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ة الشأن وذات بال من بـني  إن مسألة النجاة والشفاعة مسألة جليل

ها مجيع أهداف االلتزام بالدين، وهـي  نداملسائل الدينية لدرجة تنتهي ع
آية جلية وبينة الختبار صدق دين وحقّانيته، ويعلَم بناء عليها بكل يقني 
واطمئنان صدق أي دين وإن كان من عند اهللا يف احلقيقة. وصـحيح  

أو مل يرِ يف فرقته  ةسليم ةألة بطريقمتاما أن الدين الذي مل يبني هذه املس
دليل آخـر  إىل مناذج احلائزين على النجاة بتميز بين وجلي، فال حاجة 

على بطالنه. أما الدين الذي كَشف عن حقيقة النجاة بكمال الصحة، 
وليس ذلك فحسب، بل قدم أيضا يف عصره أناسا نفخت فـيهم روح  

  ق ومن عند اهللا. النجاة بالكامل، فقد ختم أنه صاد
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 ،وصوالت الـنفس والـزالت   ،بسبب مئات أنواع الغفلة واحلُجب

 ،والعثار يف كل خطوة واألخطار املتتالية ،والضعف واجلهل والظلمات
فإن كل  ،والوساوس وآفات الدنيا وبالياها املختلفة األصناف واأللوان

نقذه من مجيع إنسان بطبيعته يشعر يف قلبه بأنه حباجة حتما إىل يد قوية ت
فال يستطيع أن يثق بنفسه حلظة  ،ألنه ضعيف بطبيعته ؛هذه املكروهات

واحدة بأنه قادر بنفسه على اخلروج من ظلمات النفس. هذه شـهادة  
ضمري اإلنسان، وإضافة إىل ذلك لو متعن املرء يف املوضوع لوجـد أن  

يف ذروة  العقل السليم أيضا يقتضي شفيعا من أجل النجاة ألن اهللا تعاىل
التطهر والتقدس، واإلنسان يف الدرك األسفل من الظلمـة واملعصـية   
والكدورة، وبسبب فقدان الصلة والتشابه ال تستحق فئة عامة الناس أن 
حتظى بالنجاة بنيل الفيض من اهللا مباشرة. لذا فقد اقتضت حكمـة اهللا  
ورمحته أن يكون بعض الكمل الذين هلم أفضلية خاصة مـن حيـث   

. وينبغي أن يكون هؤالء من الـذين  وبني البشر �واسطةً بينه طرم ف
حازت فطرم جزءا من الصفات الالهوتية وجـزءا مـن الصـفات    

ليقتبسوا نصيبا من فيض اهللا بسـبب عالقتـهم بـالالهوت     ؛الناسوتية
، نالوه من األعلى ايوصلوا إىل األسفل فيضبسبب عالقتهم بالناسوت، و

ك بسبب عالقتهم بالناسوت. صحيح متاما القول بأن وذل ،أي إىل البشر
هؤالء الناس ميتازون عن غريهم من البشر بوجه خاص بسبب زيـادة  
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لقم خألن احلمـاس   متاما؛آخر  كمال الالهوت والناسوت فيهم وكأ
الذي يعطَونه إلظهار جالل اهللا وعظمته، والقدر الذي تمأل به قلـوم  

الذي يعطَون من احلماس ملواساة البشر، إمنا بعواطف اإلخالص، والقدر 
  هو أمر يفوق العادة لدرجة يتعذر على اآلخرين تصوره. 

من اجلدير بالذكر أيضا بأن هؤالء الناس ال يكونون على مسـتوى  
واحد بل حيتل بعضهم مرتبة عليا من حيث الفضائل الفطرية ومنهم من 

ي عقل سليم يفهم جيدا أن هم دون ذلك وهلم جرا. والضمري النقي لذ
رهـا يف النظـام   ائمسألة الشفاعة ليست خمترعة أو خمتلَقة بل يوجد نظ

الذي وضعه اهللا تعاىل منذ القدم، وتوجد شهادات صـرحية عليهـا يف   
  نواميس اهللا يف الطبيعة. 

الزوج  يعينشفع" الواآلن، جيب أن تفهم فلسفة الشفاعة على أن "
هم ملوِتر. ففي كلمة "الشفاعة" إشارة إىل أمر هو خالف اويف العربية 

وهو من صفات الشفيع أن يكون حائزا على االحتاد مع الطرفني؛ مبعىن 
حـىت يصـبح لـه     �أن يكون من ناحية على عالقة متينة مع اهللا 

كالشفْع والربط بسبب كمال االحتاد، كذلك جيب أن يكون علـى  
. فـاحلق أن  ممن أعضـائه عالقة متينة مع املخلوق أيضا وكأنه جزء 

 يف أن  حتقُّق تأثري الشفاعة يعتمد على هذين اجلزأين. وهذا هو السـر
حكمة اهللا خلقت آدم على هذا النحو إذ أنشأت يف فطرته نوعني من 
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العالقة منذ البداية؛ فمن ناحية أنشأت عالقته باهللا تعاىل كما جاء يف 

خت فيه مـن روحـي فَقَعـوا لَـه     فَإِذَا سويته ونفَ�القرآن الكرمي: 
يناجِديتـبني مـن   ٢فورا له ساجدين ،قعوا أيها املالئكةف، أي �١س .

                                                           

 ٣٠احلجر:  ١
: يف هذه اآلية إشارة إىل سر عميق ميثّل عالمة الكمال البالغ منتـهاه،  احلاشية ٢

وهو أن اإلنسان يف البداية ميلك صورة اإلنسان فحسب، ولكنه يكون بال حيـاة  
ليا وال روحانية فيه من أي نوع. ففي هذه احلالة ال خيدمه املالئكة ألنه يكون داخ

قشرا دون مغزى. مث يأيت رويدا رويدا على اإلنسان السعيد زمن يتقرب فيـه إىل  
اهللا كثريا. وحني تصبح نفسه مقابل نور اهللا ذي اجلالل متاما وال يبقـى بينـهما   

دون أدىن تأخري نور األلوهية الـذي   حجاب ليحجب هذا النور، يدخل اإلنسانَ
ميكن بتعبري آخر أن نسميه "روح اهللا". وتلك هي احلالة اخلاصة اليت قيل عنها يف 

ليس تكلفا - كالم اهللا بأن اهللا نفخ روحه يف آدم. ويف هذه املرحلة يؤمر املالئكة
م له أي يطيعوه طاعة كاملة وكأ، أن يسجدوا له -وال كأمر من أوامر الشريعة

