، وأن يبحثــوا عــن معجزتـــه، وال توجــب وأجــ
  .عليهم اإلميان مباشرة

، إذا رفض إنسان أن يتساءل، أو أن يبحث عن معجزة هذا النيب فهل يكفر؟ إذا اعتربناه كافرًا، فهـذا يفيـد النتيجـة األوىل: فأجبت هؤالء
 وهـذا ال يعتـرب دلـيالً علـى وهي أن هذه احلجة كافية، مث إنـه يعين أنّنا كفرنا من دون دليـل واضـح، أال وهـو عـدم تـساؤل املـرء، وعـدم حبثـه،

  .الكفر
َفــُر أحــد مــن الكــافرين مبحمــد صــلى اهللا عليــه وســّلم ، ألنـــه ميكــن اعتبــارهم يف طــور البحــث عــن معج زتـــه عليــه وإذا مل نعتــربه كــافرًا، ال ُيك

  .وهذا ال يقول بـه مسلم. الصالة والسالم، وعن مدى صحتـها
بأن حجة النيب هذه توجب عليهم أن يستمعوا القرآن الذي كان يريد أن يتلوه عليهم، ليتبني لـهم صـدقه مـن خـالل هـذا : وأجاب غريهم
  .القرآن املعجز

  إذا رفض أحد أن يستمع فهل يكفر؟ : فقلت
، وهو عدم مساع شخص لشخص، عدا أن اخلصم قال بقولنـا يف النتيجـةناه كافرًا، فقد كف فإذا اعترب : ونكرر وإذا مل . رنا من دون دليل بني

مث إنــه مل يكـن قـد نــزل مـن القـرآن يف ذلـك اليـوم إال آيـات قليلـة، فمـن الطبيعـي أن تكـون حجـة . ره فهذا يـؤدي إىل عـدم تكفـري أحـدف نكَ 
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فـََقــْد (لقــد أكــد اللـــه هــذه احلقيقــة يف إثبــات صــدق نبينــا حممــد صــلى اهللا عليــه وســّلم فقــال تعــاىل 
  .1)ُمرًا ِمْن قـَْبلـه أَفال تـَْعِقلونلَِبْثُت فِيُكْم عُ 

قبـل أْن يبعثـين اللــه تعـاىل، وقبـل : بأْن يقول للكافرين املعاندين-يف هذه اآلية-يأمر اللـه تعاىل نبيه
أْن ينـزل القرآن، كنت موجوًدا بـني ظهـرانـَْيكم مـدة طويلـة، وكلكـم شـاهد علـى طهـر سـرييت وصـدقي، فهـل 

؟ أال تُعملـــون عقـــولكم لتــــهديكم إىل )أفـــال تعقلـــون(ي علـــى اللــــه الكـــذب؟ ميكـــن أْن خيطـــر ببـــايل أْن أفـــرت 
  2!احلق؟

                                                                                                                                                                   
ة هــــذه اآليــــات القليلــــة الــــيت لــــن يتــــذوقها النــــاس كلـــــهم، والــــيت ميكــــن لـــــهم أن يــــشككوا يف مــــصدرها، كمــــا صـــدق نبينــــا أقــــوى مــــن معجــــز 

  ).وهذا ال يعين أنـهم معذورون بـهذا.(حصل
 قلنـا . إن القـرآن هـو الـدليل الوحيـد علـى صـدق نبينـا حممـد صـلى اهللا عليـه وسـّلم يف بدايـة الـدعوة:  بعضهم على املماحكة قـائالً وقد أصر

  ما هي معجزة األنبياء من قبلـه؟ هل نزل عليهم قرآن؟ : لـه
ال شك أن كثريًا من األنبياء مل يـُنَـزل عليهم أي كتاب، وبالنسبة إىل الذي نـزل عليـه كتـاب، فقـد كـان يتنــزل بعـد مـّدة طويلـة، كمـا حـصل 

فهـذا يؤكـد أن العالمـة األوىل والكافيـة . هنـاك أنـزل اللــه التـوراةحيث واعده اللــه تعـاىل ثالثـني ليلـة، وأمتهـا بعـشر، و  مع موسى عليه السالم
  .على صدق أي نيب هي صدقه وأمانتـه واستقامتـه خالل حياتـه قبل ادعاء النبوة

، وأنــه نـيب أكان أبو بكر مصيًبا أم خمطًئا، حني آمـن بنـيب اللــه حممـد صـلى اهللا عليـه وسـّلم بعـد أن أخـربه بـأن اللــه أوحـى إليـه: مث سألناهم
  اللـه؟ 

إميـان أيب بكــر غـري مطلــوٍب مـن النـاس كلـــهم، وال إميـان خدجيــة، وال إميـان علــي : مـع أن اإلجابـة واضــحة جـد واضــحة، رأينـا الـبعض يقــول
  .وزيد

  .تا لك؟ فسكتب : إذاً أنت تعذر من مل يؤمن مبحمد صلى اهللا عليه وسّلم يف أول البعثة، ومن قال لـه:  لقائل ذلكفقلت
  . وقد أنكر البعض هذا القول معتربًا إياه دعوة لتصديق كل من يدعي النبوة

إنـه ال يُعقل أن يصدق إنـساٌن إنـسانًا كاذبًـا، إال ملـصلحة دنيويـة، وهـذا يُعاقـب : أولـها: هذا ليس صحيًحا، ويـَُرد عليه بأوجه مخسة: قلت
ال ضـرر مـن تـصديق املتنبـئ الكـاذب : ثانيهـا. حته الدنيويـة علـى مرضـاة اهللا تعـاىلعند اللـه تعاىل، ألنـه يسعى لتضليل الناس، مقدًما مصل

: رابعهـاإن عـاقالً خملـًصا لـن يُـصدق هـذا املفـرتي، فلمـاذا اخلـوف؟ : ثالثهـا.  قد توعد بالقضاء عليه وعلى دعوتـه-عز وجل –طاملا أن اللـه 
ذي دعــا قومــه إىل تــصديق موســى معتــربًا أْن ال خــسارة يف اتباعــه، إمنــا اخلــسارة يف لقــد ذكــر لنــا القــرآن الكــرمي قــصة مــؤمن آل فرعــون، الــ

كاذبًــا َوقَــاَل َرُجــٌل ُمــْؤِمٌن ِمــْن آِل ِفْرَعــْوَن َيْكــُتُم ِإميَانـــه أَتـَْقتـُلُــوَن َرُجــالً َأْن يـَُقــوَل َريب اللـــه َوقَــْد َجــاءَُكْم بِاْلبَـيـنَــاِت ِمــْن َربُكــْم َوِإْن يَــُك  (تكذيبـــه، 
أنــه إذا كـان كاذبًـا : واملعـىن) 29: غافر()فـََعَلْيِه َكِذبـه َوِإْن َيُك صادقًا ُيِصْبُكْم بـَْعُض الِذي يَِعدُُكْم ِإن اللـه ال يـَْهِدي َمْن ُهَو ُمْسِرٌف َكذابٌ 

فاآلية دليل على . ن صادقًا وكذبتموه فالويل لكمبينما إذا كا. وصدقتموه فهو اخلاسر، وعليه وحده كذبـه، أّما أنتم فال يضركم كذبـه شيئا
. ألنـــه ال ضــرر مــن املفــرتي علــى اللـــه تعــاىل بعــد أن توعــد اللـــه بالقــضاء عليــه، وعلــى دعوتـــه. عــدم وجــود عقوبــة ملــن ُخــدع وصــدق كاذبًــا

نة َطوال حياته، حيث ال يُعقل أن يقرر  النبوة، بل أدعو إىل تصديق من ُعرَف بالصدق واألمايمل أدُع إىل تصديق كل من يّدع: خامسها
 . هذا فجأة أن يكذب على اهللا

1
 17: يونس 

2
الحـظ كيـف اسـتدل الـدكتور األشـقر بـأحوال األنبيـاء وصـفام علـى صـدقهم معتـربًا ذلـك دلـيالً . 197األشقر، الرسل والرسـاالت، ص 

هرقــل يــوقن أّن حممــًدا صــلى اهللا عليــه وسّلممرســل مــن ربـــه، واضــًحا، هــو الــذي أدى بــأيب بكــر وخدجيــة إىل اإلميــان، بــل هــو الــذي جعــل 
 .ولكنـه مل يؤمن ضًنا مبلكه
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ــــُح (وجــــاء يف اآليــــة التاليــــة  ــــى اللـــــه َكــــِذبًا أَْو َكــــذَب بِآيَاتـــــه إنـــــه ال يـُْفِل ــــَرى َعَل ــــُم ِممــــِن افْـتَـ َفَمــــْن َأْظَل
  1)اْلُمْجرُِمونَ 

ا إْن كنـت صـادقًا، وأنـتم َمـْن كـذب بآيـات ، أّمـ2فلو كنت افرتيت على اللــه الكـذب لكنـت جمرًمـا
وحيث إنـه ال ميكن أْن أكون كاذبًا إذ لبثـت فـيكم عمـرًا طـويال ومل يـصدر عـين كـذب . اللـه، فأنتم ارمون

  .أو منكر، فأنتم ارمون بتكذيب آيات اللـه ونبيه
  استداللنا على صدق المهدي عليه السالم من خالل هذا المعيار

ــا لنبينــا عليــه الــسالم إمامنــا املهــدي هــل كــان  ـــه نبيــا تابًع ـــه، وقبــل أْن يبعثــه الل صــادقًا َطــوال حيات
  ؟حممد صلى اهللا عليه وسّلم خامت النبيني

  :لقد ثبت أنـه كان صادقًا، معروفًا بالتقوى والورع واألمانة َطوال حياتـه، ومما يؤكد ذلك ما يلي
، 3 بـأهم شـهادة، وقــد جـاءت مـن قبــل أشـد خــصومهنكتفـي هنــا: شـهادة خـصومه، وهــم كثـر-1

ـــهذه األمــة وإن مؤلــف  : "حيــث قــال يــصف اإلمــام املهــدي عليــه الــسالم قبــل أْن يبعثــه اللـــه تعــاىل مهــديا ل
كتــاب الرباهــني األمحديــة عــدمي املثــال، إذ َقــل أْن أتــى الزمــان مبثلـــه يف الثبــات الغريــب للخدمــة اإلســالمية، 

إن مؤلف الرباهـني األمحديـة يف جتـارب .. ق بالنفس والنفيس والقلم واللسان واحلال والقالونصرة الدين احل
  4" لقائم بالشريعة اإلسالمية، وتقي، وورع وصدوق-واللـه حسيبـه-أعدائه واختبارات أصدقائه

عـــدم اتــــهامه مـــن قبـــل خـــصومه بالكـــذب، يف الوقـــت الـــذي كـــانوا يبحثـــون فيـــه عـــن تـــأويالت -2
.  لكالمــه ليكفــروه مــن خاللـــها، ولــو وجــدوا عليــه كــذبًا خــالل حلظــة مــن عمــره لطــاروا بـــه كــل مطــارحمتملــة

لقـــد قـــرأت الكثـــري مـــن كتـــب خـــصوم اجلماعـــة اإلســـالمية األمحديـــة، فلـــم أَر أحـــًدا منــــهم متــــهًما مؤســـسها 
لقـة، وصـلت حـد العمالـة اإلمام املهدي عليه السالم بالكذب، يف حني أنـهم اتـهموه باتـهامات عديـدة خمت

                                                           
1
 18:يونس 
2
إذا كان مدعي النبوة كاذبًا فإنـه جمرم، أّما من ُخدع بــه فتبعـه وآمـن بــه فـال تتطـرق إليــه اآليـة، مـع أن اآليـة تتحـدث يف هـذا املوضـوع، مـا  

  . مث تابعت اآلية واصفة من يكذب الصادق بأنـه جمرم. بًايؤكد أْن ال عقوبة ملن يصدق كاذ
وأقــصى مــا ميكــن أن يُتـــهم بـــه مــصدق . إن اآليــات القرآنيــة الــيت ُجتــّرم املكــذبني كثــرية، بيــد أنـــه ال توجــد آيــة واحــدة ُجتــّرم مــن يــصدق كاذبًــا

أن نعلـم هنـا أن الغالبيـة العظمـى مـن النـاس بـلى أنـه جـدير ع. املفرتي على اللـه الكذب هو السذاجة، وال عقوبة للسذاجة عند اللـه تعاىل
ال نتصور ذلك، وإن حصل فهو أمر موقّـت سـرعان مـا ينتــهي إمـا بقتـل ! ال تصدق النيب الصادق، فهل يُعقل أن يصدق أحد نبيا كاذبًا؟

س، فهــو كــالم ال يــصح حبــال، بــل كــان أتبــاع أّمــا مــا يقــال بــأن مــسيلمة الكــذاب قــد آمــن بـــه كثــري مــن النــا. هــذا املــدعي أو بظهــور دجلـــه
 مسيلمة من قومه فقط، ومل يتبعوه إال ليخلصهم من حكم قريش، فاتباعهم إياه كان اتباًعا قبلي وقد اتبعه قومه دون غـريهم . اا، وليس ديني

 .من األقوام
3
 هو حممد حسني بطالوي 

4
 .  السادس نقالً عن جملة إشاعة السنة، الد145القول الصريح، ص 
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فالـــسكوُت يف معـــرض احلاجـــة إىل بيـــاٍن . للمـــستعمر، وحـــد ادعـــاء النبـــوة التـــشريعية، وحـــد ادعـــاء األلوهيـــة
  . 1بيانٌ 

حيــث . لقــد حتــدى إمامنــا املهــدي مكذبيــه، بأنـــه ال ميكنـــهم أْن يتـــهموه بكــذب: حتديــه إيــاهم-3
 أو افـرتاء، أو خـداع يف أوائـل حيـايت بيـنكم، فتحـسبون إنكـم لعمـري ال ميكـنكم أْن تتــهموين بكـذب:"قال

أال . أنــه مــن كـان هــذا شأنـــه مـن عــادة الكــذب واالفـرتاء ال يبعــد أْن يكــون قـد اختلــق هــذا األمـر مــن عنــده
فهـل مـنكم مـن أحـد ينتقـد شـيًئا مـن شـؤون حيــايت ؟ ومـا ذلـك إال فـضل منــه أنــه أقـامين علـى التقـوى منــذ 

  .2"إن يف ذلك آلية للمتفكرينو ! نعومة أظفاري
شهادة أتباعه الذين بلغـوا األلـوف يف مراحـل الـدعوة األوىل، مث بلغـوا مئـات األلـوف يف أواخـر -4

حياتـــه، مث بلغــوا املاليــني بعــد وفاتـــه، وقــد وصــل تَعــدادهم اليــوم إىل عــشرات املاليــني، كلـــهم يقــول إن مــرزا 
، بعثــه اللـــه تعــاىل ليجــدد الــدين اإلســالمي، وجيمــع 3يــه الــسالمغــالم أمحــد هــو املهــدي واملــسيح املوعــود عل

ولـيس لــهؤالء األتبـاع أي مـأرب . املسلمني على شـريعة اإلسـالم الـيت جـاء بــها حممـد صـلى اهللا عليـه وسـلم
أّما ما تُتــهم بــه اجلماعـة مـن اتــهامات، فهـو جمـرد . دنيوي، كما هو معروف وواضح ومشاَهد بشكل قاطع

مث إن االتـــهامات متبادلــة بــني احلركــات !  ال دليــل عليهــا، ومــا أســهل االفــرتاء عنــد كثــري مــن النــاساتـــهامات
  .اإلسالمية والقومية والعلمانية مجيعها

  
  فالح دعوة النبي وعدم قتلـه: المعيار الثاني

الــدنيا لقــد ذكــر القــرآن الكــرمي أن املفــرتي علــى اللـــه الكــذب ال يفلــح، والفــالح هنــا يــشمل فــالح 
  4)ُقْل ِإن الِذيَن يـَْفتَـُروَن َعَلى اللـه اْلَكِذَب ال يـُْفِلُحونَ (قال تعاىل . واآلخرة، وليس مبقصوٍر على الدنيا

كما حج اللـه تعاىل الكفاَر على صدق سيدنا حممد صـلى اهللا عليـه وسـلم مـن خـالل عـدم قتلــه، 
َوَمـا ُهــَو * إنــه َلَقـْوُل َرُســوٍل َكـرٍِمي (قـال تعــاىل . يـه الكـذبحيـث إن هـذه هـي ســنة اللــه يف الـذين يفــرتون عل

َولَــْو تـََقــوَل * تَنـــزيٌل ِمــْن َرب اْلَعــاَلِمَني * َوال بَِقــْوِل َكــاِهٍن قَِلــيالً َمــا تَــذَكُروَن * بَِقــْوِل َشــاِعٍر قَِلــيالً َمــا تـُْؤِمنُــوَن 
َنا بـَْعَض األَقَاِويِل   5)َفَما ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد َعنـه َحاِجزِينَ * ُمث َلَقطَْعَنا ِمنـه اْلَوِتَني * نـه بِاْلَيِمِني ألَخْذنَا مِ * َعَليـْ

  

                                                           
1
 .معناها إذا كان هناك حاجة إىل أن يتكلم شخص يف مسألة، وسكت، فهذا يعين أن سكوتـه ُمَعرب . هذه قاعدة شرعية 
2
 62اإلمام املهدي، تذكرة الشهادتني، ص 

3
 .اه اللـه تعاىل، ومل يفلحإن كل من ادعى النبوة كذبًا خز . ال يوجد أحد ممن افرتى على اللـه الكذب لـه أتباع يقولون عليه السالم 
4
 70: يونس 

5
 48-41: احلاقة 
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أن هــذه اآليــات الــيت تــسمعونـها ليــست مــن تــأليف الــشعراء، وال هــي مــن تــأليف : معــىن اآليــات
 مــن عنــد شــاعر أو مــن عنــد  الكهــان؛ حيــث إن النــيب حممــًدا صــلى اهللا عليــه وســلم لــو كــان قــد جــاء بـــها

ـــه . كــاهن، مث نــسبـها إىل اللـــه تعــاىل متقــوال عليــه لُقتــل شــر ِقتلــة، مــن دون أْن يــتمكن أحــد مــن الــدفاع عن
  .وحيث إن شيًئا من هذا مل حيصل، فهو الدليل الواضح البني على صدقه 