ساجدون. هذا األمر يالزم فطرة املالئكة وليس أمرا مستحدثا. أي أن املالئكـة  
بطبيعتهم يشعرون بأن من واجبهم أن خيروا خلدمة الشخص الذي يأيت منصـبغا  
بصبغة اهللا تعاىل، وهذه األمور ليست قصصا يف احلقيقة بل قد جرت سنة اهللا يف 

قيقة علمية. فتلك احلقيقة العلميـة  القرآن الكرمي أن تكون حتت هذه القصص ح
هنا هي أن اهللا تعاىل أراد أن يبني يف هذه القصة ما هي عالمة اإلنسان الكامـل،  

إن عالمة اإلنسان الكامل هي أال يكون حظه ناقصا من أي جهة من  )١( فقال:
حيث خلق اإلنسان، وتكون أعضاؤه الروحانية واجلسدية قد نالت حظا كـامال  

  ق البشري وتكون فطرته على اعتدال كامل. من حيث اخلل
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نفخ يف آدم روحه بعد خلقه فورا  �جبالء أن اهللا  املذكورة آنفا اآلية
. وفعل ذلك كي تكون لإلنسان عالقـة  �معه  يةوأنشأ عالقة فطر

ا من جانب آخر أن تكون له . كذلك كان ضروري�فطرية مع اهللا 
عالقة فطرية مع الذين يسمون بشرا، ألنه عندما يكـون وجـودهم   
مستمدا من آدم، أي عظامهم من عظامه وحلمهم من حلمه، فسينالون 
حتما نصيبا من هذه الروح اليت نفخت يف آدم، لذا سيكون آدم شفيعا 

سـبب نفـخ   هلم بصورة طبيعية، ألن الصدق الذي أُودع فطرة آدم ب
أيضا الشخص الذي خرج منه، كمـا   نصيبا منه الروح ال بد أن ينال

هو واضح أن ولد كل حيوان يأخذ نصيبا من صفاته وأفعاله. وهـذه  
هي حقيقة الشفاعة أن يأخذ الوارثُ الفطري نصيبا من مورثه. ألنـه  
كما بينت من قبل أن كلمة "الشفاعة" مستمدة من مصدر "الشـفع"  

                                                                                                                              

) العالمة الثالثة هي ٣) العالمة الثانية هي أن تكون الروح اإلهلية قد دخلته. (٢(
أن يسجد له املالئكة. أي يكون مجيع املالئكة يف السماوات واألرض مسـخرين  

  ته. مشيئكخدام له ويعملوا حبسب 
يرافقه أيضا جـيش مالئكتـه كلـهم     احلق أنه عندما يكون اهللا تعاىل مع عبده

وخيضعون له؛ فينصرونه يف كل موطن وعند مواجهتـه أي موقـف صـعب،    
ويكونون على أمت االستعداد لطاعته يف كل حني وآن، وكأم يسجدون له دائما 
ألنه خليفة اهللا. لكن ال يفقه هذه األمور ذوو األفكار األرضية ألـم مل يعطَـوا   

 اوية، منه. نصيبا من الروح السم
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 الزوج، فالذي يكون بفطرته زوجا لشخص آخر سـيأخذ  الذي يعين

نصيبا من صفاته حتما. فعلى هذا املبدأ جتري سلسلة التوارث اخلَلقي؛ 
اإلنسان ينال نصيبا من قوى اإلنسان، والـمهر يقتـبس   ولدأي أنّ 

نصيبا من قوى الفرس، وولد الشاة يستمد نصيبا من قواهـا. وهـذه   
االستفاضة من الشفاعة، ألن أصل الشفاعة  الوراثة تسمى بتعبري آخر

هو "الشفع" أي الزوج. إذًا، فإن مدار االستفاضة من الشفاعة كله أن 
تكون بني املستفيض والذي يريد االستفاضة من شفاعته عالقة فطرية 
لتنال فطرته أيضا كل ما أُودعت فطرة الشفيع. إن هذه العالقة كمـا  

من اهللا، مبعىن أن كل إنسان جزء  هي موجودة يف فطرة اإلنسان كهبة
من إنسان آخر، كذلك هي يف ازدياد مستمر من حيـث الكسـب   
أيضا، مبعىن أنه عندما يود أحد أن يزداد حبه للخلق ومواساته هلـم،  
وهذه موجودة يف فطرته سابقا، فيزداد فعال بقـدر دائـرة فطرتـه    

حد حبا ألحد حبيث يزداد أ احلبوعالقته؛ فبناء على ذلك متوج قوة 
حىت ال يستقر له قرار دون أن يراه، فتؤثر شدة حبه على قلب اآلخر 
يف اية املطاف. من حيب أحدا إىل أقصى احلدود يطلب له اخلري أيضا 
بوجه كامل وصادق. فهذه الظاهرة ملحوظة وحمسوسة يف األمهـات  

  جتاه أوالدهن. 
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بالعالقـة   إذًا، إن أصل الشفاعة هو احلب حني يكـون مصـحوبا  
مسـتحيل دون   الذي هو شرط للشـفاعة  الفطرية، ألن كمال احلب

العالقة الفطرية. وإليداع هذه العالقة يف فطرة اإلنسان مل خيلق اهللا حواء 
وخلَق �منفصلة بل أخرجها من ضلع آدم، كما قال يف القرآن الكرمي: 

لتكون عالقة  .. أي خلق زوج آدم أي حواء من وجوده�١منها زوجها
آدم مع حواء وأوالدها طبيعية ال مصطنعة. وفعل ذلك لتدوم العالقـة  
واملواساة بني بين آدم ألن العالقات الطبيعية ال تنفك، ولكن العالقـات  
غري الطبيعية ال تدوم، ألنه ال يوجد فيها جذب متبادل كما يف العالقـة  

  الطبيعية. 
بيعية كلتا العالقتني اللـتني  باختصار، فقد خلق اهللا تعاىل بصورة ط
  كانتا ضروريتني آلدم؛ مع الناس ومع اهللا. 