مامنـا املهـدي عليـه الـسالم قـد وقد حاججت كثريًا من املنكرين مستدال بـهذه اآليـة، وذكـرت أن إ
استمر يعلن أنـه يوحى إليه من لدنـه تعاىل أكثر من ثالثني سنة، وكانت نـهايتـه ميتًة عاديًة علـى فراشـه مـن 

  . دون قتل
  .إن اآلية خاصة مبحمد صلى اهللا عليه وسلم: فقال بعضهم
. كـان لــها معـىن يف حماجـة الكفـارلو كانت خاصة مبحمد صلى اهللا عليه وسلم ملا  : فأجبت قائالً 

والذي يقرأ اآليات يالحظ موقع هـذه اآليـة، حيـث جـاءت بعـد نفـي أْن يكـون هـذا القـرآن نقـال عـن أحـد 
مث بينت سبب عدم إمكانية هذا االحتمال، وهو قطع وتني من يتقـول علـى اللــه . الشعراء أو أحد الكهان

ولـو فرضــنا أنــها خاصـة مبحمــد صـلى اهللا عليـه وســلم . سـريتعـاىل، كنايـة عـن قتلـــه، كمـا جـاء يف كتــب التفا
  .لكانت اآليات خترب عن أن القرآن ليس بقول شاعر وال بقول كاهن، مث ال تأيت بأي دليل على ذلك

ـــه، بيــد أنـــها ال تــشمل النــاس كلـــهم: وقــال آخــرون . إن اآليــة عامــة حبــق األنبيــاء الــذين بعــثهم الل
 يُقتـل شـر ِقتلـة، وال ميكـن أْن يبقـى -علـى حـد فهمهـم-ة مبن يرسلـه اللـه نبيا، فذاك فقـط مبعىن أنـها خاص
  .حيا يفنت الناس
  :هذا الكالم منقوض من بابني مها: قلت
  .أنـه ختصيص من غري دليل -
فــالنيب شــخص عظــيم . ال ميكــن أْن يبعــث اللـــه نبيــا مث يفــرتي هــذا النــيب علــى اللـــه الكــذب -
إنــه أفـضل النـاس يف قومـه مــن دون أدىن .  اللــه تعـاىل، اختـاره اللــه نبيـا لتقــواه وصـفاء سريتــهالقـدر عنـد

  فهل خيطر ببالـه أْن يفرتي على اللـه؟. هو شخص معصوم من األخطاء قبل بعثتـه وبعدها. منافسة
مــوه بأنــه بــدأ - م مث ايفــرتي مل حيــدث أن آمــن بعــُض النــاس بالرســول صــلى اهللا عليــه وســل 

  .على اهللا الكذب، فلو كان ذلك كذلك، لكان هلذا التفسري وجه
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لقــد بــني ابــن أيب العــز أن املعجــزات ليــست هــي الــدليل الوحيــد علــى صــدق األنبيــاء، وحتــدث عــن 
اهللا عليــه وســلم طعــن يف الــرب تبــارك وتعــاىل، ونــسبة لــــه إىل بــل إنكــار رسالتـــه صــلى : "هــذا املعيــار قــائالً 

  .1"الظلم والسفه، تعاىل اللـه عن ذلك علوا كبريًا، بل جحد للرب بالكلية وإنكار
أنـه إذا كان حممد صلى اهللا عليه وسـلم عنـدهم لـيس بنـيب : وبيان ذلك:"مث علل قولـه، فتابع يقول
ويـستمر حـىت حيلـل وحيـرم، ويفـرض يفرتي على اللــه ويتقـول عليـه،  لـه أْن صادق، بل ملك ظامل، فقد تـهيأ

الفـــرائض، ويـــشرع الـــشرائع وينـــسخ امللـــل، ويـــضرب الرقـــاب، ويقتـــل أتبـــاع الرســـل وهـــم أهـــل احلـــق، ويـــسيب 
نساءهم، ويغنم أموالـهم وديارهم، ويتم لـه ذلك حىت تفتح األرض، وينـسب ذلـك كلــه إىل أمـر اللــه لــه بــه 

بتـه لـه، والرب تعاىل يشاهده وهو يفعـل بأهـل احلـق، وهـو مـستمر يف االفـرتاء عليـه ثالثًـا وعـشرين سـنة، وحم
وأبلـغ . وهو مع ذلك كلـه يؤيده وينصره ويعلي أمره، وُميَكن لـه من أسـباب النـصر اخلارجـة عـن عـادة البـشر

وهـو عنـدهم يف غايـة الكـذب واالفـرتاء هـذا . من ذلـك أنــه جييـب دعواتــه، ويهلـك أعـداءه، ويرفـع لــه ذكـره
لـــها وقتــل أوليــاءه، واســتمرت نــصرتـه  ــن َكــَذَب علــى اللـــه وأبطــل شــرائع أنبيائــه وبَدـــه ال أظلــم ِمموالظلــم، فإن

فيلـــزمهم أْن .   علـــيهم دائًمـــا، واللــــه تعـــاىل يقـــره علـــى ذلـــك، وال يأخـــذ منــــه بـــاليمني وال يقطـــع منــــه الـــوتني 
ع للعـــامل وال مـــدبر ولـــو كــان لــــه مـــدبر قـــدير حلـــيم ألخــذ علـــى يديـــه ولقابلــــه أعظـــم مقابلـــة ال صـــان: يقولــوا

إذ ال يليق بامللوك غري ذلك، فكيف مبلك امللوك وأحكـم احلـاكمني؟ وال ريـب أن . وجعلـه نكاالً للصاحلني
وحنـن . هاد يف سـائر الـبالداللـه تعاىل قد رفع لـه ذكـره، وأظهـر دعوتــه والـشهادة لــه بـالنبوة علـى رؤوس األشـ

ال ننكر أن كثريًا من الكذابني قائم يف الوجود وظهرت لـه شوكة ولكن مل يتم أمره ومل تطل مدتـه بـل سـلط 
هـذه سـنة اللــه الـيت قـد خلـت مـن قبـل حـىت إن الكفـار . اللـه عليه رسلـه وأتبـاعهم وقطعـوا دابـره واستأصـلوه

ــــوِن أَْم يـَُقو (قــــال تعــــاىل. يعلمــــون ذلــــك ــــَربُص بـــــه َريْــــَب اْلَمُن قُــــْل تـََربــــُصوا فَــــِإين َمَعُكــــْم ِمــــَن * لُــــوَن َشــــاِعٌر نـَتَـ
ال بـد . أفال تراه خيرب أن كمالـه وحكمتـه وقدرتــه تـأىب أْن يقـر مـن تقـول عليـه بعـض األقاويـل. 2)اْلُمتَـَربِصنيَ 

أَْم يـَُقولُـوَن افْـتَــَرى َعلَـى اللــه  : (وقـال تعـاىل. ليـه أْن جيعلـه عربة لعباده كما جرت بذلك سنتــه يف املتقـولني ع
أنـــه : وهنــا انتـــهى جــواب الــشرط مث أخــرب خــربًا جازًمــا غــري معلــق. 3)َكــِذبًا فَــِإْن يَــَشِأ اللـــه َخيْــِتْم َعَلــى قـَْلِبــكَ 

 َمـــا أَنـــَزَل اللــــه َعلَـــى بـَــَشٍر ِمـــْن َوَمـــا قَـــَدُروا اللــــه َحـــق قَـــْدرِِه ِإْذ قَـــاُلوا:( وقـــال تعـــاىل. ميحـــق الباطـــل وحيـــق احلـــق
  5). فأخرب سبحانـه أن من نفى عنـه اإلرسال والكالم مل يقدره حق قدره4)َشْيءٍ 
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ولــيس االحتجــاج بـــهذا مقــصورًا علــى ابــن أيب العــز، بــل إن املــسلمني عــرب تــارخيهم حيــاّجون اليهــود 
وقـد وفـق . دق سـيدنا حممـد صـلى اهللا عليـه وسـلموالنصارى بـهذا، مبينني لـهم هذا الدليل القاطع علـى صـ

شارح العقيدة الطحاوية حـني بـني أن إنكـار صـدق نبينـا حممـد صـلى اهللا عليـه وسـلم يتـضمن إنكـار وجـود 
  .اللـه تعاىل

وممــن اســتدل بـــهذه اآليــة علــى صــدق ســيدنا حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم الــدكتور عمــر األشــقر، 
لــى صــدق األنبيــاء واملرســلني نــصرة اللـــه لـــهم وحفظــه إيــاهم، فإنـــه يــستحيل علــى وممــا يــدل ع: "حيــث قــال

اللـــه تعــاىل أْن يتقــول عليــه متقــول، فيــدعي أنـــه مرســل مــن عنــد اللـــه، وهــو كــاذب يف دعــواه، مث بعــد ذلــك 
  1"يؤيده اللـه وينصره

 مرسـل مـن قبلــه كـذبًا وزورًا، ولو فعل هذا ملك من ملوك األرض، فادعى ُمدٍع أنــه:" ويتابع قائالً 
وعلــم بــذلك امللــك املفـــَرتى عليــه، فإنـــه ســيالحقه، وإذا ظفـــر بـــه فــسيوقع بـــه أشـــد العــذاب، فكيــف يليـــق 

  ".؟ هذا ال يكون أبًدا…خبالق الكون العليم احلكيم أْن يرى ويسمع رجال يكذب عليه ويزعم أنـه رسولـه
 مـارق وظهـر أمـره، وقويـت شوكتــه يومـا، فلـن يطـول وإن وقع مثل هـذا مـن كـاذب:"ويضيف قائال

ذلــك، وال بــد أْن يكــشف اللـــه أمــره، ويهتــك ســرته، ويــسلط عليــه مــن يقهــره، وجيعلـــه عــربة لغــريه، كمــا فعــل 
  ."اللـه مبسيلمة وسجاح وأسود العنسي من قبل

نـوع مـن االسـتدالل وقد أشار اللـه تعاىل إىل هـذا ال:"مث أورد الدكتور األشقر األدلة على هذا فقال
وقـال تعـاىل . فحكم عليهم بعـدم الفـالح2)ُقْل ِإن الِذيَن يـَْفتَـُروَن َعَلى اللـه اْلَكِذَب ال يـُْفِلُحونَ (فقال تعاىل 

َنا بـَْعَض األَقَاِويِل (   ).ُمث َلَقطَْعَنا ِمنـه اْلَوِتنيَ * ألَخْذنَا ِمنـه بِاْلَيِمِني * َوَلْو تـََقوَل َعَليـْ
ذا الدليل ذو تأثري كبري يف نفوس الناس، فإن العرب ملا رأت انتصار اإلسـالم صـدقت وآمنـت وه"

  .3)َورَأَْيَت الناَس يَْدُخُلوَن ِيف ِديِن اللـه أَفْـَواًجا* ِإَذا َجاَء َنْصُر اللـه َواْلَفْتُح (ودخلت يف دين اللـه أفواجا
 يذكره بعض املكـذبني برسـالة حممـد صـلى اهللا عليـه وما:"مث ذكر شبـهة متعلقة بـهذا املوضوع قائال

وســلم مــن أن النــصر مت لفرعــون ومنــرود وجنكيزخــان وغــريهم مــن امللــوك الكفــرة يف القــدمي واحلــديث، جوابـــه 
ظاهر، فإن هؤالء مل يدِع أحد منـهم النبوة، وأن اللـه أمره أْن يـدعو إىل عبادتــه وطاعتــه، ومـن أطاعـه دخـل 

خبــالف مــن ادعــى أن اللـــه أرسلـــه، مث يؤيــده اللـــه وينــصره، وينــصر أتباعــه، . نــة، ومــن عــصاه دخــل النــاراجل

                                                           
1
  204األشقر، الرسل والرساالت، ص 

 

2
 70: يونس 

3
 3-2: النصر 



 
43 

وجيعل العاقبة لـهم فإنـه ال يكون إال رسوالً صادقًا، فلو كان كاذبًا فال بد أْن ينتقم اللـه منـه، ويقطـع دابـره، 
  .1"واعترب يف هذا حبال مسيلمة واألسود العنسي وسجاح

مـاذا سـتقول للــه تعـاىل يـوم القيامـة؟ أمل يكـن : حنن نسأل كل من مل يؤمن باملهـدي عليـه الـسالمو 
هذا الـدليل كافيًـا؟ أمل يـستمر إمامنـا املهـدي يعلـن أن الـوحي يتنــزل عليـه عـشرات الـسنني، ومل يقتـل، وكـان 

  .عده؟ حاشا للـهأم أن اللـه خيلف و . يؤكد أنـه لن يقتل من خالل وعد اللـه إياه بذلك
وحيــث إن النــاس مجيًعــا مطــالبون باإلميــان بأنبيــائهم، فلــو اســتطاع املتنبــئ الكــاذب أن يفــنت بعــض 
املخلــصني، واخــتلط الــصادق بالكــاذب، ومل يعــد هنــاك طريقــة واضــحة للتفريــق، لكــان هــذا تكليًفــا مبــا ال 

وهنـاك مـن النـاس البـسطاء مـن ليـست لديـه . 2)ْسـَعَهاال يَُكلُف اللـه نـَْفـًسا ِإال وُ (ُيستطاع، واللـه تعاىل قال 
فهــل ميكــن أْن يطالــب اللـــه تعــاىل . قــدرة علــى التفريــق بــني الــصادق والكــاذب، وميكــن أْن ُخيــدعوا بــسهولة

هؤالء باإلميان باألنبيـاء الـصادقني وبـالكفر بـاملتنبئني الكذبـة يف الوقـت ذاتــه، مـن دون أْن ميـنح هـؤالء قـدرة 
إن اللـــه تعـاىل ال يريــد أْن يُلــبس علـى النــاس، بـل إنـــه عـّز وجــّل يريــد أْن . حاشــا للــه!  بوضـوح؟علـى التمييــز

  .يبني لنا ويهدينا سبل الذين من قبلنا ويتوب علينا
النبــوة ال يــّدعيها إال أصــدق الــصادقني أو :"وقــد عــّرب عــن هــذه احلقيقــة ابــن أيب العــز احلنفــي فقــال

ـــهما، وتعــرف . لتــبس هــذا إال علــى أجهــل اجلــاهلنيأكــذب الكــاذبني، وال ي ـــهما تعــرب عن بــل قــرائن أحوال
ومـا .. والتمييز بني الصادق والكاذب لـه طرق كثرية فيما دون دعوى النبـوة، فكيـف بـدعوى النبـوة؟. بـهما

ياطني مــن أحــد ادعــى النبــوة مــن الكــاذبني إال وقــد ظهــر عليــه مــن اجلهــل والكــذب والفجــور واســتحواذ الــش
فــإن الرســول ال بــد أْن خيــرب النــاس بــأمور ويــأمرهم بــأمور، وال بــد أْن يفعــل . عليــه مــا ظهــر ملــن لـــه أدىن متييــز

والكــاذب يظهــر يف نفــسه مــا يــأمر بـــه وخيــرب عنـــه ومــا يفعلـــه مــا يبــني بـــه كذبـــه مــن . أمــورًا يبــني بـــها صــدقه
  3.والصادق ضده. وجوه كثرية

تنبئ الكّذاب ال بـّد أْن يكـون مـن أكـذب الكـاذبني حـىت يتجـرّأ ويفـرتَي علـى إن امل: من هنا نقول
ولــو فرضــنا أنـــه اســتطاع أْن خيــدع أحــًدا، فــإن اللـــه تعــاىل سيقتلـــه شــر . اللـــه الكــذب، وهكــذا ال خيــدع أحــًدا

 اللـــه تعــاىل مــن ومــن هنــا، مل حيــذرنا. لــذا، ال جمــال الخــتالط الــصادق بالكــاذب ألبتــة. ِقتلــة، وينـــهي دعوتـــه
إنـــه مل يُــصدْق متنبــئ كــاذب عــرب : وجنــزم فنقــول. اتبــاع املتنبئــني الكذبــة فهــو أمــر غــري حاصــل، ال مــربر لـــه

ولن يصدق أبًدا، ومل تنجح ولن تـنجح دعـوة مفـٍرت أبـًدا؛ فقّلمـا يـؤمن النـاس بأنبيـاء اللــه الـصادقني . التاريخ
  ! ّجاٍل كّذاب؟األتقياء األنقياء ، فكم باحلري بد
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غري أّن اإلميان صعب على النفس البشرية، فهو يتطلب طاعة واتباًعا، ما يعين تنازالً عـن الكربيـاء 
  .والغرور، كما أنـه يؤدي إىل استـهزاء اآلخرين وسخرهم، وهي حال ال حيتملـها كثري من الناس

ـــد اللــــه عـــز وجـــل يف القـــرآن الكـــرمي أمهيـــة اإلميـــان بأنبيـــاء اللــــه، وبـــّني أن هنـــاك عقابًـــا أليًمـــا  لـــذا أك
  .فتفكروا يا أويل األلباب. للكافر بنّيب واحد، بينما مل يذكر نصا واحًدا يوجب تكذيب املفرتي

ي مجاعتـه يف بقـاع األرض  إن معيار الفالح قد حتقق يف دعـوة إمامنـا املهـدي عليـه الـسالم؛ فهـا هـ
كلهــا، وهــا هــم املؤمنــون بــه جتــاوزوا عــشرات املاليــني إىل مئــات املاليــني، وهــا هــي حمطــة بــث فــضائية تنــشر 
اإلســالَم الــصحيح الــذي بعثــه اإلمــاُم املهــدي عليــه الــسالم مــن ســباته، وأعــاده كمــا جــاء بــه خــُري األنبيــاء 

نعم، هـا هـم مئـات . إجنازام الفكرية ال تسهل اإلحاطة اوخامتهم حممد صلى اهللا عليه وسلم، وها هي 
سيدنا أمحد عليـه الـسالم، فهـل هـذا وصـٌف أُطلـق علـى مفـٍرت : املاليني يذكرون هذا اإلمام ويصفونه بقوهلم

  يف التاريخ أيها العقالء؟ 
  

  اآليات والمعجزات: المعيار الثالث
حـىت يتبـني صـدقه، بعـد أْن يـرفض كثـري مـن النـاس أْن إن اللـه تعاىل يؤيـد نبيـه باآليـات واملعجـزات 