يتبني من هذا البيان بكل جالء أن اإلنسان الكامل الذي حيق لـه  
أن يكون شفيعا هو ذلك الذي يكون حائزا على نصيب كامل مـن  
هاتني العالقتني، وال ميكن ألحد أن يكون إنسانا كامال دون حيازة 

. لذا فقد جرت سنة اهللا من بعد آدم أن جعلت هاتان هذين الكمالني
إنسان كامل ميكن أن يكون شفيعا. أوال: كل العالقتان ضروريتني ل

نفخت فيهم الروح السماوية فاتصل اهللا تعاىل م وكأنه نزل فيهم. 
                                                           

 ٢النساء:   ١
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إن عالقة الزواج بني البشر اليت أُحكمت باحلـب واملواسـاة   ثانيا: 

ونتيجة ، جعلت تتجلّى فيهم أكثر من غريهماء املتبادلة بني آدم وحو
لذلك رغبوا يف الزوجات أيضا. وهذه أول عالمة على أم يتحلَّون 
بعاطفة مواساة البشر. وإىل ذلك يشري احلديث الشريف الذي جـاء  

أهله".. أي أنّ أكثركم مواساة لبين البشر هو بفيه: "خريكم خريكم 
الذي يعامل زوجتـه بـالظلم    من حيسن معاملة زوجته أوال. ولكن

والشر ال ميكن أن يعامل اآلخرين باخلري، ألن اهللا تعـاىل خلـق آدم   
وجعل زوجته أول مصداق حلبه. فالذي ال حيب زوجته أو ليست له 
زوجة أصال فهو ساقط عن مرتبة اإلنسان الكامل، ويعوزه شرط من 

صـمة.  شرطَي الشفاعة؛ لذا ال حيق له الشفاعة وإن كان حيظى بالع
ولكن الذي ينكح زوجة يضع لنفسه أساسا ملواساة البشـرية، ألن  
الزوجة تكون سببا لعالقات كثرية، إذ تنجب األوالد فيصبح هلـم  
زوجات، فتكون هناك جدات لألوالد من األم وأخوال وغريهم من 
األقارب. وبذلك يعتاد مثل هذا اإلنسان علـى املواسـاة تلقائيـا.    

ه وتعطي اجلميع نصيبا من مواساته. أما الذين فتتوسع دائرة عادته هذ
يتربون كالرهبان فال جيدون فرصة لتوسيع دائرة عادم هذه فتبقـى  

  قلوم قاسية ومتصلبة.  
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احلق أنه ال عالقة حقيقية للعصمة بالشفاعة، ألن مفهـوم العصـمة   
يقتصر على أن يعصم اإلنسان من اآلثام فقط. واملراد من اإلمث أن ينقض 

  . ١املرء أمر اهللا عمدا ويستحق العقاب
فمن الواضح أنه ال تالزم ذاتيا بني العصمة والشفاعة، ألن األطفال 
غري املدركني واانني بالوالدة أيضا أبرياء حبسب الشرح املذكور آنفا 
ألم ال يقدرون على أن يرتكبوا إمثا عمدا وال يستحقون عقابا عند اهللا 

                                                           

 ١
: ما دام معىن اإلمث من منطلق العقل والعدل هو أنه يطلق علـى فعـل   احلاشية 

حني ينقض به اإلنسانُ أمرا من أوامر اهللا فهو يستحق عقابه، ففي هـذه احلالـة   
  يكون وجود أمر اهللا ضروريا قبل صدور اإلمث، وأن يكون قد بلغ أيضا مرتكـب

قل أن حيكم على مرتكب اإلمث أنه قد استحق العقوبة فعال نتيجة اإلمث، وميكن للع
  ارتكابه هذا الفعل. 

): زيد يسكن يف بلد ناٍء مل تبلغه شريعة اهللا. فإذا نقض حكما أو االستثناء(أمثلة 
ألنه مل يطّلع علـى   �أكثر من أحكام الشريعة فلن يعد جمرما لنقضه أوامر اهللا 

أ بعبادة األصنام يف حال رجاحة عقله وفهمه واحنرف عـن  الشريعة. ولكنه إذا بد
وحدانية اهللا، فهو جمرم وإن مل تبلغه الشريعة ألن التوحيد الذي جاء بـه القـرآن   
ليس باألمر الذي ليس منقوشا يف فطرة اإلنسان مثل ثالوث املسيحيني، بل هـو  

ـ  يس ضـروريا  حمفور يف فطرة البشر منذ األزل. لذا فإن إطّالعه على الشريعة ل
لنقضه بل إن وجود العقل اإلنساين هو الضروري فقط. وإذا كانـت الشـريعة   
 دعموجودة وبلغت أحدا ولكنه غري مدرك أو جمنون وارتكب يف هذه احلالة فعال ي
عند الشريعة إمثا؛ فلن يستحق العقوبة ألنه مل يعطَ العقل اإلنساين. فهو بريء مع 

 وجود الشريعة، منه.
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مل. فهـم يسـتحقون دون شـك أن يعـدوا     نتيجة ارتكام أي ع

معصومني. ولكن هل حيق هلم أيضا أن يكونوا شفعاء للناس ويسـموا  
 عصمة أحـد  تبني من ذلك بوضوح أنه ال عالقة حقيقية بنييمنجني؟ ف

منجيا. وال يعقل قطعا أن يكون هناك عالقة حقيقية بني العصمة  وكونه
ا أنه ضروري للشـفيع أن يتحلـى   والشفاعة. غري أن العقل يدرك جيد

بكلتا العالقتني املذكورتني من قبل. وحيكم العقل دون أدىن تردد أنه إذا 
، أي أن تكون له صلة متينة باهللا تعاىل ني الصفتنيهات ىحدإ فيهوجدت 

من ناحية، ومن ناحية أخرى يكون على عالقة قوية مع اخللق مبنية على 
الشخص سيشفع حبماس قليب للـذين   احلب واملواساة؛ فال شك أن هذا

مل يقطعوا عالقتهم به قصدا، وستقبل شفاعته، ألن الذي أُودعت فطرته 
بسبب حبه التام هللا تعـاىل   جاذبا للفيض حتماكون يهاتني العالقتني س

مث يوصل الفيض نفسه إىل اخللق نتيجة حبه التام هلم أيضا. وهذه هـي  
ري آخر. ومن احملتوم للشفيع كما قلـت  الكيفية اليت تسمى الشفاعة بتعب

قبل قليل، بأن يكون على عالقة متينة باهللا تعاىل وكأن اهللا قد حـلّ يف  
قلبه، وتكون بشريته قد ماتت كليا وظهر التجلّي الالهويت يف كل ذرة 

لى عتبات اهللا بعد الذوبان كاملاء، وبـذلك  عمن كيانه، وسالت روحه 
  . قد بلغت منتهى قرب اهللا تعاىل
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كذلك من الضروري أيضا للشفيع أن يكون قلبـه خفاقـا بشـدة    
مواساةً ملن يشفع له وكأنه على وشك أن يغشى عليه، وكأن أعضـاءه  
على وشك االنفصال عن جسده من شدة القلق واالضطراب، وكـأن  
حواسه متشتتة. وتكون مواساته قد أبلغته درجةً تفـوق مكانـة األب   

صح أمني. فعندما تتولد فيه هاتان احلالتان، وتفوق كل مواسٍ ونا ،واألم
يصبح زوجا من حيث مقام الالهوت، وزوجا من ناحية أخـرى مـن   
حيث مقام الناسوت أيضا. عندها تكون كلتا كفّتي امليزان متساويتني. 
 أي يكون مظهرا كامال لالهوت ومظهرا كـامال للناسـوت أيضـا،   

  .... وسيكون يف كلتا احلالتني بصورة الربزخ. مثل
 	فقد قال اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي أنّ الـنيب  

* لَّىثُم دنا فَتد�شفيع مشريا إىل هذا املقام للشفاعة: 
أي صعد هذا الرسول إىل اهللا واقترب منه  �١فَكَانَ قَاب قَوسينِ أَو أَدنى

قدر اإلمكان واجتاز كماالت القرب كلها، ونال حظا كامال من مقام 
هوت، مث رجع إىل الناسوت رجوعا كامال، أي أوصل نفسـه إىل  الال

مثل  ،منتهى العبودية، ونال حظا كامال من مستلزمات البشرية الطاهرة
مواساة البشر وحبهم الذي يسمى كمال الناسوت. وبذلك بلغ درجة 
الكمال يف حب اهللا، وكذلك بلغ الكمال يف حب البشر. فما دام قـد  

                                                           

  ١٠، ٩ النجم: ١
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- كامل، مث تدلّى بوجه كامل إىل البشر؛ لذا صـار  دنا إىل اهللا بوجه

كوتر بني قوسني، فوجد فيه الشرط  -بسبب تساوي القرب من اجلهتني
 	الواجب وجوده يف الشفاعة. وشهد اهللا تعاىل يف كالمه ايد أنـه  

  صار بني نوعه وبني ربه كالوتر بني القوسني. 
قُـلْ إِنَّ صـلَاتي   �بـه:  ويقول اهللا تعاىل يف آية أخرى عن مقام قر

نيالَمالْع بي ِهللا راتممو اييحمي وكسنأي أخبِر النـاس بـأن   �١و ،
وجودي قد فين متاما وصارت جلّ عبادايت هللا تعاىل. وهذه إشارة إىل أن 

تكـون   حبيثاإلنسان ال يستطيع أن يعبد اهللا خالصا ما مل يكن كامال 
يريد العظمـة والتبجيـل    حينذاكألنه  ؛لنفسهبعض عبادته هللا وبعضها 

لنفسه كما جيب تعظيم اهللا وتبجيله. هذه هي حقيقة العبادة. وكـذلك  
ألن العظمة والكربياء والقـدرة   ؛يكون جزء من عبادته للمخلوق أيضا

والسطوة اليت جيب ختصيصها هللا تعاىل يعطي جزءا من تلـك العظمـة   
، كذلك يعبد النفس واملخلوق، بل فكما يعبد اهللا .والقدرة للخلق أيضا

خيصص جزءا من عبادته جلميع األسباب السفلية أيضا بوجه عام، ألنـه  
يعد تلك األسباب شريكة يف نظام اإلفناء واإلبقاء بـإزاء مشـيئة اهللا   
وقدره. فمثل هذا اإلنسان الذي يشرك نفسه تارة يف عظمة اهللا ويشرك 

ميكن أن يكون عابدا صـادقا هللا   املخلوقات واألسباب تارة أخرى، ال
                                                           

 ١٦٣األنعام:  ١
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كافة أنواع العظمة والكربياء  يرد. بل العابد الصادق هو ذلك الذي �
والقدرة إىل اهللا تعاىل دون غريه. وعندما تبلغ عبادة أحد هذا املبلغ من 
التوحيد يعد عابدا حقيقيا هللا. وهذا اإلنسان كما يقول بلسـانه أن اهللا  

ك يشهد على وحدانية اهللا بفعله، أي بعبادتـه  واحد ال شريك له كذل
أيضا. فإىل هذه املرتبة الكاملة أشري يف اآلية املذكورة آنفا حيث أُمـر  

أن يعلن للناس أن عبادايت كلها هللا، أي ليس للنفس واملخلوق  	النيب 
  واألسباب نصيب منها. 

مث قال بعد ذلك بأن نسكي هللا وحده، وكذلك حيايت وممايت أيضـا  
   رب العاملني. هللا

اعلموا أن النسيكة تعين يف العربية الذبيحة، ومجعها نسك كما ورد 
يف اآلية. ومعناها اآلخر: العبادةُ. فقد استخدمت هنا كلمة تعين العبادة 
والذبيحة أيضا. وهذه إشارة إىل أن العبادة الكاملة الـيت ال تشـاركها   

احلقيقـة. والنسـيكة    النفس وال املخلوق وال األسباب هي نسيكة يف
الكاملة هي العبادة الكاملة يف احلقيقة. وأما قوله بعد ذلك إن حيـايت  
  وممايت هللا رب العاملني؛ فهذه العبارة اليت جاءت يف األخري هي شـرح
للنسيكة لئال يتوهم أحد أن املراد من النسيكة هو ذبح املاعز أو البقـرة  

حيـاي وممـاتي ِهللا رب   م�أو اإلبل، وليفهم بوضوح من العبـارة:  
نيالَمأن املراد من النسيكة أو القربان هنا هو التضحية بالروح. إن  �الْع
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كلمة "قربان" مستمدة من القرب. ويف ذلك إشارة إىل أن قرب اهللا ال 

  ينال إال حني يطرأ املوت على القوى واألعمال النفسانية كلها. 
التـام،   	عظيم على قرب الـنيب   نٌربهالباختصار، إن هذه اآلية 

كان فانيا يف اهللا إىل درجة صارت مجيع أنفـاس   	أن النيب ب إعالنو
حياته وموته هللا وحده، ومل يعد يف وجوده أي نصيب للنفس واملخلوق 
واألسباب. وخرت روحه على عتبات اهللا بإخالص حبيث مل تبق فيهـا  

 وجه جانبا مـن الشـرط   على أمت 	شائبة من غري اهللا. فبذلك أكمل 
الذي ال بد منه للشفيع. واجلملة األخرية يف اآلية املذكورة آنفا هـي:  

�نيالَمالْع بي ِهللا راتممو اييحوفيها إشارة إىل أن تضحيته  �م	إمنا  
هي ملصلحة العامل كله. واجلانب اآلخر لشرط الشفاعة هـو مواسـاة   

 �دنى فَتدلَّى�الكلمة الثانية من اآلية:  اخللق. ولقد كتبت قبل قليل أن
  أي: "تدلّى"؛ تدلُّ على املواساة نفسها. 