  . يصدقوه من خالل سريتـه الطاهرة الشريفة، ومن خالل صدقه وأمانتـه َطوال حياتـه
واألصــل أْن يــؤمن النــاس بأنبيــائهم مــن دون أْن يــَرْوا املعجــزات، بــل علــيهم االكتفــاء مبــا عرفــوه مــن 

كثــريًا مــن النــاس ال يؤمنــون، فيؤيـــد اللـــه تعــاىل نبيــه بآيــة تبـــني صــدقهم وأمانتـــهم قبــل ادعــاء النبــوة، ولكـــن  
  .صدقه من خالل أوجه أخر

) آيــــة(إمنــــا وردت كلمــــة . مل تــــرد يف القــــرآن أو يف الـــسنة) معجــــزة(وجيـــدر هنــــا أْن نعلــــم أن كلمـــة 
النبـوة عنـد هي كل أمر خارق للعـادة يظهـر علـى يـد مـدعي : "فاملعجزة. ، ومها مبعىن املعجزة)برهان(وكلمة 

  1"حتدي املنكرين لـه، على وجه يبني صدق دعواه
 فالقرآن الكرمي هو املعجـزة العظمـى، حيـث جـاء خارقًـا للعـادة واملـألوف مـن قـول البـشر، مبعـىن أن
أحــًدا ال يــستطيع أْن يــأيت مبثلـــه، وقــد أظهــره اللـــه علــى يــد حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم بعــد أْن أعلــن أنـــه 

يًا الكفــار بــأْن يــأتوا مبثلـــه، بــل بآيــة مــن مثلـــه، فعجــزوا، فتبــني صــدق ســيدنا مرســل مــن لدنـــه تعــاىل، متحــد 
  .حممد صلى اهللا عليه وسلم من خالل ذلك

ومعجزات نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم وآيات صدقه أوسع من أْن حتصى، ومـع هـذا مل يـؤمن 
  .بـه كثري من الناس يف ذلك الوقت
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املهــدي عليــه الــسالم كــذلك؛ فــإن آيــات صــدقه عديــدة، لكــن كثــريًا مــن النــاس ال يعريهــا واإلمــام 
أمهيــة، كمــا هــي حــال اليهــود والنــصارى الــذين ال يعــريون أي اهتمــام ملعجــزات نبينــا حممــد صــلى اهللا عليــه 

  .ه السالموسلم ، وكما هي حال اليهود الذين ال يعريون اهتماًما يُذكر ملعجزات نيب اللـه عيسى علي
لقد كان اإلمام املهدي يدعو املخالفني واملتشككني أْن يأتوا إليه وينـزلوا ضـيوفًا عليـه، ويعيـشوا يف 

  .معيتـه بعًضا من الوقت، حىت يروا بأنفسهم وقوع هذه اآليات تصديًقا لـه وتأييًدا من رب العاملني
وصـلت اآلالف، ولـسنا يف صـدد سـردها، إن اآليات اليت أيد اللـه تعاىل بــها عبـده اإلمـام املهـدي 

بيــد أن آيــة اخلــسوف والكــسوف كانــت مميــزة يف هــذا اــال، وكــان اتـــهام تأليفهــا واخرتاعهــا ال يبــدو ســهل 
كمـــا كانـــت جنـــاة أفـــراد اجلماعـــة ومؤســـسها مـــن وبـــاء الطـــاعون الـــذي اكتـــسح الـــبالد مـــن دون أْن . املنـــال

  .يُطعموا آية بينة ملن تدبر
 أعلن اإلمام املهدي أن اللـه اصطفاه مهديا، سـخر النـاس منــه، وعـادوه، واتــهموه بالكـذب عندما

حمتجـــني بـــأن مـــن عالمـــات ظهـــور املهـــدي وقـــوع خـــسوف وكـــسوف يف شـــهر رمـــضان، وحيـــث إن هـــذا مل 
 فـال بـد أْن إذا كـان هـذا حـديثًا لرسـول اللــه: فما كان منـه إال أْن أخـربهم قـائالً . حيدث، فهو ليس بصادق

م حــدث خــسوف للقمـــر يف أوىل ليــايل اخلـــسوف، أي يف 1894وهكـــذا كــان؛ ففــي ســـنة . حيــدث حتًمــا
.  رمــضان28 رمــضان، ويف الــشهر ذاتـــه حــدث كــسوف للــشمس يف منتــصف ليــايل الكــسوف أي يف 13

 الـسنة وليس هذا فحسب، بل تكرر احلـدث ذاتــه يف. وقد كان اجلو صافًيا، وشاهده الناس يف تلك السنة
  .التالية، ليشاهده الناس يف النصف الثاين من الكرة األرضية

إن ملهــدينا (وبـــهذا حتققــت نبــوءة عظيمــة لنبينــا حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم حبــذافريها، وهــي قولـــه 
آيتني مل تكونا منذ خلـق الـسماوات واألرض، ينخـسف القمـر ألول ليلـة مـن رمـضان، وتنكـسف الـشمس 

  .1)مل تكونا منذ خلق اللـه السماوات واألرضيف النصف منـه، و 
 وملــا حــدث هـــذا كــان عالمـــة بينــة بالنـــسبة إىل بعــض النــاس، بينمـــا أخــذ اآلخـــرون يلــوون أعنـــاق 

  .النصوص ليجدوا منفًذا يردون فيه هذه اآلية البينة، كما هي حال األقوام املعاندة املكذبة املستكربة
  .إن هذا احلديث ضعيف: فقال بعضهم

لــو فرضــنا،جدًال، أنـــه ضــعيف، فــال يـُــْنِقُص ذلــك قيمتـــه، ألن احلــديث الــضعيف ال يعــين أن : قلنــا
الرســول مل يـَُقلــــه، بــل يعـــين أنّنــا نـــشك يف أنـــه قالــــه، مبعــىن أنــــه ميكــن أْن يكـــون قــد قالــــه، أو أْن يكــون قـــد 

 الـبعض احتمـال عـدم صـدوره عـن رسـول وحيث إنـه قد حتقق، قلنا إن هذا احلديث الـذي ظـن. نسب إليه
وإال، فهــل ميكــن لبــشر أْن يتنبــأ نبــوءة تتحقــق حبــذافريها بعــد قــرون . اللـــه ، ال بــد أْن يكــون قــد صــدر عنـــه

  .عديدة؟ إن الغيب للـه وحده وال يُطلع عليه إال من ارتضى من رسلـه
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  .ا إىل رسول اللـه إن هذا احلديث موقوف على حممد الباقر، وليس مرفوعً : وقال آخرون
إن احلديث املوقوف على صـحايب أو تـابعي يعتـرب يف حكـم املرفـوع إىل رسـول اللــه إذا كـان : قلت

: وملـا ثبـت أن هـذا احلـديث قالــه حممـد البـاقر، قلنـا. متعلًقا باألنباء الغيبية، وبأي أمر لـيس قـابالً لالجتــهاد
يالــه، أو أنــه اسـتنبطه باجتــهاده، حيـث إنــه أمـر غـري قابـل ال ميكن أْن يكـون حممـد البـاقر قـد نـسجه مـن خ

  .لالجتـهاد
إن هـــذا احلـــديث صـــحيح، لكنــــه متعلـــق بيـــوم القيامـــة، فاحلـــديث يـــصف خـــسوف : وقـــال آخـــرون

  .القمر يف أوىل ليايل رمضان، وهذا ال حيدث إال عندما تتبدل األرض غري األرض والسماوات
ا؟ وكيف سيكون عالمة على صدق املهدي وقد قامت القيامـة؟ لكـن وما أمهية احلديث إذً : قلت

  .ألول ليلة من ليايل رمضان، إمنا قصد ألول ليلة من ليايل اخلسوف: هؤالء جهلوا أن نبينا عندما قال
  .1"شخص يزعم النبوة"إن الشمس والقمر ال ينكسفان لظهور : وقال البعض

وة كـذبًا، وال ينكـسفان ملـوت أحـد، بيـد أن اللــه تعـاىل شـاء نعم، ال ينكسفان ملن يزعم النبـ: قلت
أْن يــربط بعثــة املهــدي بظهــور هــذه العالمــة، الــيت قــّدر لوجودهــا حــىت تكــون حجــة دامغــة، حيــث ال يقــدر 

ِإن الـــــشْمَس َواْلَقَمـــــَر ال ( ومـــــن مث فـــــإن حـــــديث الرســـــول صـــــلى اهللا عليـــــه وســـــلم . أحـــــد أْن يـــــتحكم بــــــها
ال يعــين سـوى أن الـشمس والقمـر جيريــان حبـسبان، ولـن ختتـل حركتـــهما 2)َفاِن ِلَمـْوِت َأَحـٍد َوال ِحلََياتــهيـَْنَكـسِ 

بينما ال يتطرق احلديث إىل إمكانيـة أْن يقـدر اللــه اجتمـاع كـسوف وخـسوف يف . إذا مات أحد، أو عاش
  .شهر رمضان ليكون عالمة على ظهور املهدي

ون بالــــهند يف تلـــك األيـــام فهـــي برهـــان ســـاطع علـــى صـــدق اإلمـــام أمـــا قـــصة انتـــشار مـــرض الطـــاع
ومـن أعاجيـب آيـات اللــه الـيت رأيناهـا بـأم أعيننـا أنــه :"كتـب األسـتاذ زيـن العابـدين وّيل اللــه يقـول. املهدي

بينمـــا كـــان النـــاس ميوتـــون مثـــل الكـــالب، ويـــدفنون يف حفـــرة واحـــدة بالعـــشرات واملئـــات، كـــان أمحـــد وأهلــــه 
ه يف ِحْرٍز َحريز من اللـه، وأمان من الطاعون؛ كأمنا الطاعون يعـرفهم بـسيماهم، فيتـزاور عنــهم ميينًـا وأصحابـ

لعمـري كنـا يف داره عليــه الـسالم، وكـان إخواننـا األمحــديون يف . ومشـاال إىل أعـدائهم، ويـرتكهم بــسالم آمنـني
 ال نشعر حىت حبـسيس اخلـوف، بـل كنـا بيوتـهم، والعويل والصراخ والصيحات ترتفع من وراء اجلدران، وكنا

هــذا كــان حالنــا مــن جــراء ذلــك امليثــاق الــذي كــان اللـــه قطعــه لنــا بلــسان أمحــد املــسيح . يف غايــة الطمأنينــة
ـــه  وكــان حــضرتـه مــن ذلــك امليثــاق علــى ثقــة غريبــة، حبيــث ). إين أحــافظ كــل مــن يف الــدار(املوعــود يف قول

إعفاء األمحـديني مـن التلقـيح، لكـي ال تلتـبس آيـة اللــه مبعاجلـات طلب من احلكومة يف ابتداء هذا الكتاب 

                                                           
1
 57البسيط، اجلماعة األمحدية يف ميزان اإلسالم، ص 

2
 سنن أيب داود، كتاب الصالة، باب صالة الكسوف 
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وقد أجابتـه احلكومـة إىل طلبــه ذاك، وبينمـا كـان النـاس عامـة جمبـورين علـى التلقـيح وكـانوا مـع ذلـك . بشرية
        1.."ميوتون، كنا عنـه معافني بسالم

 عليه الـسالمهدي واملسيح املوعـود إن معايري صدق األنبياء عديدة، ومجيعها متحقٌق يف اإلمام امل
ــه وســلمنبيــا تابًعــا لــسيدنا حممــد  وقــد كتــب األخ الكبــري األســتاذ .  خــامت األنبيــاء واملرســلنيصــلى اهللا علي

مصطفى ثابت كتابًا شامالً حول هذا املوضوع، إْذ حتدث عن اثين عشر معيارًا من معـايري صـدق األنبيـاء، 
  :هي

        .نبوءات األنبياء السابقني-1
        .حاجة العصر-2
        .صفات مدعي النبوة-3
  .املعاناة واالضطهاد-4
  .هالك الكاذب-5
  .حفظ الصادق-6
 .األنباء الغيبية اليت يتنبأ بـها-7
  .اآليات واملعجزات-8
  .القول الثابت-9

  .استمرار الدعوة-10
  .التأييد اإللـهي-11
  .النصر من عند اللـه-12

ـــة حت ـــه الـــسالموقـــد بـــني الكاتـــب كيفي ـــوءات يف اإلمـــام املهـــدي علي وعلـــى مـــن أراد . قـــق هـــذه النب
  . ألمهيتـه2االستـزادة يف هذا املوضوع مراجعة هذا الكتاب

يتحــــدث يف ) الرســـل والرســـاالت(كمـــا أن للـــشيخ الـــدكتور عمـــر ســـليمان األشــــقر كتابًـــا بعنـــوان 
  : مخسة أقسام، هيالفصل السابع منـه عن دالئل النبوة؛ حيث قسم هذه الدالئل إىل

  .اآليات واملعجزات اليت جيريها اللـه تصديًقا لرسلـه-1
  .بشارة األنبياء السابقني باألنبياء الالحقني-2
  .النظر يف أحوال األنبياء-3
  .النظر يف دعوة الرسل-4

                                                           
1
 38، ص2اب التعليم، بيت املقدس، طزين العابدين، مقدمة كت 

2
 انظر ثابت، مصطفى، دالئل صدق األنبياء، حتت الطبع 
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  1.نصر اللـه وتأييده لـهم-5
  
  

                                                           
1
 120-119األشقر، الرسل والرساالت، ص 
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  تكفير المسلم
َمـْن َصـلى َصـالتـََنا َواْسـتَـْقَبَل :"قَـاَل َرُسـوُل اللــه: الَ روى البخاري يف صحيحه عن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَ 

َلتَـَنا َوَأَكَل َذبِيَحتَـَنا َفَذِلَك اْلُمْسِلُم الِذي لـه ِذمُة اللـه َوِذمُة َرُسولـه َفال ُختِْفُروا اللـه ِيف ِذمتـه   .1"ِقبـْ
ا جاء بـه النيب معرتفـني، ولــه بكـل ونسمي أهل قبلتنا مسلمني مؤمنني ما داموا مب:"وقال الطحاوي
  .2"ما قالـه وأخرب مصدقني

مـن يـدعي اإلسـالم ) أهل قبلتنا(واملراد بقولـه :"وقد شرح قول الطحاوي ابن أيب العز احلنفي فقال
ويـــستقبل الكعبـــة، وإن كـــان مـــن أهـــل األهـــواء، أو مـــن أهـــل املعاصـــي، مـــا مل يكـــذب بـــشيء ممـــا جـــاء بــــه 

وقــصده مــن التكــذيب هــو إعالنــه عــدم صــدق الرســول صــلى اهللا عليــه . 3" وســلم الرســول صــلى اهللا عليــه
  . أي إعالنه اخلروج من اإلسالم.. وسلم

وقــــصده مــــن . 4"وال نكفــــر أحــــًدا مــــن أهــــل القبلــــة بــــذنب مــــا مل يــــستحلـه:"كمــــا قــــال الطحــــاوي
ن خروجـــه مـــن أي إعـــال.. اســـتحالل الـــذنب هـــو ختطئـــة القـــرآن الكـــرمي أو الرســـول صـــلى اهللا عليـــه وســـلم

  .اإلسالم

فيعتقـد مـن خــالل . إن اإلنـسان يـدخل اإلسـالم بـشهادة أْن ال إلــه إال اللــه وأن حممـًدا رسـول اللــه
. هذه الشهادة أن العبادة للـه وحـده، فهـو صـاحب األمـر والنــهي، والتحليـل والتحـرمي، وإليـه يـرد األمـر كلــه

وأْن ال حكـم . خامت األنبيـاء واملرسـلني أرسلــه اللــه تعـاىل للعـاملنيويعتقد أن حممًدا صلى اهللا عليه وسلم هو 
  .ينسخ أحكام اإلسالم إىل األبد

وأمــا اخلــالف يف تفــسري . فَمــن دخــل اإلســالم فــال جيــوز تكفــريه إال إذا أعلــن خروجــه منــه بوضــوح
  .النصوص فمن البدعة السيئة أن يكون باعثا على التكفري

 وهـو -علـى فـرض أن التكفـري حـق–لـى أمـر هـم أحـق أن يُكفـروا بـسببه والالفت أم يكفروننا ع
نقــضهم خلــتم النبــوة واعتقــادهم بنــيب بعــد حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم، لــيس مــن األمــة اإلســالمية، بــل مــن 

  . أنبياء بين إسرائيل، لن يأَيت تابًعا، بل سينسخ بعض أحكام القرآن، كاجلزية، وحرية دخول اإلسالم
  

  ر الجماعة اإلسالمية األحمديةتكفي
  :1ميكن تقسيم أدلة مكفري مجاعتنا إىل أقسام ثالثة

                                                           
1
  صحيح البخاري، كتاب الصالة، باب فضل استقبال القبلة 
2
  247ابن أيب العز احلنفي، شرح العقيدة الطحاوية، ص 
3
  املرجع السابق 
4
 املرجع السابق 
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  .أمور ُمْفَرتيات ال أصل لـها، كاالتـهام بإلغاء اجلهاد، أو العمالة لإلجنليز، أو احلج لقاديان-1
  .أمور نُزعت من سياقها فبدت منكرة ومناقضة ألصول الدين، مثل بعض اإللـهامات-2
 جهلــوا أدلتـــها، فظنــوا أن اجلماعــة ناقــضت فيهــا قطعــي القــرآن والــسنة؛ كمــوت عيــسى، أمــور-3

  . والنبوة الظلية
  .ومن مث ال نرى مربرًا للخوض فيهما. القسمان األول والثاين ال قيمة علمية لـهما

  . فهمها أما ما جاء يف القسم الثالث، فقد بينا سابًقا قوة حجج اجلماعة اإلسالمية األمحدية يف 
لـــذا، وبنـــاء علـــى ضـــوابط التكفـــري املعروفـــة لـــدى أهـــل الـــسنة واجلماعـــة، ال جيـــوز تكفـــري اجلماعـــة 