ليكن معلوما أن مصدر "تدلّى" هو "دلو"، ومعناه إرسال الـدلو يف  
البئر ليمتلئ ماًء. ومعناه الثاين هو اختاذ املرء أحدا شفيعا لـه. فمعـىن   

ىل الناس البعيدين بكمـال  إ -من أجل الشفاعة - "التدلّي" هو التوجه
املواساة والنصح، واالقتراب منهم كثريا، وإبعاد املـاء الكـدر عنـهم    

  وإعطاؤهم املاء النقي الطاهر. 
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ال  اوملا كان حب اهللا والوصول يف حبه إىل أعلى مقام القرب أمـر 
اليت  	يطّلع عليه سوى صاحبه، فقد كشف اهللا تعاىل عن أعمال النيب 

على كل شيء يف احلقيقة، وقد أُشربت كـل ذرة   �هللا تثبت أنه آثر ا
وجوده مرآة ملشاهدة جتليـات اهللا  فكان من كيانه حب اهللا وعظمته، 

كاملةً. وبقدر ما يستطيع العقل أن يتصور من عالمات حب اهللا الكامل 
  . 	فهي موجودة كلها يف شخص النيب 

سانه إليه أو من الواضح أن الذي حيب أحدا فإمنا حيبه إما بسبب إح
بسبب حسنه، ألن جتربة مجيع بين آدم املتفق عليها منذ خلق اإلنسـان  
تقول بأن اإلحسان يدفع إىل احلب. ومع أن هناك تفاوتا كـبريا بـني   
طبائع البشر إال أنه توجد يف كافة أفراد البشرية خاصية التأثرِ باإلحسان 

أنـه يتـأثر    لدرجـة  ،بقدر موهبتهم وإنشاِء حب احملسن يف قلـوم 
باإلحسان حىت اخلسة من الناس وقساة القلوب جـدا واللئـام مثـل    
اللصوص والنهاب وغريهم من ارمني الذين يكسبون معاشهم جبـرائم  

ب والسرقة الفرصة هص الذي شغله النلّخمتلفة أيضا. فمثال إذا أتيحت ل
ليال لقب بيتني وكان أحدمها بيت شخص أحسن إليـه فيمـا سـبق    ن
فلن يستحسن طبعه مع كونـه قـذرا إىل أقصـى     ،خر غريب عنهواآل

الدرجات أن يترك بيت الغريب عمدا وينقب بيت صديقه. بل هـذه  
الصفة توجد يف احليوانات والضواري أيضا، فضال عن اإلنسان، فهي ال 
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اجم احملسن إليها. لقد جرب كثري من الناس طبيعة الكلب وسريته ذا 

للمحسن إليه. فال شك أن اإلحسان يـدفع إىل   الصدد وكيفية طاعته
ىل احلب كما هـو معلـوم ألن يف   إاحلب. كذلك احلسن أيضا يدفع 

سن متعةٌ. واإلنسان بطبعه مييل إىل أشياء يستمتع ا. وليس مشاهدة احلُ
املراد من احلسن هو مالمح اجلسد فقط مبعىن أن تكون العـني كـذا   

واللون كذا، بل املراد منـه هـو   واألنف كذا، وأن يكون اجلبني كذا 
احملاسن الذاتية والكمال الذايت واللطافة الذاتية اليت تنطوي على اجلذب 

اليت متدحها  زاياالنظري. إذًا، مجيع امل انقطاعبسبب الكمال واالعتدال و
فطرة اإلنسان تعد حسنا وينجذب إليها قلب اإلنسان تلقائيا. فمثال إذا 

فريد عصره لدرجـة ال يضـاهيه أحـد يف     كان هناك مصارع قوي،
املصارعة، وليس ذلك فحسب بل ميسك بيده األسود ويستطيع أن يهزم 
يف ميدان الوغى ألف شخص بشجاعته وقوته، ويقدر على أن خيلِّـص  
نفسه إن حاصره آالف األعداء، فإن هذا الشـخص سـوف جيـذب    

مـن قوتـه   القلوب تلقائيا، وسيحبه الناس حتما، وإن مل يسـتفيدوا  
وشجاعته عدمية النظري شيئا، وسواء أكان يسكن يف بلد بعيد مـا زاره  
أحدهم، أم كان يف زمن خال، فمع ذلك يسمعون قصصه باإلعجاب، 
وحيبونه بسبب مزاياه املذكورة آنفا. فما السبب وراء هذا احلب؟ هـل  
أحسن هذا الشخص إىل أحد منهم؟ معلوم أنه مل حيسن إىل أحـد. إذًا  
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هلذا احلب سبب إال احلسن. فال شك أن احملاسن الروحانية كلـها  ليس 
تدخل يف احلسن وتسمى حسن اخلُلق وحسن الصفات وتقابِل حسـن  
اخلَلق. والفرق بني اإلحسان وحسن األخالق وحسن الصفات هـو أن  
خلقا حسنا عند أحد وصفته احلسنة ستسمى إحسانا يف حالة واحـدة  

تفاد أحد من ذلك اخلُلق احلسن أو الصفة احلسنة. فقط؛ إذا استمتع واس
فالذي يستفيد من ذلك اخلُلق احلسن والصفة احلسنة يكون ذلك اخللق 
احلسن والصفة احلسنة إحسانا بالنسبة إليه وسيذكرها مدحا وشـكرا.  
أما بالنسبة إىل اآلخرين فيكون خلقه احلَسن حسنا. فمثال تكون صـفة  

حبق الذي استفاد منها ولكنـها سـتعد مـن    اجلود والسخاء إحسانا 
  الصفات احلسنة يف نظر اآلخرين. 