  .اإلسالمية األمحدية ألبتة
  

  ماذا تنقمون منا إًذا؟
 َنا َوَما أُْنزَِل ِمْن قـَْبُل َوَأن    َأْكثـَرَُكْم فَاِسُقونَ َهْل تـَْنِقُموَن ِمنا ِإال َأْن آَمنا بِاللِه َوَما أُْنزَِل إِلَيـْ

  هل تنقمون منا أْن آمنا باإلسالم عقيدة وشريعة ومنـهاج حياة؟
  هل تنقمون منا أن اعتقدنا بتنـزيه آي القرآن عن النسخ والنقصان؟

  هل تنقمون منا جهاَدنا يف نشر اإلسالم يف بقاع الدنيا كلـها؟
  غة حىت اآلن؟هل تنقمون منا أْن ترمجنا معاين القرآن إىل سبعني ل

  هل تنقمون منا أْن فنْدنا عقائد غري املسلمني، وخصوًصا عقيدة التثليث وكسرناها؟
  هل تنقمون منا ما نقوم بـه من توزيع نشرات نثبت فيها صدق اإلسالم، بلغات العامل كلـها؟

  هل تنقمون منا أْن أمسعنا صوت اإلسالم أهَل بقاٍع وجزر مل يسمعوا بـه من قبل؟
  قمون منا تواضعنا، وابتعادنا عن منافستكم على مناصب دنيوية؟هل تن

  هل تنقمون منا أْن مل نتخذ الدين مطية حنقق من خاللـه مآرب شخصية؟
  هل تنقمون منا امتالكنا حمطات بث فضائية، نبني عربها عظمة اإلسالم بلغاٍت عاملية؟

  م يف شقاق وافرتاق؟هل تنقمون منا َوحدتنا، حتت قيادة إمام واحد، وأنتم كل يو 
  هل تنقمون منا تضاعف أعدادنا السنوي كما وكيًفا؟

  هل تنقمون منا صربنا على إيذائكم وحتملنا افرتاءاتكم؟

                                                                                                                                                                   
1
وعنــد اســتعراض أدلـتهم يتبــني حجــم االفــرتاء . عــى الـدكتور البــسيط اإلمجــاع علــى كفـر األمحديــة، مــورًدا قـرار امــع الفقهــي اإلسـالمياد 

وال . فيهـا؛ حيـث قــالوا إن مؤسـس اجلماعـة ادعــى أن النبـوة مل ختــتم مبحمـد صـلى اهللا عليــه وسـّلم، وأن احلـج لقاديــان، وأن اجلهـاد منــسوخ
إنا ُكنا ( يوم القيامة -إن مل يتب-هؤالء العلماء من دون دليل، وإن من قلدهم يف افرتائهم سيقولجيب أالّ يـُتَبع :  سوى القولأرى تعليًقا

نَـا َأَجزِْعنَـا أَْم َصـبَـْرنَا َمـا لَـْو َهـَدانَا اللــه لــهَديـَْنا : ( فـريد هـؤالء قـائلني) َلُكْم تـَبَـًعا فـََهْل أَنـُْتْم ُمْغُنوَن َعنا ِمْن َعَذاِب اللـه ِمـْن َشـْيءٍ  ُكْم َسـَواٌء َعَليـْ
 ). لََنا ِمْن حمَِيصٍ 
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  هل تنقمون منا اتباعنا األنبياء يف مقابلة إساءاتكم حبسنات؟
  

  ماذا نريد من الناس؟
  .  املسائل اخلالفية كلـهانريد أْن نناظر علماءهم يف. نريد أْن جنادلـهم باليت هي أحسن

أّمــا حنــن فقــد كنــا وال زلنــا . نريـد مــن الكــرباء أْن يوقفــوا ضــغطهم علــى العــواّم لعلــهم يــسمعون احلــق
تعـالوا وانـشروا أفكـاركم يف مراكزنـا وبـني : ندعو أفـراد مجاعتنـا كلــهم إىل مسـاع أقـوال غرينـا، ونعلنــها للجميـع

  .ي، فاألبواب مشرعة أمامكمأفراد مجاعتنا، العامل فيهم والعام
إذا كانت حججكم بينة واضحة، فانتـهزوا الفرصة وال تضيعوها، سـنبث مناظراتنـا معكـم، ولـتكن 

  ! على الـهواء مباشرة، فما يضركم هذا؟
أْن . وال نطلـب مـنكم مثـل مـا نقدمـه لكـم، بـل كـل مـا نطلبــه أْن ترتكـوا العـوام ليختـاروا مـا يريــدون

  . جهل وفرعون ومنرود يف منع أقوامهم من مساع احلق ال تقلدوا أبا
كما نطلب منكم أالّ تفرتوا؛ ألن االفرتاء حمرم، فاتركوا القول التقليدي أن مجاعتنـا املباركـة أسـسها 
نــا بعـض الــشعائر اإلسـالمية كــاحلج مــثًال،  نـا غرياملهــدي عليـه الــسالم ألغـى اجلهــاد، أو أن االسـتعمار، أو أن

  .بعض العقائدأو 
إن هــــذه االتــــــهامات . نــــدعوكم أْن تتجــــاوزوا هــــذه املرحلـــــة، وأن تُقبلــــوا بــــروح موضـــــوعية منــــصفة

أصــبحت تقليديــة، لقــد ذاقــت اجلماعــات املختلفــة منـــها األمــرّين، وأنــا، كفلــسطيين، عــشت مــدة مــا قبــل 
الـيت ال أسـاس لــها مـن الــصحة، عرفـت، عمليـا، كيـف جــرت االتــهامات املتبادلـة، .  ومـا بعـدها1االنتفاضـة

  .كانت االتـهامات على مستوى األفراد، وعلى مستوى التنظيمات. الدمار على الناس
ولــوال أْن عاهــدنا اللـــه تعــاىل علــى أْن نــصرب علــى ظلــم اآلخــرين وافرتاءاتـــهم واضــطهادهم حلــدثت 

  . فنت عظيمة
يَـا أَيـَهـا (قـال تعـاىل . خبـار قبـل تـصديقها ضـرورة تبـني األ- أكثر من مـرة-لقد أكد القرآن العظيم

وقـال . 2)الِذيَن آَمُنوا إْن َجاءَُكْم فَاِسٌق بَِنَبٍإ فـََتبَـيـنُـوا َأْن تُـِصيُبوا قـَْوًمـا ِجبََهالَـٍة فـَتُـْصِبُحوا َعلَـى َمـا فـََعْلـُتْم نَـاِدِمنيَ 
يِل اللـه فـََتبَـيـُنوا َوال تـَُقوُلوا ِلَمْن أَْلَقـى إِلَـْيُكْم الـسالَم لَـْسَت ُمْؤِمنًـا يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنوا ِإَذا َضَربـُْتْم ِيف َسبِ (تعاىل 

نـَْيا َفِعْنَد اللـه َمَغاِمنُ َكِثريٌَة َكَذِلَك ُكنُتْم ِمْن قـَْبُل َفَمن اللـه َعَلْيُكْم فـََتبَـيـنُـوا إن اللــه َكـاَن  تـَْبتَـُغوَن َعَرَض اْحلََياِة الد
  .3)ا تـَْعَمُلوَن َخِبريًامبَِ 

                                                           
1
 .. املقصود هنا االنتفاضة الفلسطينية األوىل، حيث مل تكن االنتفاضة الثانية قد اندلعت عند تأليف هذا الكتاب 
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دعونـا فيـه النـاس مجيًعـا . هــ1420نشرنا بيانا ُوزع يف باحات املسجد األقـصى يف أواخـر رمـضان 
وعنـدما كـان يـذهب العـوام إىل علمـائهم يستـشريونـهم . إىل احلوار، حوار مثمر بناء، بيد أن أحًدا مل يتقدم

إنـــهم يريــدون شـــرا، ولـــهم مــآرب مــن وراء هــذا، وإيــاكم أْن تـــسمعوا ال تــسمعوا لـــهؤالء، : يف األمــر يــردون
  .لـهم

َوانطَلَــَق اْلَمـــألُ ِمنــــهْم أِن اْمـــُشوا (نقــول لــــهؤالء مـــا قالـــه اللــــه تعـــاىل عـــن حــال الكفـــار مـــع املـــؤمنني 
  .1)َواْصِربُوا َعَلى آِهلَِتُكْم ِإن َهَذا َلَشْيٌء يـُرَادُ 

إن اجلماعـة األمحديـة ُتظهـر اإلسـالم حـىت توقـع : "غمة من اخلصوم يقولونوكثريًا ما نسمع هذه الن
  ".يف شباكها السذج، فإذا وقعوا أخربتـهم بالعقائد املناقضة متاًما للدين اإلسالمي

مــا الــذي مينــع هــؤالء الــسذج أْن يرتكــوا اجلماعــة حــني يعلمــون احلقيقــة؟ : ونــرد علــى هــؤالء قــائلني
  ).يرجعون(لعلـهم ) كلمة احلق(وأن ُتسمعوهم ) السذج(ىل أْن تزوروا هؤالء وحنن بدورنا ندعوكم إ

كمــا أنــــه جيــدر أْن نبـــني هنـــا أن مــرددي هـــذه النغمــة ال يقتـــصرون يف ترديـــدها علــى مجاعتنـــا، بـــل 
ومـا . إنـهم يتـهم بعضهم بعًضا بالطريقة ذاتـها؛ واملتتبـع للحركـات ومناظراتــها وأدبياتــها يلحـظ هـذا بوضـوح

  . من مجاعة، سواء أكانت إسالمية أم قومية، إال واتـهمت بشىت التـهم
مث أيــن األســرار الــيت يتحــدث عنـــها بعــضهم؟ وإذا كانــت موجــودة فــاحبثوا عنـــها لعلكــم تكــشفونـها 

وهم لكن األمر ليس كذلك، إنـهم سلبيون، يريدون أْن يبقوا مسيطرين على عقول العـوام، أْن مينعـ. فتؤجروا
. من التفكري؛ فهذا يف غري مصلحتـهم؛ سـيقرر كثـري مـن العـوام تـركهم، والتمـرد علـيهم عنـد علمهـم احلقيقـة

  .لـهذا نراهم يضيقون ذرًعا بذكر اجلماعة اإلسالمية األمحدية
إن الفكـر اإلسـالمي راسـخة . أما حنن، فـال نـضيق ذرًعـا بأحـد، ونتحـدى أيـة مجاعـة، أو أي فكـر

ونــدعو أصــحاب األديــان كلـــها، .  فطــرة النــاس الــيت فطــرهم اللـــه عليهــا، فــال خــوف مــن أي فكــرجــذورُه يف
  .وأصحاب املبادئ الوضعية أْن يناظرونا، إن احلق معنا، إننا آمنا بآيات ربنا ملا جاءتنا

موا انـهضوا وعل. سبب بكائكم هزميتكم النفسية والروحانية: نقول ألولئك املتباكني على اإلسالم
ــــه العـــامل ـــاءكم حجـــج ديـــنكم وحتـــّدوا ب ال تظلـــوا خـــائفني مـــن اآلخـــرين، ظـــانني أن اإلســـالم ميكـــن أْن . أبن

لـذا ال جيـدر التحـذير مـن احلركـات الـّضالة، بـل جتـب مناظرتــها وإبطـال ُشبــهها علـى املـأل . يضعف أمـامهم
ولـيس هنـاك مـا هـو . عجز عن املواجهـةأما التحذير السليب منـها فال يعين إال الضعف وال. باحلجج الدامغة

ــــهم لكنــــها ليـــست طريـــق املـــسلم . أســـهل مـــن اتــــهام اآلخـــرين بالـــضالل والتحـــذير منــــهم، ومـــن الـــسماع ل
       .املخلص احلريص على دينـه، بل هي طريق من اختذ الدين مطية، أو وظيفة يقتات منـها
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  تناقضاتـهم
  :عت أحد جوابنيلو سألت مكفري األمحدية عن سبب ذلك، لسم

  ".ال ندري، حنن نتبع علماءنا، الذين اتفقوا مجيًعا على تكفريكم: "أولـهما
  .ألن اجلماعة األمحدية تقول باستمرار النبوة التابعة، ومبوت عيسى: ثانيهما

ال جيـوز التقليـد يف أصـول الـدين، وعلـيكم أْن تتحـروا احلقيقـة بأنفـسكم، فـال : نقول للقسم األول
لقـــد هـــاجم القـــرآن الكـــرمي أولئـــك املستـــضعفني الـــذين يـــسريون وراء خطـــوات ساداتــــهم . جروا عقـــولكمتـــؤ 

ــه ــاَل (قــال تعــاىل . وكــربائهم، وبــني أنـــهم يــوم القيامــة خيتــصمون؛ فــال ينفــع املتبــوُع تابَع ــا فـََق يًع ـــه مجَِ ــَرُزوا لِل َوبـَ
ُكـْم تـَبَـًعـا فـََهـْل أَنـْـُتْم ُمْغنُـوَن َعنـا ِمـْن َعـَذاِب اللــه ِمـْن َشـْيٍء قَـاُلوا لَـْو َهـَدانَا الضَعَفاُء لِلِذيَن اْسَتْكبَـُروا ِإنا ُكنا لَ 

َنا َأَجزِْعَنا أَْم َصبَـْرنَا َما لََنا ِمْن حمَِيصٍ    .1)اللـه لـهَديـَْناُكْم َسَواٌء َعَليـْ
وجيــب علــى . ا بأدلــة عديــدةإن األمــور الــيت كفرمتونــا بــسببـها ثبتــت صحتـــه: ونقــول للقــسم الثــاين

مــع أنكــم وقعــتم يف . املعــارض الــذي ثبــت لـــه خالفهــا أْن يــسميها شبـــهات، وخيطئنــا عليهــا، ال أْن يكفرنــا
  .تفسرياتكم املختلفة للغيبيات يف تناقضات عديدة

قلــــتم إن الــــدجال حييــــي املــــوتى، وتلحقــــه كنــــوز األرض إذا دعاهــــا، ويــــأمر الــــسحاب بــــأْن ُميطــــر -
ر، ومعــه جبــال مــن حلــم وخبــز، وقــد أخــذمت هــذا كلـــه علــى ظــاهره، فاعتقــدمت أن اللـــه تعــاىل قــد مــنح فيمطــ

وهـذا خمـالف ألصـول العقائـد، فهـل نُكفـرُكم علـى هـذا؟ . 2الدّجال معجزاٍت كمعجزات األنبياء، بل أعظم
  .لديكم شبـهة يف ذلك: بل نقول

رغــم . زمــن رســولنا حممـد صــلى اهللا عليــه وســلمإن الــدجال حــي اآلن وكـان حيــا : وقـال بعــضكم-
َلــَتُكْم َهــِذِه فَــِإن : (أن هــذا القــول خيــالف قــول رســولنا الكــرمي صــلى اهللا عليــه وســلم ــُتْم لَيـْ رَْأَس ِمائَــِة َســَنٍة أَرَأَيـْ

، فمـاذا يقـول يف حـديث رسـول أّما من قـال بأنــه مل يولـد. 3)ِمنـها ال يـَبـَْقى ِممْن ُهَو َعَلى َظْهِر اَألْرِض َأَحد
  4اللـه صلى اهللا عليه وسلم الذي ذكر أن الدجال مربوط يف جزيرة؟
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 22: إبراهيم 

2
 األحاديث كلـها، وال يعارض أصال من أصول الدين، فالدجال تعين األمَم األوروبية اليت غزتنا يف القرنني تفسري الدّجال عندنا جيمع بني 

تـَْغـُزوَن َجزِيـَرَة اْلَعـَرِب : والدليل أن الدجال أمة وليس فردا، قولـه صلى اهللا عليـه وسـّلم يف احلـديث الـذي رواه مـسلم يف صـحيحه. األخريين
 ــُه ُمثــُه فـَيَـْفَتُحَهــا اللوَم فـَيَـْفَتُحَهــا اللتـَْغــُزوَن الــر ــُه ُمثــُه  فَــاِرَس فـَيَـْفَتُحَهــا اللاَل فـَيَـْفَتُحــُه الل جتـَْغــُزوَن الــد صــحيح مــسلم، كتــاب الفــنت وأشــراط (ُمث

 )الساعة، باب ما يكون من فتوحات املسلمني قبل الدجال
3
 العشاء والعتمة، باب ذكر صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصالة 

4
 انظر رواية فاطمة بنت قيس املعروف حبديث اجلساسة الطويل يف صحيح مسلم، كتاب الفنت وأشراط الساعة 
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ـــشريعة اإلســـالمية، كاجلزيـــة- ـــرُِه النـــاَس علـــى 1وقلـــتم إن عيـــسى ينـــسخ بعـــض أحكـــام ال ، كمـــا يُْك
ــــه تعـــاىل  ينِ (الـــدخول يف اإلســـالم، ناســـًخا قول ـــَزم مـــ. 2)ال ِإْكـــرَاَه ِيف الـــد ن هـــذا االعتقـــاد الباطـــل أنكـــم فيَـْل

تؤمنـون بوجـود نـيب تـشريعي بعـد حممـد صــلى اهللا عليـه وسـلم، وبـشريعة جديـدة، وبالتـايل بـدين جديــد، أي 
لــديكم شبـــهة يف هــذا الفهــم : ومــع هــذا كلـــه، فإننــا ال نكفــركم، بــل نقــول. أنكــم ابتغيــتم غــري اإلســالم دينًــا

  .إىل القرآن والسنة، ولـهذا ال نُكفركم، رغم أنكم خالفتم أصولـهماإننا حنتكم : اخلاطئ، فأنتم تقولون
َوَرُســــوال ِإَىل بَــــِين (قلــــتم إن عيــــسى عليــــه الــــسالم ســــيبعث للنــــاس كافــــة، واللـــــه تعــــاىل يقــــول عنـــــه-

  3)ِإْسرَائِيلَ 
جيــب أخــذ عالمــات الــساعة مجيعهــا : تناقــضتم يف إمكانيــة التأويــل وعدمــه، فمــرة يقــول بعــضكم-

وال شـــك يف أن درجـــات التأويـــل . ومـــرة تقولـــون بوجـــوب التأويـــل. لـــى الظـــاهر، وال جيـــوز التأويـــل حبـــالع
إن يأجوج ومـأجوج موجـودون، فعـال، خلـف سـد، ويعملـون علـى : فالذين ال يؤولون قالوا. عندكم متفاوتة