باختصار، إن قانون اهللا يف الطبيعة، كذلك سنة اهللا الـيت ال تـزال   
جارية منذ القدم بل منذ خلق اإلنسان تعلِّمنا أنه من احملتوم خللق صـلة  

كتبت قبل قليل  متينة باهللا تعاىل أن يستمتع املرء حبسنه وإحسانه. ولقد
أن املراد من اإلحسان هو مناذج األخالق اإلهلية اليت شاهدها اإلنسـان  
حبقّه بأم عينه، أي إذا تولّى اهللا تعاىل أحدا عند الفقـر وعـدم احليلـة    
والضعف واليتم، وقضى بنفسه حوائجه وتكفّله عند حاجاته، ونصـره  

دون مرشد أو  بنفسه �يف أحزان قاسية وقاصمة للظهور، وهداه  �
 هاد عند حبثه عن اهللا، فذلك إحسان. وكذلك املراد من احلسن صفات
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قدرة اهللا فمثال إن اهللا احلسنة نفسها اليت تالحظ بصورة اإلحسان أيضا، 

، وكذلك ربوبيتـه  اليت توجد فيه الكاملة ورِفقه ولطفه وربوبيته ورمحته
بكثـرة إلراحـة    والنعم األخرى كلها املوجودة ،امللحوظة بوجه عام

الناس، وكذلك علمه الذي يناله املرء بواسطة أنبيائه وينجو بسببه مـن  
 .أنه جييب أدعية املضـطرين واملنكـوبني   �اهلالك والدمار، وصفته 

كل هذه الصـفات   يتوب اهللا إليهم أكثر منهم، والذين يتوبون إىل اهللا
الصـفات   اإلهلية تدخل يف قائمة حسنه. فعندما يستفيد أحد من هذه

نفسها بوجه خاص، تصبح إحسانا بالنسبة إليه. والذي يرى صفاته هذه 
اليت هي حسنه ومجاله يف احلقيقة يف صبغة اإلحسان أيضا يتقوى إميانـه  
كثريا وينجذب إىل اهللا كما ينجذب احلديد إىل املغناطيس، ويزداد حبا 

ـ كثريا �عليه  ويتقوى توكّلههللا  ه بـأن  . وألنه يكون قد جرب بنفس
كثريا وينيب إليه  �خريه ومصلحته كلها منوطة باهللا فتتقوى آماله به 

بطبيعته ال تكلفا وال تصنعا، ويرى نفسه حمتاجا إىل نـوال نصـرة اهللا   
ة هذه بأنه سينجح حتما، ألنـه  كاملدائما، ويستيقن نظرا إىل صفاته ال

 �ه يكون قد شاهد بأم عينه كثريا من مشاهد فيض اهللا وجوده وكرم
فتتدفق أدعيته من عني القوة واليقني. وتكون عزميته قويـة ومحكمـة   
جدا. ويف اية املطاف تدامهه أنوار اليقني نتيجـة مشـاهدته آالء اهللا   
ونعمائه فتحترق ذاته كليا. وبسبب تصوره عظمة اهللا وقدرته بكثـرة  
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ه يف حياته عن جسد اإلنسان يصبح قلبه بيتا هللا. وكما ال تنفصل روح
كذلك ال حييد هو عن اليقني الذي أُعطيه من اهللا القادر ذي اجلالل بل 
جتيش بداخله روح طاهرة كل حني وآن، وينطق بتعليم تلك الـروح  
الطاهرة، وتصدر منه احلقائق واملعارف، وتبقى عظمـة اهللا ذي العـزة   
واجلربوت خميمة يف ساحة قلبه، وجتري لذة اليقني والصـدق واحلـب   

ائما كاملاء اجلاري، ويبدو أن كل عضو من أعضائه قد ارتوى بداخله د
ه؛ فيرى االرتواء من نوع خاص يف عينيه، ويشاهد يف جبينـه نـور   ريبِ

متجدد مترحنا نتيجة تلك السقيا، ويالحظ مطر حب اهللا نـازال علـى   
وجهه، وينال لسانه أيضا نصيبا كامال من ري ذلك النور، فتبدو النضرة 

لى األعضاء كلها كما تالحظ بعد إمطار سحابة الربيع النضرةُ بادية ع
واخلضرةُ اجلذابة على أغصان األشجار وأوراقها وأزهارها ومثارهـا يف  
 ذا الري َفصل الربيع. ولكن الذي مل تنـزل عليه هذه الروح ومل حيظ

الـيت يعجـز   والطراوة يكون جسمه كله كميت. وهذا الري والنضرة 
ه نبع نورِ روِرحها ال ميكن أن حيظى ا قط قلب ميت مل يالقلم عن ش

اليقني، بل تفوح منه رائحة كريهة ونتنة. أما الذي أُعطي هذا النـور،  
والذي تدفق منه هذا النبع، فمن عالماته أن يتمىن قلبه دائما ويف كـل  
حني أن ينال القوة من اهللا يف كل شيء ويف كل قول وفعل. ففي ذلك 
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تعته وراحته، فال يستطيع أن يعيش بدونه أبدا. والكلمات اليت تكمن م

  حددت يف كالم اهللا تعاىل لنيل القوة معروفة باالستغفار.
املعىن األصلي واحلقيقي لالستغفار هو التماس املرء من اهللا أال يظهر 
ضعفه البشري للعيان، وأن يسند اُهللا فطرته بقوته ويحيطهـا بـدائرة   

صرته. هذه الكلمة مستقاة من مصدر "غفر" وتعـين السـتر.   محايته ون
فمعناها أن يغفر اهللا تعاىل بقدرته الضعف الفطري للمستغفر. ولكن قد 
وسع معىن هذا اللفظ أكثر بعد ذلك لعامة الناس، وأريد منه أيضـا أن  
يستر اهللا تعاىل اإلمث الذي صدر من قبل. ولكن املعىن احلقيقي والصحيح 

من الضعف الفطري، ويقويه  ينقذ اهللا تعاىل بقوة ألوهيته املستغفر هو أن
بقوته ويهبه علما من علمه ونورا من نوره، ألن اهللا تعاىل مل يتخلّ عن 
اإلنسان بعد خلقه، بل كما هو خالق اإلنسان وخـالق كافـة قـواه    
الداخلية واخلارجية كذلك هو قيوم اإلنسان أيضا، أي يقـيم بسـنده   

اص جلَّ ما خلقه. فلما كان اسم اهللا "القيـوم" أيضـا؛ أي قيـوم    اخل
ـ  لد نتيجة خالقية اهللا، املخلوقات بسنده اخلاص؛ وما دام اإلنسان قد و

، ألن �من الفساد بواسطة قيوميته  خلقهفيجب عليه أن حيمي مالمح 
. كذلك �خالقية اهللا قد أحسنت إىل اإلنسان إذ خلقته على صورته 

ومية اهللا أن تنقذ من الفساد والتوسخ تلك املالمح اإلنسـانية  اقتضت قي
. لذا فقد علِّم اإلنسان أن يلتمس القـوة  �الطاهرة اليت خلقت بيديه 
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وإن مل - باالستغفار. فكان وجود االستغفار ضـروريا  � من قيوميته
ألن اهلدف من االستغفار هو أال تنهـدم بنايـة    -يوجد ذنب يف العامل