وعنــدما نــسأل هــؤالء . طربيــاوهــؤالء مــن الكثــرة حبيــث يــشربون حبــرية . نبــشه يوميــا، بيــد أنـــهم ال يــستطيعون
عن يأجوج ومأجوج أحتـت األرض هـم أم فوقهـا؟ يرفـضون اإلجابـة؛ لعلمهـم أنــهم سيتناقـضون سـواء أقـالوا 

إن : وعنــدما نــسألـهم عــن قتـل املــسيح للخنـــزير، وكــسره الــصليب يقولــون. بوجـودهم حتــت األرض أم فوقهــا
مــا دمــتم تؤولــون هــذه العالمــة مــن عالمــات :  لـــهؤالءوالــسؤال املوجــه. هــذا كنايــة، وال يؤخــذ علــى ظــاهره

  4الساعة، فلماذا ال تؤولون العالمات األخرى؟

                                                           
1
لن يُنسخ أي حكم من القرآن الكرمي، أما ما ورد يف بعض األحاديث أن عيسى سيـضع اجلزيـة، فلـيس املقـصود بـذلك نـسخها، بـل إنــه  

وقــد اســتنتج بعــض الفقهــاء أن وضــع اجلزيــة . ك حــروب دينيــة، وال تكــون جزيــة، وهــذا صــحيح ُمــشاهدعنــدما ينـــزل عيــسى فلــن يكــون هنــا
 .وال شك أن هذا خيالف مبدأ احلرية الدينية اليت أرسى قواعدها إسالمنا العظيم. يتضمن ختيري الناس بني اإلسالم والقتال

2
 257 :البقرة 

3
 50: آل عمران 

4
مــا أود قولـــه هــو وجــود تناقــضات عديــدة عنــد أصــحاب . فــسرينا لعالمــات الــساعة، والتفــسري املتــداوللــست بــصدد تبيــان الفــرق بــني ت 

  ". هذه غيبيات ال جيوز اخلوض فيها:"وبعد أن يفسروا هذه العالمات ونوضح لـهم التناقضات يف تفسريهم يقولون. التفسري التقليدي
ون على غريهم أن يفسرها تفسريًا ال تناقض فيـه، مـدعني أنــها غيبيـات، فلمـاذا فـسروها بدايـًة، واملعىن أنـهم فسروها تفسريًا متناقًضا، وُحيَرم

  طاملا ال جيوز اخلوض فيها؟
 .وملعرفة تفسري عالمات الساعة انظر يف كتاب القول الصريح يف ظهور املهدي واملسيح
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  مناقشة بعض افتراءات مؤلف
  )الجماعة األحمدية في ميزان اإلسالم( 

  توطئة
  :عندما قرأت هذا الكتاب هالين أن صاحبـه عميد كلية شريعة، وذلك ألسباب ثالثة

أن الـدارس : وثانيهـا. ة اإلسالمية حترم االفرتاء والظلم، وهو قد افرتى وظلم كثـريًاأن الشريع: أولـها
أن الواجـب علـى الباحـث : وثالثهـا. يف أية جامعة يتعلم دوًما أن املوضوعيَة من أساسـيات البحـث العلمـي

ـه رجـــع إىل مراجـــع بيـــد أنّـــا جنـــد هـــذا الـــدكتور يـــدعي أنـــ. أن يكـــون صـــادقًا يف كتابـــة مـــصادر حبثـــه ومراجعـــه
املـــصادر (فمـــن الكتـــب الـــيت كتبــــها حتـــت عنـــوان . وكتـــب األمحديـــة، يف حـــني أنــــه مل يـــك صـــادقًا يف ذلـــك

  : مومهًا القارئ أنـه رجع إليها، ما يلي) واملراجع
  .إزالة األوهام، إعجاز أمحدي، براهني أمحدية، توضيح مرام، حقيقة الوحي، سرية املهدي

ولـن -وإذا مل يُثبـت. مـام املـأل أن لــه ألـف دينـار جـائزة إذا أثبـت أنــه ميلـك هـذه الكتـبإين أعلُن أ
   فماذا يقول لتالمذتـه الذين يشرف على أحباثهم وحياسبـهم على التحري يف النقل؟ -يُثبت

رة دعوتـــه فيهــا إىل املنــاظ) الفــاكس(عنـدما فرغــت مــن قــراءة كتابــه بعثــت إليـــه برســالة عــرب الناسـوخ 
 مـــن دون أْن يتطـــرق إىل ذكـــر املنـــاظرة، 1)مركـــُز الدراســـات املعاصـــرة(أو اللقـــاء اخلـــاص، فـــرد علـــى رســـاليت 

فبعثـــت برســـالة أخـــرى إىل الـــدكتور عـــن طريـــق املركـــز أدعـــوه فيهـــا ثانيـــة إىل منـــاظرة هادفـــة حيـــدد هـــو زمانــــها 
  . ومكانـها، بيد أن صمتـه كان جوابـه

. مــور األساســية الــيت حــاول الــدكتور البــسيط، عبثًــا، الــرد عليهــا األ- يف مــا مــضى-لقــد وّضــحت 
  .وأرى من املناسب، اآلن، مناقشة بعض االفرتاءات الواردة يف أثناء كتابـه

  
  هل يقتصر التبشير األحمدي على المسلمين؟

والتبـــشري األمحـــدي ال خيـــرج عـــن نطـــاق املـــسلمني بــــهدف حتريـــف العقائـــد وإبطـــال املناســـك "قـــال 
  .2"ئعوالشرا

وال شك أن من يـزور مـسلًما أمحـديًا يعلـم يقينًـا عـدم صـدق . هذا جمرد ادعاء ال دليل عليه: قلت
ــــة أدلــــة إبطــــال عقائــــد أصــــحاب الــــديانات األخــــرى،  هــــذا االدعــــاء؛ فاملــــسلم األمحــــدي يهــــتم كثــــريًا مبعرف

م كمّيــة الكتــب الــيت ويعلــم طــالب اجلامعــات، الــيت تقــيم مجاعتنــا معــارَض فيهــا، حجــ. وخــصوًصا النــصرانية
تُوزع على النصارى، واليت تبطـل فيهـا ألوهيـة املـسيح عليـه الـسالم وتلـك املكتوبـة باللغـة العربيـة علـى الطلبـة 
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فأينـا يَقـِصر . اليهود، واليت تُثبت فيـها اجلماعة صـدق سـيدنا حممـد صـلى اهللا عليـه وسـلم مـن خـالل التـوراة
  تبشريَه على املسلمني؟
فلـسطني نعمــل علـى الــدعوة إىل اإلسـالم يف الوســط املـسيحي أو اليهــودي، فـإن أفــراد وإذا كنـا يف 

مجاعتنــــا يف بــــالد اللـــــه الواســــعة يــــدعون أصــــحاب الــــديانات األخــــرى كالبوذيــــة والـــــهندوسية إىل اإلســــالم، 
  ـه يف العامل؟َفَمن ِمَن احلركات اإلسالمية خيطر ببالـها أْن تقوم مبا نقوم ب. ويعملون على إبطال عقائدهم

والعجيـــب أن الـــدكتور البـــسيط نفـــسه وصـــف اإلمـــام املهـــدي عليـــه الـــسالم بأنــــه انـــربى للـــرد علـــى 
فلمــاذا نــراه هنــا مناقــًضا 1.أصــحاب الــديانات كاملــسيحية والـــهندوسية يف املرحلــة الــيت مساهــا مرحلــة الداعيــة

     نفسه؛ مدعًيا أن التبشري األمحدي مقصور على املسلمني؟
  

  تحريف العقائد وإبطال المناسك والشرائع
  .مث تـهور الكاتب متـهًما اجلماعة بالعمل على حتريف العقائد، وإبطال املناسك والشرائع

ولــه أْن يـرى ذلـك، ولـن تـضرنا . أظن أنـه قصد بتحريف العقائد إثبات مـوت عيـسى عليـه الـسالم
ــــصارى يف هــــذا االعتقــــاد، وال مــــشاركتـ ـــــه الن ــــة ملــــيالد املــــسيح مــــع موافقت ه وغــــريه يف مهرجــــان األلفيــــة الثالث

إنــه حمـُض َحـَصائِِد أَلْـِسَنة ُتِكـب صاحبــها َعلَـى ! ولكن، ماذا يقصد بإبطال املناسك والـشرائع؟. 2النصارى
لى اهللا فكـل مـسلم أمحـدي يعتقـد أْن ال حكـَم جديـَد إطالقًـا بعـد حممـد صـ. وجِهِه أَْو َعَلى َمْنَخرِه ِيف النـارِ 

عليــه وســلم، وأن ال نــسخ يف القــرآن ألبتــة، بينمــا يــرى غرينــا مــن املــسلمني أن عيــسى عليــه الــسالم ينــسخ 
ومـن حقنـا أْن نـسألـه . بعض األحكام، كما يرون أن أحكام القرآن قابلة للنسخ حـسب اجتــهاد اتــهدين

  ! على عواهنـهعن هذه اازفة وعن هذا التسرع وعن إلقائه هذا الكالم
  

  كلمة القاديانية
ويكتفـون بتـسمية ".. قاديان"و " القاديانية"وال نرى يف كتاباتـهم احلاضرة ما يشري إىل كلمة :"قال

  3""األمحدية"مجاعتـهم 
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وقـد حـاول كـل ). ألفا سـنة علـى مـيالد املـسيح(شارك الدكتور البسيط وبعض املشايخ مع القساوسة يف احتفال أقيم يف كفر كنا بعنوان  

و اجلماعـة حّي يف السماء، وسينـزل من السماء ال حمالة، وكان واضًحا أن خصم هؤالء املتآخني ه طرف أن يثبت أّن عيسى عليه السالم
ولكـْن لـيعلم النــصارى مجيًعـا أن لـو اجتمعــوا مـع مـن تــأثر بــهم مــن . اإلسـالمية األمحديـة، وكانــت مثـة حمـاوالت للــرد علـى حججهـا الدامغــة

يب اللــه وليعلمـوا أنّنـا مل نثبـت مـوت نـ. املسلمني، فلن يستطيعوا أن يأتوا بـدليل بـني علـى حيـاة هـذا النـيب اإلنـسان ابـن اإلنـسان يف الـسماء
 . عيسى عليه السالم من القرآن الكرمي فحسب، بل من اإلجنيل أيًضا
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كــأن الكاتــب قــرأ الكتــب املاضــية، والكتــب احلاضــرة فالحــظ هــذا التطــور، كــان عليــه أْن : قلــت
 -ولـو حلظـة واحـدة- أن اجلماعـة اإلسـالمية األمحديـة مل تطلـق علـى نفـسها نؤكـد لــه!! ُيسجل هـذا الـسبق

ـــها، قــط بيــد أن اخلــصوم مل يرتــضوا أْن يــسموا . اســم القاديانيــة، ومل تــرد هــذه اللفظــة يف أي كتــاب مــن كتب
ْن ، ومل يرتــضوا أ)صــابئني(اجلماعــة كمــا تــسمي نفــسها، متاًمــا كمــا أطلــق كفــار مكــة علــى املــسلمني لفظــة 

  .يسموهم مسلمني
نـسبة إىل حممـد صـلى ) اجلماعـة اإلسـالمية األمحديـة(لقد مسى اإلمام املهدي عليه السالم مجاعتـه 

ومل يـــسمها مجاعـــة املـــسلمني تأكيـــًدا منــــه أن . اهللا عليـــه وســـلم، حيـــث مسُـــي بــــهذا االســـم يف ســـورة الـــصف
 من آمن باللـه ربًا وباإلسـالم دينًـا ومبحمـد صـلى اهللا اإلسالم ليس حكرًا علينا، بل هو اسم جيمعنا مع كل

  . عليه وسلم نبيا ورسوالً 
  

  الشراب المسكر
ـــوان  نقـــل الكاتـــب مجـــالً مـــن كتـــب اإلمـــام املهـــدي عليـــه ) مـــن هـــو مؤســـس األمحديـــة؟(حتـــت عن

 اخلـصوم مـن دون وكلي ثقة بأنـه مل ينقلـها من مصادرها األصلية، بل نقلـها عن كتـب. ووثق ذلك. السالم
  !!          فهذه أمانتـه العلمية. أْن يشري إىل ذلك

 بعـــــض أنـــــواع -يف بعـــــض األحيـــــان-كـــــان يتعـــــاطى "   وكـــــان ممـــــا نقلــــــه أن املهـــــدي عليـــــه الـــــسالم 
  1"املشروبات املقوية واملسكرة

قلــــها، وال ويف الـــصفحة ذاتــــها نقـــل أمـــورًا ال أرى مـــربرًا لن. ال داعـــي للـــرد علـــى هـــذا الــــهراء: قلـــت
وإين علــى ثقــة أن الــدكتور البــسيط نفــَسه يعلــم أْن ال صــحة لـــهذه . فالبينــة علــى مــن ادعــى. التعليــق عليهــا

أسـئلة املعرتضـني (األباطيل، فلماذا ينقلــها؟ وملـاذا مل يتطـرق إىل الـرد عليهـا وتفنيـدها، حيـث قـرأه يف كتـاب 
إنـه أمر مؤسف أْن يقبل على نفـسه أْن ينقـل أقـوال مفـرتين . )على اجلماعة اإلسالمية األمحدية والرد عليها

ِة بِاْلُقذةِ  ظاملني ويتبعهم َحْذَو اْلُقذ.  
  

  وفاة اإلمام المهدي عليه السالم
، )أسئلة املعرتضني على اجلماعـة اإلسـالمية األمحديـة والـرد عليهـا(مع أن يف حيازة الكاتب كتاب 

). ثنــاء اللـــه األمرتــسري( حــول املباهلــة املزعومــة بــني اإلمــام املهــدي عليــه الــسالم وإال أنّــا نــراه ينقــل حتريًفــا
 إىل -ولــو بلمحــة–وأن يــشري .  أْن ينقــل رد اجلماعــة علــى مــا نقلـــه-لــو كــان منــصًفا موضــوعًيا-كــان عليــه

، وعلـى )مرتـسريثنـاء اللــه األ(ولست بصدد سرد ما دار بني اإلمام املهدي عليه السالم و. الرواية املذكورة
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مــن شــاء معرفــة ذلــك مراجعــة الكتــاب املــذكور، بيــد أين أؤكــد أن املباهلــة مل حتــصل، ومل يتجــرأ الــشيخ ثنــاء 
  . اللـه على هذه املباهلة اليت دعي إليـها مرارًا

  
  مراحلـها وأفكارها.. األحمدية

وأن روح "مة اجلهاد ضـد اإلجنليـز، حتت هذا العنوان زعم أن اإلمام املهدي عليه السالم يعتقد ِحبِرْ 
وأن قاديـــان بلـــدة ..املـــسيح املوعـــود قـــد حلـــت فيـــه، وأن مـــا يتحـــدث بــــه هـــو كـــالم اللــــه كـــالقرآن والتـــوراة

مقدسة، وقد كىن عنــها باملـسجد األقـصى، وهـي الثالثـة بعـد مكـة واملدينـة، ويـسميها أتباعـه بـالربوة، واحلـج 
  .1"لـها فريضة

  .فراح يلقي الكالم ُجزافًا!!ور يعتقد أنـه ليس مؤاخًذا مبا يتكلم بـهيبدو أن الدكت: قلت
إن سكان مدينة ربوة الباكستانية سيضحكون ملء أفواههم عنـدما نعلمهـم أن عميـد كليـة شـريعة 

  . وإن احلج لـها فريضة. إن قاديان مسيت بالربوة: يف فلسطني يقول
وقـد ُأسـَست بعـد .  البنجـاب الــهندية، وإن ربـوَة مدينـٌة باكـستانيةإن قاديـاَن قريـٌة يف! أيها البسيط

أّمــا قاديـان، فــال حـج لـــها وال عمــرة، . وال قدسـية لـــها. 2وفـاة اإلمــام املهـدي عليــه الــسالم بعـشرات الــسنني
  . وال عبادة خاصة بـها، وليست زيارتـها بواجبة

، ونــزل عليــه الــوحي فيــه، وفيــه اعتكــف أشــهرًا كــل مــا فيهــا تَــذكٌر ملكــان عــاش فيــه اإلمــام املهــدي
عديــدة، وفيــه ذكريــات جتعــل املــؤمن يتــوق إىل هــذا اإلمــام يف تقــواه، واتباعــه اإلســالم ونــيب اإلســالم، حممــد 

  .صلى اهللا عليه وسلم
فهـل زيـارة . عندما اعتمرُت زرت غار حراء، وزرت جبل أحد وقرب محزة وشهداء أحـد وغـري ذلـك

بة؟ ال بالطبع، بيد أنــها تُـذكر املـسلم بتلـك األيـام اخلالـدة يف تارخينـا، وتـذكرنا بتعبـد نبينـا هذه األماكن واج
لـذا حيـرص املـسلم علـى . يف ذلك الغار بعيًدا عن اجلاهلية وأصنامها، وتذكرنا جبهاد املـسلمني وتـضحياتـهم

  .زيارة هذه األماكن يف حني ال عالقة ملناسك احلج بـها
وهنـاك . ان مقـصورة علـى التفكـر والتأسـي، وال مثـة شـعائر أو نُـُسك متعلقـة بــها ألبتـةإن زيارة قادي

مئات املسلمني األمحديني يف هذه البالد، ال أعرف أحًدا منـهم زار قاديـان، ولكـن كثـريًا منــهم حـج البيـت 
 األماكن األثريـة وقبـور فاحلج فريضة إسالمية، أما زيارة. احلرام يف مكة، والباقي ينتظر استطاعة السبيل إليه

                                                           
  12-11 كتابـه، ص1
2
م، إثــر تقــسيم الـــهند وإنــشاء دولــة الباكــستان، حيــث هــاجر كثــري مــن املــسلمني إىل اجلــزء الــذي مســي 1947أســست مدينــة ربــوة ســنة  