اليت شيدا اخلالقية بل لتبقى قائمة. وألن قيام شيء دون سـند   البشرية
مستحيل متاما، فكانت هذه ضرورة طبيعية لإلنسـان فوجـه إىل   اهللا 

اُهللا ال إِلَه إِال هو الْحي �االستغفار. هذا ما أشري إليه يف القرآن الكرمي: 
ومإىل قيوم أيضا لكي ... أي أن وجود اإلنسان حباجة إىل خالق و�١الْقَي

خيلقه اخلالق وحيميه القيوم من الفساد. فإن ذلك اإلله خالق وقيوم أيضا. 
وعندما ولد اإلنسان انتهت مهمة اخلالقية، ولكن مهمة القيومية مستمرة 

  إىل األبد، لذلك كانت هناك حاجة إىل االستغفار باستمرار. 
سورة الفاحتة: باختصار، هناك فيض لكل صفة من صفات اهللا، ففي 

�نيعتسن اكإِيو دبعن اكإشارة إىل االستمرار يف االستغفار للحصول  �إِي
على فيض القيومية. أي نعبدك يا رب ونستعني بك لتعيننـا قيوميتـك   
  وربوبيتك وتنقذنا من العثار حىت ال يظهر منا ضعف فنحرم من العبادة. 

س معىن االستغفار أن هناك حقا فالواضح من كل هذا التفصيل أنه لي
 فات، بل منشؤه أمنية أال يفوت حق. وأن فطرة اإلنسان تطلب من اهللا

نظرا إىل ضعفها كما يطلب الطفل من أمه احلليب. فكمـا   تلقائياقوة 
اإلنسان اللسان والعينني والقلب واألذنني وغريها منـذ   �أعطى اهللا 

                                                           

 ٢٥٦البقرة:  ١
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يضا منذ البداية، وأشعره بأنـه  البداية كذلك وهبه الرغبة يف االستغفار أ

حباجة إىل االستعانة باهللا دائما. هذا ما أشري إليـه يف اآليـة الكرميـة:    
� ـاتنمؤالْمو نِنيمؤلْملو بِكذَنل رفغتاساهللا أن حيمـي  �١و أي اُدع ،

فطرتك من الضعف البشري، بل يهب الفطرة من عنده قـوة حـىت ال   
.كشفاعة للذين آمنوا بك من الرجـال   يظهر منها ضعف كذلك ادع

والنساء أن يأمنوا مغبة األخطاء اليت تصدر منهم نتيجة الضعف الطبيعي 
 تشتملوأن تكون حيام املستقبلية أيضا مصونة من الذنوب. هذه اآلية 

لعصمة والشفاعة وتشري إىل أن اإلنسـان ال يبلـغ   ل عظيمة فلسفةعلى 
بة الشفاعة إال إذا استمر يف الدعاء يف كل حني أعلى مقام العصمة ومرت

لنقاط ضعفه والدعاء إلنقاذ اآلخرين من سم اخلطايـا،   وآن لوضعِ حد
وإذا جذب قوة اهللا بالتضرعات مث متىن أن ينال نصيبا من هـذه القـوة   
اآلخرون الذين يرتبطون به برباط اإلميان. اإلنسان املعصوم حباجـة إىل  

ألنه ليس يف فطرة اإلنسان مزية ذاتية، بل تناهلا من طلب القوة من اهللا 
اهللا دائما، وال متلك قوة يف نفسها بل تناهلا من اهللا كـل حـني وآن،   
وليس يف ذاا نور كامل بل ينـزل عليها النور من اهللا. والسر يف ذلك 
أن الفطرة الكاملة تعطَى جذبا لتجذب القوة العليا إىل نفسها. ولكـن  

ة كلها هو اهللا وحده، واملالئكة أيضـا يسـتمدون القـوة    مصدر القو
                                                           

 ٢٠حممد:  ١
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ألنفسهم من هذا املصدر، وكذلك اإلنسان الكامل أيضا يستمد قـوة  
العصمة والفضل من مصدر القوة نفسه بواسطة قناة العبودية. فاملعصوم 
الكامل من بني الناس هو ذلك الذي جيذب القوة اإلهلية باالسـتغفار.  

ع تبقى جارية دائما من أجل هـذا اجلـذب   وسلسلة التضرع واخلشو
لينـزل عليه النور باستمرار. وميكن تشبيه هذا القلب بالبيـت الـذي   
أبوابه تقابل الشمس من الشرق والغرب بل من كل جهة، فيدخله ضوء 
الشمس دائما. والذي ال يسأل اهللا القوة مثَله كمثل حجرة أبواا مغلقة 

  وء قط. من كل اجلهات فال يدخلها الض
فما هو االستغفار؟ إن مثله كمثل آلة تنـزل القوة بواسـطتها. إن  
أسرار التوحيد كلها مرتبطة بأصل أال تحسب العصمةُ حكـرا علـى   
إنسان، بل جيب أن يعد اُهللا وحده مصدر احلصول عليها. إن البـارئ  

ومثل قلبا يكون فيه الدم النقي دائما.  -من باب االستعارة- تعاىل يشبه
استغفار اإلنسان الكامل كمثل الشرايني والعروق املرتبطة بالقلب الـيت  

  جتذب منه الدم النقي وتوزعه على كافة األعضاء اليت حتتاج إليه.

  الفرق بين الذنب والجريمة

واستغفر �من اخلطأ متاما القولُ بأن كلمة "ذنب" املذكورة يف اآلية: 
بِكذَنطلَـق  تعين اإلمث، أل �لن هناك فرقا بني الذنب واجلرمية. اجلرمية ت
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دائما على اإلمث الذي يستحق العقوبة. أما "الذنب" فتطلَق على الضعف 

ىل األنبياء "الـذنب"، بسـبب ضـعفهم    إ نسبالبشري أيضا. لذلك 
نيب يف كتاب اهللا باسم  نسب إليهمالبشري ومل ت أي دعاجلرمية". ومل ي"

يف كتاب اهللا أي القرآن الكـرمي وعيـد بـاجلحيم     "ارم". وقد جاء
للمجرم، إذ عهد اهللا أنه سيلقى يف جهنم، ومل يأت أي وعيد للمذنب. 