وهـي اليــوم .  اشـرتت اجلماعـة اإلسـالمية األمحديـة أرًضـا شاسـعة، مث قامــت ببنـاء مـساكن عليهـا السـتيعاب الالجئـني اجلـددوقـد. باكـستان
 .مدينة كبرية معروفة
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الـشهداء ومواقـع املعـارك الــشهرية وأي مكـان لــه داللــة تارخييـة، جتعـل الزائـر يعــيش تلـك اللحظـات اخلالــدة، 
  .متأسًيا بالنبيني والصديقني والشهداء والصاحلني

. إن الشيعة يقدسون مراقد أئمتـهم أكثر من تقديسهم مكة واملدينة، وهذا أمـر ُمـصرح بــه عنـدهم
ويف حــني ال توجــد أيــة . ومــع هــذا ال نــرى إشــارة إىل ذلــك، ويُتـــهم مــن يُــَصرح بـــه بالعمــل علــى إثــارة الفــنت

إشـــارة إىل وجـــوب زيـــارة قاديـــان، وال أيـــة إشـــارة إىل نـُــُسك متعلقـــة بــــها، نـــرى خـــصومنا ال يـــألون جهـــًدا يف 
   الني؟فلماذا ال ُتسمى هذه فتنة، أم أنـه الكيل مبكي. اختالق األكاذيب

  
  الجهاد ضد اإلنجليز

  . لن ننتقد الدكتور البسيط على هذا االتـهام، فقد بات اتـهاًما تقليديًا
كانــت العامــل األكــرب يف شــيوع هــذه األكذوبــة حــول نــسخ ) ويــل للمــصلني(ال شــك أن سياســة 

  .اجلهاد
بـــل هـــو .  الـــسنة َمعـــاَذ اللــــه أْن ينـــسخ اإلمـــام املهـــدي عليـــه الـــسالم حكًمـــا ثبـــت يف القـــرآن ويف

املهدي عليه السالم نفسه الذي علمنـا أْن ال نـسخ يف شـريعتنا اإلسـالمية الغـراء حـىت تقـوم الـساعة، حيـث 
، فاحلالل ما أحلـه اللـه ورسولـه حممد صـلى اهللا عليـه وسـلم، )اليوم أكملت لكم دينكم(إن اللـه تعاىل قال 

  .نصف هذا االتـهامفكيف ميكن أْن خيطر ببال م. واحلرام ما حرماه
وال بــد مــن التأكيــد أنّنــا ال نقــِصر اجلهــاد علــى القتــال بالــسيف، بــل نــسمي جمادلــة أهــل الــديانات 

ولــيس هــذا بــدًعا مــن القــول، بــل إن القــرآن الكــرمي أطلــق علــى ذلــك . األخــرى وإقامــة احلجــة علــيهم جهــاًدا
  .1)ِهْدُهْم بـه ِجَهاًدا َكِبريًاَفال ُتِطِع اْلَكاِفرِيَن َوَجا(قال تعاىل . جهاًدا كبريًا

للـدفاع عـن "أّمـا اجلهـاد بالـسيف فهـو واجـب . إًذا، ال يُقال إننا ألغينا اجلهاد، بل فهمناه بشمولـه
املـــسلمني ضـــد أي عـــدوان يقـــع علـــيهم، وعنـــد الـــدفاع عـــن املظلـــومني مـــن املـــسلمني الـــذين يعيـــشون حتـــت 

  .2" الديين وعدم حرية التدينسلطان دولة جائرة غري مسلمة، وعند االضطهاد
. وال بد من التأكيد أن من قتـل دون عرضـه أو مالــه أو ولـده فهـو شـهيد، لكنــه ال يُـسمى جماهـًدا

واملدافع عـن وطنــه ضـد العـدوان شـهيد، لكـن عملــه لـيس جهـاًدا، بـل هـو قتـال، ولكنــه قتـال واجـب، يـأمث 
ر علــى اادلــة بــاحلجج لنــشر اإلســالم، وعلــى الــدفاع ضــد أي أن اجلهــاد مقــصو . املقــصر فيــه إمثًــا عظيًمــا

مـــن هنـــا ال نـــسمي قتـــال البغـــاة جهـــاًدا، وال قتـــال اللـــصوص . هجـــوم الكـــافرين علـــى املـــسلمني إلســـالمهم
  . إًذا ال بد من حترير موضع النـزاع أوالً . احملاربني، فهؤالء ال يقاتلوننا لديننا، مع أن قتال هؤالء واجب

                                                           
  53:  الفرقان1
  58-56م، ص1968، 1مكتبة النـهضة، ط:  شليب، أمحد، اجلهاد يف التفكري اإلسالمي، القاهرة2
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نــــا الكــــرمي يف بــــدر وأُحــــد واخلنــــدق وتبــــوك، ألن املــــسلمني كــــانوا مهــــاَمجني بــــسبب لقــــد جاهــــد نبي
مــع أنـــهم لــو هومجـــوا ألي . إســالمهم، ال بــسبب نفطهــم، وال بــسبب مــوقعهم، وال بـــسبب عــرقهم العــريب

  .سبب مما ذكرنا لوجب الدفاع، لكن هذا الدفاع ال ُيسمى جهاًدا، بل يسمى قتاالً واجًبا
   جياهد املهدي عليه السالم اإلجنليز حمتلي الـهند آنذاك؟ولكن ملاذا مل

ال شك أن السؤال خاطئ؛ فاملهدي عليه السالم قد جاهدهم اجلهـاد الكبـري، وهـو جهـاد احلجـة 
والربهــان، وذلــك مــن خــالل وقــف مــد التنــصري املــسيحي يف القــارة الـــهندية، مث دعــوة النــصارى أنفــسهم إىل 

وال ننــسى الرســائل الــيت بعثهــا . ل عقيــدة التثليــث وإثبــات صــدق رســالة اإلســالماإلســالم، مــن خــالل إبطــا
ولقد شهد األعداء قبل األصـدقاء جلهـود مهـدينا عليـه الـسالم الـضخمة يف . للملكة فكتوريا ملكة بريطانيا

ا فهــذا الــدكتور البــسيط يتحــدث عــن مراحــل الــدعوة األمحديــة فيــذكر مرحلــة الداعيــة، ويــصفه. هــذا اــال
 1"للرد على أصحاب الديانات، كاملـسيحية والــهندوسية) يقصد املهدي عليه السالم(حيث انربى :" قائال

   2"وقد شغل القادياين يف بداية اشتـهار أمره مبناظرة رجال التبشري والـهندوس، فتعلق الناس بـه:"وقال آخر
  :أما اجلهاد بالسيف فلم يقم بـه ضد بريطانيا، لألسباب التالية

ال بـــد مـــن التأكيـــد أن بريطانيـــا باحتاللــــها البنجـــاب مل حتتـــل بلـــًدا إســـالميا، بـــل احتلـــت بلـــًدا -1
حيكمــــه الــــسيخ الــــذين كــــانوا مينعــــون املــــسلمني مــــن الــــصالة واألذان وتعلــــم الــــدين، وكــــانوا يــــستولون علــــى 

فلمــا . يعتــدون علــيهنممتلكــات املــسلمني، وحيرمونـــهم مــن الوظــائف، كمــا كــانوا خيتطفــون بنــات املــسلمني و 
احتلت بريطانيا البنجاب أعطت املسلمني حرية ما كانوا ينعمون بـها، ومل يكن هـذا حبـا يف املـسلمني، بـل  

فأعـــادوا حرمـــة آالف املـــساجد الـــيت كانـــت مـــصادرة يف "كانـــت هـــذه سياستــــهم يف إتاحـــة احلريـــة الدينيـــة، 
  3."حكم السيخ، وردوا آالف البيوت ألصحابـها املسلمني

مل تعتــــِد بريطانيــــا علــــى الـــــهند وأهلـــــها بــــسبب إســــالمهم، بــــل طمًعــــا يف خرياتـــــها، ومــــن مث ال -2
  . ُيسمى قتالـهم جهاًدا، بل يسمى قتاالً 

وقتالـــهم يف . مــا كــان ينبغــي أْن يقاتــل املــسلمون بريطانيــا هنــاك؛ فــال قــدرة لـــهم علــى مقاومتـــها-3
 النضال بالطرق السلمية أيسر وأسـهل وأسـرع لطـرد احملتلـني، وهـذا وكانت.. هذه احلال ال قيمة لـه، وال أثر

  .ما أثبتته األيام فيما بعد
ال شك أن االحتالل الربيطاين أفـضل مـن الظلـم واالضـطهاد الـسيخي، فهـل نطالـب مـسلمي -4

  الـهند بقتال بريطانيا ليعود عهد السيخ الرببري؟

                                                           
  13 يف ميزان اإلسالم، ص البسيط، اجلماعة األمحدية1
  93، ص1996، منشورات جامعة القدس املفتوحة، 2 العقيدة اإلسالمية2
  97 احلصين، منري، املودودي يف امليزان، ص3
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ية لإلجنليز فليس إال اقتطاع مجل مـن سـياقها، حبيـث أما بالنسبة إىل ما أَمسْوه مدح مؤسس األمحد
، وقـد وردت هـذه اجلمـل يف سـياق رسـائل يـدعو فيهـا ملكـة )وال تقربـوا الـصالة(تعطي معىن مـشابـًها ملعـىن 

بريطانيــا إىل اإلســالم، ويبــني لـــها بطــالن دينـــها، أو عــرب رســائل للحكومــة يبــني لـــها زيــف التـــهم الــيت يثريهــا 
فمــا كــان . ني للحكومــة حمــذرين إياهــا مــن املهــدي، زاعمــني أنـــه ســيثري القالقــل عّمــا قريــبخــصومه، مــشتك

منـــه إال التأكيــد للحكومــة أنـــه ناصــح لـــها وخملــص، وهــذا صــحيح، فــإن دعــوة احلكومــة إىل اإلســالم هـــي 
وهكـذا :"ق قائالً مل يعجبـه ذلك فعل) البسيط(بيد أن . النصح نفسه، وهي اخلري كلـه، وهي قمة اإلخالص

 إجلـام املبـشرين سـتارًا خيفـي بــه مآربــه احلاقـدة علـى اإلسـالم، إنــه يريـد من دفاعـه عـن اإلسـالمفإنـه قد اختذ 
حـىت ال يهيئــوا الفرصــة لثــورة عارمــة يقــوم بـــها املخلــصون لـــهذا الــدين ضــد التــاج الربيطــاين، فلــم يكــن دفاعــه 

يف خدمـة أربابــه اإلجنليـز ) إسـهاًما( هـذا الـدين، إمنـا كـان عملــه هـذا عن اإلسالم لوجـه اللــه، وال غـرية علـى
  .1"وتأمني أجواء مستقرة حلكمهم البغيض يف الـهند

  :يُفهم من تعليقه ما يلي
أن اإلمـــام املهــــدي كـــان معروفًــــا بــــشن محـــالت شــــديدة علــــى املبـــشرين املــــسيحيني، وأن هــــذه -1

  .احلمالت جعلت بريطانيا متوجسة منـه
اإلمام املهدي أحرص على بريطانيا من بريطانيا نفسها، وأنـه أفهم مـن الـساسة الربيطـانيني  أن -2

كلـــهم، حيــث أقــنعهم بوجــوب شــن محــالت شــديدة علــى املبــشرين املــسيحيني، موضــًحا لـــهم أمهيــة ذلــك 
  .لربيطانيا ذاتـها، حيث مل يفطن لـهذا ساستـها

 على املبشرين لقام املسلمون بثورة عارمـة طـردت أن اإلمام املهدي لو مل يشن محالت شديدة-3
  !بريطانيا وأتت بدولة اخلالفة الراشدة

  !اطلع الغيَب فعرف أن لإلمام املهدي عليه السالم مآرب حاقدة على اإلسالم) البسيط(أن -4
فمـــن الـــسذاجة مبكـــان أْن يظـــن أحـــد أن بريطانيـــا تنتظـــر . وحنـــن ال نوافقـــه إال علـــى النقطـــة األوىل

وبالنـسبة إىل الثـورة اإلسـالمية الــهندية الـشعبية العارمـة، فيبـدو أن الـدكتور . نصيحة من رجل مـسلم هنـدي
أال يعــرف أن الـــهندوس أكثــر مـن املــسلمني، بَلـــه الــسيخ، والنــصارى، . يظـن أن أهــل الـــهند مــسلمون مجيًعـا

يف غـيهم يعمهـون، إال مـن رمحـه اللــه، فـاتبع وعشرات األديان األخرى، وبَلـه املسلمني باالسـم الـذين كـانوا 
إمــام زمانـــه وبايعــه علــى طاعــة اللـــه ورسولـــه حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم ، وعمــل مــع املــسلمني لرفــع شــأن 

  فهل ينتظر هؤالء الـهندوس والسيخ ومسلمي الـهوية ليقوموا بثورة عارمة ؟. اإلسالم وامسه عالًيا
ا فــال وجــود لـــها يف كتــب اجلماعــة اإلســالمية األمحديــة، إمنــا هــي أمــا اجلمــل األخــرى الــيت اقتبــسه

  .نُقوٌل من خصوٍم ال يـَتقون اللـه تعاىل
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  األحمدية وإسرائيل

  :سوى أمرين!) عمالة اجلماعة(مل جيد الكاتب دليالً على 
  .ـهمأن وسائل اإلعالم اإلسرائيلية تذيع لـهم بني الفينة والفينة أنباء نشاطات: أحدمها

أن أحــــد املبــــشرين األمحــــديني قــــدم القــــرآن الكــــرمي املــــرتجم إىل األملانيــــة هديــــة للــــرئيس : وثانيهمــــا
  .اإلسرائيلي، بعد أْن دعاه األخري إىل زيارتـه

مــن كتــِب َمــْن يتـــهُم !)   األدلــة الـساطعة(مـع أن الكاتــب مل يــصرح بتـــهمة العمالـة، لكنـــه نقــل هــذه 
  . ًيا إىل القارئ بذلكاجلماعة بالعمالة، موح

أما الدليل األول فال قيمة لـه، حيـث تنقـل وسـائل اإلعـالم مـا هـو أبـسط مـن هـذه األخبـار، علـى 
وال تـــذكر وســـائل . أنــــه جيـــب التأكيـــد أن اجلماعـــة اإلســـالمية األمحديـــة ال حتـــوز نـــصيًبا يُـــذكر مـــن اإلعـــالم

بينمــا حيــوز غرينــا . كر حــىت هــذا االجتمــاع الــسنويبــل إــا مل تـَُعــد تــذ . اإلعــالم ســوى االجتمــاع الــسنوي
ا لكنهـا وسـائل اإلعـالم الـيت تبحـث عمـا هـو مثـري وعنيـف، . ولسنا نتهم أحـًدا. ساعات إعالمية كبرية جد

  . وال ترى يف مجاعتنا إثارًة وعنًفا، فال تنقل عنها شيًئا يُذكر
د هديـة أفـضل مـن إقامـة احلجـة علـى  أما الدليل الثاين فيدل على عظمة هذا املبـشر، الـذي مل جيـ

  .رئيس دولة
  

  الحلول والتناسخ
عندما نقول إن املهدي واملـسيح هـو شـخص مـن هـذه األمـة، وإن عيـسى عليـه الـسالم قـد مـات، 
وإن املقــــصود بنـزولـــــه جمــــيء شــــخص شــــبيه بـــــه يف هــــذه األمــــة، جيــــب أالّ يظــــن اخلــــصم أنّنــــا نقــــول بعقيــــدة 

روح املــسيح "لــذا فــإن قــول الكاتــب. قائــد خمالفــة لإلســالم طاملــا بينــا بطالنـــهافهــذه ع. التناســخ، أو احللــول
باطلة إْن قصد بـها التناسخ، أما إن قصد بـها أن صفاتـه تشبـه صفات املـسيح ابـن مـرمي، فهـذا 1"حلت فيه

  .صحيح
  

  الزعم بأن اإلمام المهدي عليه السالم فّضل نفسه على األنبياء جميًعا
 هــذا االدعــاء مــذهل، وال أدري ملــاذا حيرصــون علــى حتميــل مجلــة مــا ال حتتمــل، وعلــى احلقيقــة أن 

إمهــال مئــات اجلمــل النثريــة والــشعرية الــيت يؤكــد فيهــا إمامنــا املهــدي عليــه الــسالم أنـــه خــادم حملمــد صــلى اهللا 
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ود عليــه الــسالم يف مــدح لنقــرأ بعــض األبيــات الــشعرية الــيت قالـــها اإلمــام املهــدي واملــسيح املوعــ. عليــه وســلم
  :سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم

  َرْيق الكرام وخنبُة األعيان    ال شك أن حممًدا خري الورى
     والقوم باإلكفار قد آذاين  يا سيدي قد جئت بابك الهًفا

 أكـن ولـو مل. إن اللـه تعاىل شرفين مبكاملتـه وخماطبتـه، وحصل يل الشرف باتبـاع النـيب وحـَده:"وقال
مـن أمتــه ومل أتبعـه، وكــان يل مـن األعمـال مـا يُقابــل جبـال األرض، ملـا كـان مــن املمكـن يل قـط أْن أتــشّرف 

ــــهية، ألن النبـــّوات كلــــها قـــد انقطعـــت إال النبـــوة احملمديـــة فـــال ميكـــن أْن يـــأيت نـــيب . باملكاملـــة واملخاطبـــة اإلل
كــون ذلــك أوالً مــن أمــة حممــد صــلى اهللا عليــه مــشرّع، أمــا بعــث نــيب بغــري شــريعة فمــن املمكــن بــشرط أْن ي

   1.وسلم
  ).ويل للمصلني(إننا نطلب من مشوهي احلقيقة أْن ينقلوا اجلملة كاملة، وأن يرتكوا أسلوب 

  
  تلبيس

حتـت هــذا العنــوان ادعـى الكاتــب أن اإلمــام املهـدي عليــه الــسالم قـد أعلــن أنـــه نـيب تــشريعي، وقــد 
وقـل للمـؤمنني (ألــهمت مـن اللــه "لى هذا، إذ أورد قول اإلمـام املهـدي عليـه الـسالم ظن أنـه أتى بالدليل ع

  2)".يغضوا من أبصارهم وحيفظوا فروجهم ذلك أزكى لـهم
  .مث أتى بدليل آخر، هو نسخ اجلهاد

يب أمــا اآليــة القرآنيــة الــيت ألـــهمها، ومــع أنـــها حتــوي حكًمــا شــرعيا، فــإن هــذا ال يعــين أنـــه نــ: قلــت
وهنـا مل يُلــهم اإلمـام املهـدي . تشريعي؛ ألن النيب التـشريعي هـو مـن يـأيت بـشريعة ناسـخة لـشريعة مـن سـبقه

مث إن هـذه اآليـة حتـوي خلًقـا كرميًـا قبـل أْن يكـون حكًمـا شـرعيا، . عليه السالم هذه اآليـة لينـسخ بــها شـيًئا
م علـى إجيـاد سـوى هـذا اإللــهام الـذي اعتـربوه وعدم مقدرة اخلـصو . حيث ميكن النظر إليها من هذه الزاوية

تشريعيا يدل بوضوح على أن إمامنا املهدي عليه السالم ليس نبيـا تـشريعيا، ومل خيطـر ببالــه، وال ببـال أحـد 
  . من أتباعه ذلك

ــــه، وأن اجلهـــاد بـــاٍق إىل يـــ وم أمـــا نـــسخ اجلهـــاد فقـــد بينـــا أن هـــذا اتــــهام أصـــبح تقليـــديا ال قيمـــة ل
  .القيامة، وال ميلك أحد نسَخه، وال نسَخ غريه من األحكام

  
  ال مهدي إال المسيح
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مــّدعيا أن فيــه . اّدعــى ضــعف احلــديث الــذي يــنّص ذلــك) ال مهــدي إال مــسيحهم(حتــت عنــوان 
 يف جهالة اجلََندي وهو أحد الـرواة، وثالثتهـا االخـتالف: علًال ثالثًا، أوالها عنعنة احلسن البصري، وثانيتها

  . سنده
نعــم، حنــن نعتقــد أْن ال مهــدي إال املــسيح كمــا جــاء يف ســنن ابــن ماجــة، ولــيس احلــديث : نقــول

بضعيف، أما حممد بـن خالـد اجلَنَـدي فلـيس مبجهـول، فقـد وثـَقـُه حيـىي بـن معـني، وال يـضره جهـل اآلخـرين 
وهــل مــن روى عنــه الــشافعي . ثكمــا روى عنــه الــشافعي هــذا احلــدي. بـــه مــا دام ابــن معــني قــد عرفــه ووثـَقــهُ 

جمهول؟ وأما عنعنة احلسن البصري فليست تـضّر هنـا، ألنـه ثبـت أن احلـسن البـصري قـد مسـع مـن أنـس بـن 
صــــحيح البخــــاري، كتــــاب املناقــــب، بــــاب : انظــــر: (مالــــك؛ كمــــا يظهــــر ذلــــك مــــن حــــديث رواه البخــــاري

م يأت عليه بدليل، ولو صـّح ال يـضرّه، وأما االختالف يف سنده فل). 3309عالمات النبوة يف اإلسالم، 
ـــسند صـــحيح نًـــا، أي أن . طاملـــا أن هـــذا ال لـــذا فلـــيس يف الـــسند أيـــة علـــة، بيـــد أن بعـــض العلمـــاء أعلّـــه َمتـْ

اجتهـــاده أّدى بـــه إىل اعتبـــار أن هـــذا املـــنت خيـــالف مـــا هـــو معـــروف لديـــه أن املهـــدي واملـــسيح شخـــصيتان 
ـــان، فـــرد احلـــديَث ـــذا االجتهـــاد وأمـــا أن هـــذا احلـــديث . ومعلـــوم أن األحاديـــث ال تـُـــَرد اجتهـــاًدا.. خمتلفت

يعــارض أحاديــث أخــرى تقــول بــأن املهــدي واملــسيح شخــصيتان خمتلفتــان، فهــذا فهــم خــاطئ حلــديث جــاء 
يشري إىل أن املسيح هو أحد خّدام الشريعة اإلسالمية، وهو احلديث الـذي يـذكر أن املـسيح سـينزل فيقـول 

 فهـذا احلـديث 1.ال، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة اهللا هذه األمـة: صل لنا، فيقولتعال : له أمريهم
  .يرمز إىل أن املسيح سيكون تابًعا للشريعة اإلسالمية ولن ينسخ حكًما واحًدا منها

  :أما األدلة على أن املهدي واملسيح شخص واحد فهي
 ُهَريـْرََة َعـِن النـِيب َصـلى اللــه َعَلْيـِه وسـلم قَـاَل  احلديث الذي رواه اإلمام أمحد بن حنبل َعْن َأِيب -1

َوَحَكًمـــا َعـــْدالً فـََيْكـــِسُر الـــصِليَب َويـَْقتُـــُل ِعيـــَسى ابْـــَن َمـــْرَميَ ِإَماًمـــا َمْهـــِديا يُوِشـــُك َمـــْن َعـــاَش ِمـــْنُكْم َأْن يـَْلَقـــى 
  2اَرَها اْخلِْنزِيَر َوَيَضُع اجلِْْزيََة َوَتَضُع احلَْْرُب أَْوزَ 

إًذا، املـــسيح املوعـــود واملهـــدي ليـــسا شخـــصيتني خمتلفتـــني، بـــل هـــو شـــخص واحـــد متـــصف بـــصفة 
املهدويــة، وصـــفة املـــسيحية، وجيمـــع يف ذاتــــه وظيفتـــني خمتلفتـــني نوًعـــا وأمهيـــة، فهـــو مهـــدي كونــــه ســـيزيل مـــا 

ـــه وهــو. شــاب العقيــدة اإلســالمية مــن شــوائب، وكونـــه ســيعمل علــى إصــالح أحــوال املــسلمني  مــسيح كون
  .سيعمل على كسر الصليب مبعىن إبطال عقائد النصارى حبجج دامغة
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احلديث الذي رواه ابن ماجة َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َأن َرُسوَل اللـه َصلى اللــه َعَلْيـِه وسـلم قَـاَل ال -2
نـَْيا ِإال ِإْدبَــارًا َوال النـــ ًة َوال الـــدـــاِس يـَــْزَداُد اَألْمـــُر ِإال ِشـــداَعُة ِإال َعلَـــى ِشـــرَاِر النا َوال تـَُقـــوُم الــسَوال اُس ِإال ُشـــح

  1 اْلَمْهِدي ِإال ِعيَسى اْبُن َمْرميََ 
  .فهذا نص واضح يف أنـهما شخصية واحدة

اَل قَـاَل َرُسـوُل احلديث الذي رواه البخاري َعـْن نَـاِفٍع َمـْوَىل َأِيب قـَتَـاَدَة األَنْـَصارِي َأن أَبَـا ُهَريـْـرََة قَـ-3
   2ِإَذا نـََزَل اْبُن َمْرَميَ ِفيُكْم َوِإَماُمُكْم ِمْنُكمْ اللـه َصلى اللـه َعَلْيِه وسلم َكْيَف أَنـُْتْم 

  إذا كان عيسى نبيا، وكان املهدي رجالً مؤمًنا جمدًدا من دون أْن يكون نبيا، فمن يتبع اآلخر؟
وهو إمامكم منكم وليس من أمة أخرى، إّن ابن مرمي، هنـا، هـو :  تعين)َوِإَماُمُكْم ِمْنُكمْ (إن مجلة 

ولسنا حباجـة إىل تكـرار أن ابـن مـرمي اسـم . إمامنا املهدي عليه السالم من أمة اإلسالم، ال من بين إسرائيل
، أطلــق علــى شــخص شــبيه بـــه، ويــسمى هــذا يف اللغــة العربيــة االســتعارة التــصرحيية، حيــث ُصــرح باملــشبه بــه

  .وُحِذف املشبه
ــا ثبــت يقيًنــا مــوت عيــسى عليــه الــسالم، مل يبــق إال أن يكــون املقــصود بنـــزوله جمــيء شــخص -4

ّ
مل

  .شبيه به يف هذه األمة، ولن يكون هذا إال املهدي
  نـزول املسيح وختم النبوة

آن بــأن عنــد املــسلمني ال تعــارض العقيــدة الثابتــة يف القــر " نـــزول املــسيح"إن عقيــدة :"قــال الكاتــب
  . 3"حممًدا هو النيب اخلامت

ذلـك ألن عيـسى ال ينــزل نبيـا مرسـًال، وإمنـا ينــزل لـيحكم : "لكنــه تـابع قـائال. هـذا صـحيح: قلت
  . بشريعة حممد صلى اهللا عليه وسلم فهو تابع للنيب، حاكٌم بالقرآن الكرمي ال باإلجنيل

أمــا قولـــه ال ينـــزل نبيــا . إلجنيــل فهــذا مــا نؤكــده دائًمــاأمــا أنـــه تــابع للنــيب حــاكم بــالقرآن ال با: قلــت
هـــل ينــــزل رجـــال عاديًـــا؟ وإذا كـــان كـــذلك فهـــل نــــزعت منــــه صـــفة ! مرســـًال، فـــال أدري مـــاذا يقـــصد بــــذلك

النبــوة؟ وإذا نـــزعت منـــه فهــل نطالَــب باإلميــان بـــه عنــد نـزولـــه؟ وهــل يــستأهل رجــل نـــُزعت منـــه صــفة النبــوة 
د رجــٍل صــاٍحل، هــل يــستأهل كــل هــذه األحاديــث الــيت بــّشرت بـــه؟ واألهــم مــن ذلــك كلـــه، مــا وأصــبح جمــر 

الدليل على نـزع هذه الصفة منـه؟ وهل يـصح أْن تنــزعوا مـن نـيب اللــه صـفًة منحـه اللــه إياهـا باجتــهاداتكم؟ 
   4أمل يصف رسولنا الكرمي عيسى الذي سينـزل بنيب اللـه أربع مرات يف حديث واحد؟

                                                           
1
 سنن ابن ماجة، كتاب الفنت، باب شدة الزمان 

   صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب نـزول عيسى ابن مرمي2
  58زان اإلسالم، ص  اجلماعة األمحدية يف مي3
4
َوَأْصَحابــه َحـىت َوُحيْـَصُر نَـِيب اللــه ِعيـَسى .…: (ُوِصَف عيسى عليه السالم يف حـديث طويـل يف صـحيح مـسلم بأنــه نـيب اللــه أربـع مـرات 

ــْوَم  ــرًا ِمــْن ِمائَــِة ِديَنــاٍر ألَحــدُِكُم اْليَـ ــْوِر ألَحــِدِهْم َخيـْ َيُكــوَن رَْأُس الثـ َغــَف ِيف رِقَابـــهْم  اللـــه ِعيــَسىفـَيَـْرَغــُب نَــِيبَوَأْصَحابـــه فـَيـُْرِســُل اللـــه َعَلــْيِهُم النـ 
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. إذا قلـتم هـذا فـنحن متفقـون معكـم. لذا فإن عيسى الذي ينــزل هـو نـيب تـابع للـشريعة اإلسـالمية
لكن يبقى االختالف يف حتديد شخصية هذا النيب التابع، أهو عيسى الذي أكد القـرآن موتــه، أم شـخص 

  شبيه بـه يف هذه األمة؟
 للرســـول صـــلى اهللا عليـــه وســـلم فيجـــب وإذا أصـــررمت علـــى تكفرينـــا لقولنـــا مبجـــيء نـــيب ظلـــي تـــابعٍ 

عليكم تكفري أنفـسكم أوًال، ألنكـم تقولـون بنـيب مـن خـارج هـذه األمـة ولـيس ظـال للرسـول صـلى اهللا عليـه 
  .وسلم

إمنا نكفـركم علـى اعتقـادكم مبجـيء شـخص شـبيه بعيـسى، ولـيس بعيـسى عليـه الـسالم : وإذا قلتم
ـــزول عيــسى أفــض: قلنــا. نفــسه ل ممــن ال يــؤمن؟ وإذا كنــتم تكفروننــا بنــاء علــى فهمنــا ألــيس الــذي يــؤمن بن

  .لنـزولـه، فعليكم أْن ُتكفروا نصف األمة اإلسالمية اليت تقول مبوت عيسى وعدم نـزولـه وال نـزول شبيه بـه
  .وإذا ثبت أن اجلماعة اإلسالمية األمحدية ال تنكر أّي نّص ألبتة، باء مكفرها بالكفر

  مصدر املعرفة
 أطــال الكاتــب يف هــذا املوضــوع، ومــا يـــهمنا هنــا أْن نؤكــد أن مــصدر املعرفــة عنــدنا هــو كتــاب لقــد

أمـا اإللــهام فلـيس . اللـه تعاىل الذي ال يأتيـه الباطـل مـن بـني يديـه وال مـن خلفـه، والـسنة النبويـة الـصحيحة
الــنفس لـــها أثرهــا يف التوفيــق إىل أن اإلميــان والعبــادة والتقــوى وجماهــدة "مــصدرًا ثالثًــا، لكــن ينبغــي أْن نعلــم 

إصــابة احلـــق، ولرمبــا يكـــشف اللــــه لــبعض املتقـــني مـــن عبــاده مـــن حقــائق العلـــم يف فهـــم كتابـــه أو ســـنة نبيـــه 
  1".بالفيض اإللـهي والفتح الرباين ما ال يكشفه لغريهم

ول اللغـة إن تفسريات اإلمام املهدي مجيعها ال تعارض القرآن الكرمي وال الـسنة النبويـة حـسب أصـ
وال نعترب قول إمامنا املهدي تشريًعا مستقال، بل نعتقد أن اللـه هداه ملعرفة احلق مـن القـرآن والـسنة . العربية

  :فالقول بأْن ال نسخ يف القرآن، قائم أساسا على أدلة قرآنية عديدة، مثل. من خالل األدلة
ال يَْأتِيـِه (وقـول اللــه تعـاىل 2).ْت ِمـْن لَـُدْن َحِكـيٍم َخبِـريٍ ِكَتاٌب أُْحِكَمْت آيَاتـه ُمث ُفصلَ ( قولـه تعاىل 

يــدٍ  أَفَــال يـَتَــَدبـُروَن اْلُقــْرآَن َولَــْو َكــاَن (وقولـــه تعـاىل 3).اْلَباِطـُل ِمــْن بـَــْنيِ يََديْــِه َوال ِمــْن َخْلِفـِه تنـــزيٌل ِمــْن َحِكــيٍم محَِ
  4).فًا َكِثريًاِمْن ِعْنِد َغْريِ اللـه َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتال

                                                                                                                                                                   
ــُدوَن ِيف اَألْرِض َمْوِضــَع ِشــْربٍ ِإال َمــَألُه َزمهَُ ُمث يـَْهــِبُط نَــِيب اللـــه ِعيـَسىفـَيُـْصِبُحوَن فـَْرَســى َكَمــْوِت نـَْفــٍس َواِحــَدٍة  ُهــْم  َوَأْصَحابـــه ِإَىل اَألْرِض فَــال جيَِ

 )صحيح مسلم، كتاب الفنت وأشراط الساعة....)(َنِيب اللـه ِعيَسى َوَأْصَحابـه ِإَىل اللـه فـَيـُْرِسُل اللـه طَيـْرًا فـَيَـْرَغُب َونـَْتنـهْم 
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وهـو الـذي ) يقـصد اإلمـام املهـدي(كيـف تقبـل إلـهاماتــه :"بيد أن البسيط يفقد صوابـه هنا فيقـول
  1."…ينكر القرآن ويزعم أْن ال قرآن إال الذي قدمه املسيح املوعود؟ 

لمهـم لكننـا ننـصح القـارئ بـالرجوع إليهـا لـيلحظ ظ. ويستمر مفرتيًا افرتاءاٍت ال نرى مربرًا لـسردها
وبـهتانــهم، وليتــيّقن أن اجلماعــة اإلسـالمية األمحديــة تعــاين مــا عانتــه مجاعــات األنبيــاء عـرب التــاريخ مــن ظلــم 

اللــُهّم اْغِفـْر لَِقـْوِمي فَإنــهْم ال : "واضطهاد، وهـي صـابرة ال تـرد الظلـم إال باإلحـسان والـدعاء إىل اللــه تعـاىل
  ". يـَْعَلُمونَ 

  
  خاتمة كتابـه

إن عقيـــدة خـــتم النبـــوة عنـــد املـــسلمني هـــي عقيـــدة ثابتـــة بـــصريح الكتـــاب :"يف خامتـــة كتابــــهقـــال 
  .2"وصحيح السنة بعيًدا عن التأويل، وإن خمالفة ذلك وادعاء النبوة كفر صريح خمرج من امللة

  . عليه أن يكفر نفسه إلميانه بعودة املسيح عليه السالم: قلت
  ".النبوة التشريعية وغري التشريعية غري ُمسلمتفريق األمحدية بني : "وقال
هــذا التفريــق مل تبتدعـه األمحديــة، بــل قــال بــه علمــاء ســابقون حرفيًـا، كالــشعراين وابــن عــريب : قلـت

إن الرســول هــو : وعلــي القــاري وغــريهم، وقــال بـــه آخــرون، ضــمنيا، عنــدما فّرقــوا بــني الرســول والنــيب، فقــالوا
فهـؤالء قـسموا . ه بشريعة جديدة، والنيب هو من أوحي إليه بوجوب اتباع رسول سابق لــهمن أوحى إليه اللـ

من بعثهم اللـه تعاىل إىل قسمني، فمن جـاء بـشريعة مسـْوه رسـوًال، ومـن جـاء تابًعـا مسـْوه نبيـا، وحنـن كـذلك، 
ريعًيا، ومـن جـاء تابًعـا مسينـاه تـش) رسـوالً (قسمنا مـن بعـثهم اللــه إىل قـسمني، فمـن جـاء بـشريعة مسينـاه نبيـا 

 يف مــا –فــاخلالف اصــطالحي فقــط، وال مــشاحة يف االصــطالح، علــى أنّنــا قــد أثبتنــا . تابًعــا) رســوالً (نبيــا 
  3. أن تعريفهم ليس دقيًقا-مضى

لـذا فــإن تقـسيم األنبيــاء إىل قـسمني أمــر متفـق عليــه بـني املــسلمني، وهـو واقــع ملمـوس معــروف ال 
ــا لـــهجيــادل فيــه جمــ ـــه تعــاىل كثــريًا مــن . ادل؛ فقــد كــان موســى نبيــا تــشريعًيا، وكــان هــارون تابًع وقــد بعــث الل

األنبيـاء إىل بــين إســرائيل مل يــأتوا بــشريعة جديـدة، بــل كــانوا تــابعني لــشريعة التـوراة الــيت جــاء بـــها موســى مــن 
  .عند اللـه تعاىل

نبـوة غـري تـشريعية لـيس الــهدف منــها إال تـرويج ودعواهم أن مرزا غالم أمحد جاء ب: "مث تابع قائالً 
  4"دعوتـه متهيًدا لإلميان خبتمه النبوة
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 1.عالَم اعتمد يف هذا االدعـاء؟ ِإْن يـَتِبعُـوَن ِإال الظـن َوِإن الظـن ال يـُْغـِين ِمـَن اْحلَـق َشـْيًئا: تساءلتُ 
  2.وا َعَلى َءالـهِتُكْم ِإن َهَذا َلَشْيٌء يـُرَادُ َواْنطََلَق اْلَمألُ ِمنـهْم َأِن اْمُشوا َواْصربُِ 

ــــيس كفــــرًا، إمنــــا الكفــــر هــــو يف ادعــــاء النبــــوة  يُفهــــم مــــن كالمــــه أن ادعــــاء النبــــوة غــــري التــــشريعية ل
  . التشريعية، وهذا جيد

 لقـد آمــن. وال أعتقــد أنــه يـصدق نفــسه يف مـا يقــول. لكنــه يظـن أن هــذا االدعـاء لــيس إال خدعـة
. باإلمــام املهــدي ماليــني النــاس، ومجــيعهم يعتقــدون أْن ال حكــم إالّ حكــم القــرآن وســنة حممــد رســول اللـــه

  .فال داعي إللقاء الكالم على عواهنـه. وكلـهم يُكفرون من اعتقد غري ذلك
  .3"اعتمد دعاة األمحدية أسلوب التأويل البعيد لآليات القرآنية واألحاديث النبوية:"وقال
روى اإلمام أمحد يف مسنده َعِن اْبِن َعباٍس َأن َرُسوَل اللـه َوَضَع يََدُه َعلَـى َكِتِفـي أَْو : رنا نقولوبدو 

يِن َوَعلْمــــُه التْأِويــــلَ  ْهــــُه ِيف الــــدقَــــاَل اللـــــه فـَق ِإال اللـــــه تَْأِويلـــــهَوَمــــا يـَْعَلــــُم (وقــــال اللـــــه تعــــاىل . َعَلــــى َمْنِكــــِيب ُمث 
  4).ُخوَن ِيف اْلِعْلِم يـَُقوُلوَن آَمنـا بـه ُكل ِمْن ِعْنِد َربـَنا َوَما يَذكُر ِإال أُوُلو األَْلَبابِ َوالراسِ 

وهــو يعــين صــرف اللفــظ عــن ظــاهر معنــاه ملعــًىن آخــَر حيتملـــه لقرينــة . إًذا، فالتأويــل علــم حبــد ذاتـــه
. ر لـــهذه الكلمــة هــو ذلــك احليــوان املعــروفكمثــال، فــاملعىن الظــاه) األســد(ولنأخــذ كلمــة . تقتــضي ذلــك

ناقشت األسد، فال ميكن أْن يكون معىن األسد هنـا احليـوان املعـروف، بـل يكـون معنـاه : لكن عندما نقول
، )ناقـشت(والقرينة اليت جعلتنا نأخذ هـذا املعـىن هـي كلمـة . إنسانًا معيًنا أطلق عليه هذه اللفظة لشجاعتـه

  .وانًاحيث ال ميكن أْن نناقش حي
ويلجأ العامل إىل التأويل عندما حيصل تعارض ظاهري بني النصوص، حبيث يستحيل اجلمـع بينــها 

ويف مــسألة وفــاة عيــسى ورفعــه ونـزولـــه مثــال . إال بــصرف أحــد األلفــاظ عــن ظــاهر معنــاه ملعــىن آخــر حيتملـــه
اهر نـصوص النــزول مـع أن ظـو . وكـذلك يف مـسألة نــزول شـبيه عيـسى، ال عيـسى نفـسه. واضح على ذلـك

ــا كــان مــن املمكــن أْن . يُفهــم منـــها نـــزول عيــسى نفــسه
ّ
لكــن ملــا ثبــت يقيًنــا مــوت عيــسى عليــه الــسالم، ومل

نطلق اسم الشيء على مـا يـشبـهه يف أكثـر صفاتــه وخواصـه، قلنـا بــهذا املمكـن، مـع أنــه صـرف للفـظ عـن 
  .ه السالمظاهر معناه، والسبب وجود قرينة، وهي ثبوت موت عيسى علي

ويف عالمــات الــساعة وجــدنا اجلميــع يــؤول، فقتــل . وال يوجــد مــسلم ال يــستعمل أســلوب التأويــل
اخلنزيـر مل أجــد أحـًدا إال أولـــه، وكــسر الـصليب كــذلك، حيـث مل أجــد أحــًدا فهـم منـــه أن املـسيح ابــن مــرمي 

  . حيطم بـه الصلبان) شاكوًشا(سينـزل حامالً 
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رآن، وكتب يف تأويل احلديث، ككتاب تأويـل خمتلـف احلـديث البـن وهناك كتب يف تأويل آي الق
  .قتيبة الدينوري

وأن هنـــاك تـــأويالً حممـــوًدا، وتــــأويالً . لـــذا خنـــرج بنتيجـــة أن التأويـــل علـــم عظـــيم، وأنـــــه ال بـــد منــــه
ع أمــا احملمــود فهــو الــذي يــؤدي إىل التوفيــق بــني النــصوص، وعــدم تــضاربـها، مــع عــدم تعارضــه مــ. مــذموًما

  .وأما املذموم فهو الذي ال حتتملـه اللغة، ويعارض أدلة أخرى. اللغة العربية
عقيــدة رفــع عيــسى عليـه الــسالم جبــسده العنــصري ثابتـة يف القــرآن الكــرمي والــسنة املتــواترة، :"مث قـال

  .1"وهو ما ذهب إليه احملققون من علماء أهل السنة واجلماعة
. نـيب اللــه عيـسى، وظهـر أن الرفـع رفـع مكانـة ومنقبـة ومنــزلةلقد بينـا بالـدليل القـاطع مـوت : قلت

وبينا أن هذا القول قال بـه أكابر علماء أهل الـسنة املعاصـرين، منــهم شـيخ األزهـر حممـود شـلتوت، وحممـد 
  .وكلـهم غري أمحديني. وغريهم كثري. عبده، وحممد رشيد رضا، والشيخ املراغي، وحممد الغزايل

األمحــــديون أنـــــهم يتفقـــون مــــع املــــسلمني يف املبــــادئ األساســـية مــــن اإلميــــان بأركــــان زعــــم :"مث قـــال
اإلسالم واإلميـان، وهـو زعـٌم غـري صـحيح، فقـد ثبـت مـن خـالل النقـول عنــهم أنــهم خيتلفـون عـن املـسلمني 

ول، يف إننـــا خنـــالف املـــسلمني يف كـــل شـــيء؛ يف اهللا، يف الرســـ: يف كـــل شـــيء، حـــىت قـــال مؤســـس األمحديـــة
  .2"القرآن، يف الصالة، يف الصوم، يف احلج، يف الزكاة وبيننا خالف جوهري يف كل شيء

لــيس صــعًبا أن يــستنتج القــارئ غــري مــا فهـــم هــذا الكاتــب مــن كــالم اإلمــام املهــدي عليـــه : قلــت
اعي إذا الــسالم ، فــإن اهللا الــذي نعبــده منـــزه عــن املكــان والزمــان واجلهــة واحليــز، وهــو يــستجيب دعــوة الــد

إن اهللا موجـود : بينمـا يقـول كثـريون. دعاه، ويوحي إىل الصاحلني من عباده الذين قـالوا ربنـا اهللا مثّ اسـتقاموا
  .يف مكان، وإنّـه ال يستجيب الدعاء وانقطع الوحي بأشكاله كلها

 بعــض  أمــا بالنــسبة إىل الرســول فإننــا نــؤمن بعــصمة األنبيــاء مجيًعــا، وننـــزههم عّمــا نُــسب إلــيهم يف
وأمــا بالنــسبة إىل القــرآن فإننــا ال نــؤمن إال بقــرآن منـــزه عــن النــسخ والنقــصان، بينمــا يعتقــد  . كتــب التفــسري

واملقـــصود خبالفنـــا مـــع . كثـــري مـــن خـــصومنا أّن القـــرآن فيـــه آيـــات منـــسوخة لفظًـــا، وأن فيـــه أحكاًمـــا ملغـــاةً 
ــــهذه العبـــادات، ومعرفـــة الغايـــة املـــسلمني اآلخـــرين يف الـــصالة واحلـــج والـــصوم هـــو يف اخلـــشوع املـــص احب ل

  . منـها، وأن صالتنا تنـهانا عن الفحشاء واملنكر، بينما نراها ال تنهى كثريًا من غرينا عن منكٍر أو فحشاء
 أْن يفهـم هـذه -حيـال ذلـك-إن هناك ُمجَالً يبدو ظاهرها مناقًضا ملسلماٍت؛ وجيـب علـى املـسلم 

  .وهذا ينطبق على كالم اهللا وكالم رسوله وكالم أي إنسان. اُجلَمل يف ظل املفاهيم الواضحة
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روى البخـاري َعـْن قـَتَــاَدَة َعـْن أَنَــٍس َرِضـي اللــه َعْنـه َعــِن النـِيب َصــلى اللـه َعَلْيــِه َوَسـلَم يـَْرِويــِه َعـْن َربــِه 
رًا تـََقربْــُت إِلَْيــِه ذِ : قَــالَ  رَاًعــا َوِإَذا تـََقــرَب ِمــين ِذرَاًعــا تـََقربْــُت ِمْنــُه بَاًعــا َوِإَذا أَتَــاِين َمــْشًيا ِإَذا تـََقــرَب اْلَعْبــُد ِإَيل ِشــبـْ

  . 1 أَتـَْيُتُه َهْرَوَلةً 
  ! إن اهللا يهرول؟: فهل يليق بأحٍد أن يقول

إن اهللا فقــري وحنــن أغنيــاء عنــدما نــزل قولــه : وهــل خيتلــف هــذا القــول عــن قــول اليهــود الــذين قــالوا
، مربرين قولـهم بأن الذي يسأل الناس أْن يُقرضوه هو الفقـري، وهـذا ظـاهر )وأقرضوا اهللا قرًضا حسًنا (تعاىل
  .اآلية

  !فهل يقبل الدكتور البسيط أْن يكون من هؤالء؟
وهنـــاك أمـــور أعرضـــنا عـــن . أّمـــا مـــا تبقـــى مـــن كتابــــه ومـــن خامتتــــه فقـــد رددنـــا عليـــه يف أثنـــاء كتابنـــا

وعـدم ذكـر مـسألة ال يعـين موافقتنـا . ءتــها البالغـة، أو بـسبب اقتطاعهـا مـن سـياقهااخلوض فيها بسبب إسا
  .إياه عليها

ـــَت  ـــِب َوالـــشَهاَدِة أَْن ـــاِطَر الـــسَماَواِت َواَألْرِض َعـــاِملَ اْلَغْي ـــَل َوِإْســـرَاِفيَل َف ـــَل َوِميَكائِي رَائِي اللــــُهم َرب َجبـْ
وا ِفيِه َخيَْتِلُفوَن اْهِدِين ِلَما اْخُتِلَف ِفيِه ِمَن احلَْق بِِإْذِنَك ِإنَك تــهِدي َمـْن تَـَشاُء ِإَىل َحتُْكُم بـَْنيَ ِعَباِدَك ِفيَما َكانُ 

  .ِصرَاٍط ُمْسَتِقيمٍ 
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  الخاتمة
ال ينبغــي أْن يظــن أحــد أننــا نــضيق ذرًعــا مبــا يكتــب ضــد مجاعتنــا، بــل إننــا نفــرح بــأي كتــاب كــان، 

وال جيــدر أْن يكتفــوا مبــا قــرأوه يف الكتــب، . تحــروا الــصدق واحلقيقــة حــني يكتبــونلكــن نــود مــن هــؤالء أْن ي
فاجلماعة، اآلن، منتشرة يف العامل كلـه، وكتبـها كـذلك، ومراكزهـا، ومـساجدها، ويف إمكـان أي شـخص أْن 

  . يزورها، ويكتب احلقيقة واضحة
فــاة املــسيح واســتمرار النبــوة نــود لــو أن خــصوم اجلماعــة يــدخلون يف صــميم املوضــوع، ويناقــشون و 

  .ال أْن يقتطفوا مجالً منـزوعة من سياقها، أو يفرتوا وخيتلقوا أمورًا ال أصل لـها. التابعة
  ملاذا خيافون اجلماعة اإلسالمية األمحدية؟: وحنن نتساءل دائًما

وارد يف كـل جيب أْن تكون قـد بلغـت مـن الـضعف الغايـة، وإن انــهيارها -حسب اعتقادهم-إنـها 
حلظـــة، وبلمـــح البـــصر؛ ذلـــك أنــــه مـــىت نـــزل عيـــسى عليـــه الـــسالم مـــن الـــسماء، وشـــاهده النـــاس، وآمنـــوا بــــه 
أمجعون، سيتضح أن ادعاءات اجلماعـة اإلسـالمية األمحديـة داحـضة وباطلـة مـن جـذورها؛ حيـث إن مـوت 

وحيــث إن نــزول عيــسى . اجلماعــةعيــسى عليــه الــسالم قــضية أساســية، فلــو شــاهده النــاس حيــا، النتـــهت 
ا، ال يزيـد عـن أشـهر عنـد بعـضهم فهـذا ال يـدعو ! وقـد حيتـاج سـنتني عنـد آخـرين!! عليه السالم قريب جد

  .إىل القلق النتشار اجلماعة
عليكم أْن تتعاملوا بـهذه الثقة إْن كنتم واثقـني مـن نـزول عيـسى عليـه الـسالم مـن الـسماء، أّمـا إذا  

إنكـم : وحيـث إن هـذا هـو احلاصـل، قلنـا. تقادكم فإنكم تنـزعجون من انتشار مجاعتنـاكنتم تشكون يف اع
لستم علـى بينـة مـن اعتقـادكم، بـل إّن كثـريًا مـنكم مل يعـد واثًقـا بنــزول عيـسى عليـه الـسالم، ومـن هنـا تـأيت 

  .معاداتـه
ا الندثار مجاعتــه إْن مل يكـن صـادقً  عليـه  ا، ولـيس نـزول عيـسىلقد وضع املهدي عليه السالم حد

أو جمـيء !) صـاحب املعجـزات (السالم من السماء فحسب، كفيل باندثارها، بل إن جميء ذلـك الـدجال 
مــن وراء الــسد لتــشرب حبــرية طربيــا، أو جمــيء ذلــك املهــدي الــذي يــوزع ) يــأجوج ومــأجوج(تلــك املليــارات

  ! كل هذا كفيل بإنـهاء اجلماعة،  1املليارات من األموال، حبيث يفيض املال وال يقبلـه أحد
امسعـوا املهـدي واملـسيح . هل يقبل عاقل أْن يضع نفسه ومجاعتـه يف هذا املـأزق لـو مل يكـن صـادقًا

ليمــوتن خــصومنا املوجــودون مجــيعهم اآلن علــى قيــد احليــاة، مــن دون أْن يــرى : "املوعــود عليــه الــسالم يقــول
 ميــوت أوالدهــم البــاقون، مــن دون أْن يــرى أحــد منــــهم أحــد منـــهم عيــسى ابــن مــرمي نــازالً مــن الـــسماء، مث
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واملعـىن أنّنـا نفـسرها تفـسريًا ال . إننـا نؤكـد إمياننـا بــها، لكـن مـن دون تناقـضات.  ال نؤمن بـهذه األحاديث الـصحيحةقد يظن القارئ أنّنا 

ومن شاء أْن يطلع على تفسري عالمـات الـساعة فعليـه مبراجعـة  . جيعلـها تصطدم بنصوص أخرى يقينية، مثل أن املعجزات خاصة باألنبياء
 . محدية، وخباصة كتاب القول الصريحكتب اجلماعة اإلسالمية األ
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ــــزل مـــن  ـــن مـــرمي ين ـــا مـــن الـــسماء، مث ميـــوت أوالد أوالدهـــم وهـــم كـــذلك ال يـــرون اب ـــن مـــرمي هابًط عيـــسى اب
  1."السماء

ومــا دام نــزول عيــسى عليــه الــسالم مــن الــسماء قــاب قوســني أو أدىن، فــسيثبت عــدم صــدق هــذا 
  !!فأبشروا إن كنتم موقنني. مية األمحديةالكالم، وتنتـهي اجلماعة اإلسال

أميكـن أْن يكـون هـذا مفرتيًـا؟ : لكن املـتِعَظ يتأمـل يف كـالم اإلمـام املهـدي عليـه الـسالم، ويتـساءل
دعـــك مـــن قــول علمـــاء الـــسالطني، ودعـــك مـــن قـــول : وبــدورنا نـــساعد هـــذا الباحـــث عـــن احلــق قـــائلني لــــه

.  نِيتـك، وادع اللــه تعـاىل بـإخالص يف جـوف الليـايل، فلـن خيـذلكعلماء اجلمـاهري، واتـق اللــه، وأخلـص يف
اِع ِإَذا َدَعــاِن فـَْليَــْسَتِجيُبوا ِيل ( فهــو عــز وجــل القائــل ــَوَة الــد ــٌب أُِجيــُب َدْع ــِإين َقرِي ــاِدي َعــين َف َوِإَذا َســأََلَك ِعَب

  2)َوْليـُْؤِمُنوا ِيب َلَعلـهْم يـَْرُشُدونَ 
  .احلمُد ِهللا رب العاملنيوآخُر دعوانا أِن 

  .للهجرة1420 من ذي احلجة 9َمت يف 

                                                           
 65اإلمام املهدي، تذكرة الشهادتني، ص ، نقال عن81بشري، نسأل معارضينا وعلماءهم، ص 1 

 187: البقرة2
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