من يأْت ربه مجرِما فَإِنَّ لَه جهنم ال يموت فيها �كما يقول اهللا تعاىل: 
ذنبا" ألن املـذنب  ومل يقل: "م �مجرِما�، فهنا قال اهللا: �١وال يحيا

ميكن أن يطلق على الربيء أيضا يف بعض احلاالت، ولكن ال ميكـن أن  
يطلَق عليه "ارم". وهناك دليل آخر أيضا على ذلك، وهو أنه قد جاء 

وإِذْ أَخذَ اُهللا ميثَاق النبِيني لَما آتيتكُم من كتابٍ �يف سورة آل عمران: 
ج ثُم ةكْمحقَـالَ  و هنرصنلَتو بِه ننمؤلَت كُمعا ممل قدصولٌ مسر اَءكُم

. يتبني من هذه اآليـة  �٢أَأَقْررتم وأَخذْتم علَى ذَلكُم إِصرِي قَالُوا أَقْررنا
كـانوا مـأمورين    �بنص صريح أن مجيع األنبياء مبن فيهم املسيح 

واسـتغفر  �روا بأم آمنوا به. وإذا قرأنا اآليـة:  وأق 	باإلميان بالنيب 
اتنمؤالْمو نِنيمؤلْملو بِكذَنمع اآلية املذكورة من قبل واستنبطنا من  �ل

أيضـا جمرمـا    �"الذنب" معىن اجلرمية، والعياذ باهللا، لكان عيسى 

                                                           

  ٧٥طه:  ١
 ٨٢آل عمران:  ٢
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حبسـب   	حبسب هذه اآلية ألنه أيضا من املؤمنني الذين آمنوا بالنيب 
اآلية، لذا سيعد جمرما ال حمالة. على املسيحيني أن يفكروا يف هذا املقام 
جيدا. تبني من هذه اآليات جبالء تام أن "الذنب" هنا مل يـأت مبعـىن   

. يقع عليه اعتـراض اجلرمية، بل املراد منه هو الضعف البشري الذي ال 
وقد مسـي   وال بد أن يكون هذا الضعف موجودا يف فطرة املخلوقات.

الضعف ذنبا ألن هذا النقص والضعف موجود يف اإلنسان بطبيعته حىت 
يكون حمتاجا إىل اهللا دائما ويسأل اهللا القوة دائما للتغلـب عليـه. وال   
شك أنه إن مل تسعف اإلنسانَ قوةُ اهللا فلن يسفر ضعفه البشري إال عن 

ستعارة. ومـن  الذنب. فاملوصل إىل الذنب قد سمي ذنبا على سبيل اال
الشائع واملتداول أن األعراض اليت تسبب بعض األمراض تطلق عليهـا  
اسم تلك األمراض نفسها. فالضعف الطبيعي أيضا مـرض وعالجـه   

  االستغفار. 
فباختصار، لقد استخدم كتـاب اهللا الضـعف البشـري يف حمـل     

 ف الفطري موجود يف اإلنسان، حيثع"الذنب"، وشهد بنفسه أن الض
يكون سـببا   هو الذي، وهذا الضعف �١خلق الْإِنسانُ ضعيفًا�: يقول

للخطايا املختلفة إن مل حتالفه القوة اإلهلية. إذًا، إن حقيقة االستغفار هي 
أن على اإلنسان أن يستعني باهللا تعاىل يف كل حني وآن، ويسـأله أال  

                                                           

 ٢٩النساء:  ١
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ـ   ا. يظهر للعيان ضعفه البشري الذي هو ذنب البشرية وحيالفـه دائم

فالدوام على االستغفار دليل على التغلّب على الذنب، حيث مل يظهـر  
  للعيان، بل نزل عليه نور من اهللا وغطّاه. 

ومن اجلدير بالذكر يف هذا املقام أن كلمة "استغفار" مستمدة مـن  
املصدر "غفر"، ومعناها احلقيقي هو: التغطية والسـتر. أي الرجـاء أال   

مستورا. وألن اإلنسان ليس  ن بل ليبقيضر ضعف بشري بظهوره للعيا
، لذا فهو كطفل صغري حيتاج إىل أمه عنـد  �إهلا وليس مستغنيا عنه 

كل خطوة لتنقذه من العثار والسقوط، كذلك اإلنسان حيتاج إىل اهللا يف 
  كل خطوة ليجنبه العثار والزلّة. فهذه هي فائدة االستغفار. 

ى سبيل التوسع على الـذين  ويف بعض األحيان تطلق هذه الكلمة عل
ارتكبوا إمثا يف زمن مضى. ففي هذه احلالة يكون معىن االسـتغفار أن  
ينقذ اهللا من عقوبة إمث صدر من قبل. ولكن هذا املعىن الثاين ال ينطبـق  
على املقربني إىل اهللا وال يصح حبقهم. والسبب يف ذلك أن اهللا تعـاىل  

أية عقوبة قـط وسـيحتلون   يكون قد كشف هلم سلفا أم لن ينالوا 
مقامات عليا يف اجلنة، ويجلَسون يف حضن رمحة اهللا. وال يعطَون هذه 
الوعود مرة واحدة بل مئات املرات، ويرون اجلنة. ولو استغفروا مـن  
منطلق هذا املعىن لئال يدخلوا جهنم بسبب ذنوم فهذا ذنب هلم حبـد  

أنفسهم بعيدين عن رمحـة اهللا.  ذاته، ألم مل يوقنوا بوعود اهللا، وعدوا 
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، لو ارتاب يف �١وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً للْعالَمني�فالذي يقول اهللا عنه: 
  نفسه هل حتالفه رمحة اهللا أم ال، فكيف يكون رمحة لآلخرين؟ 

كل هذه القرائن تكشف احلقيقة بكل جالء للذين يفكرون بالعـدل  
خطأ كبري وخبث  	اين لالستغفار إىل النيب واإلنصاف أن عزو املعىن الث

حبت. بل العالمة األوىل للمعصوم هي أنه يستغفر أكثر من غريه ويسأل 
اَهللا القوة دائما الجتناب مغبة الضعف البشري. وهـذا مـا يسـمى    
"االستغفار" بتعبري آخر، ألنه إذا كان الطفل ميشي دائما مستندا إىل أمه 

حلظة واحدة فسيجتنب العثار دون شـك،  وال يتحمل االنفصال عنها 
ـ ولكن الطفل الذي ميشي منفصال عن أمه ويتسلق سلَّما خ را تـارة  ط

وينـزل أدراجا خطرية تارة أخرى فلسوف يسـقط يومـا ال حمالـة    
وسيكون سقوطه خرا. فكما طحبستللطفل السعيد أال ينفصل عـن   ي

ك ذيلها، كـذلك هـي   أمه احلبيبة مطلقا وال يبتعد عن حضنها وال يتر
سرية هؤالء املقدسني األطهار إذ أم خيرون على عتبـات اهللا كمثـل   
أطفال يف أحضان أمهام. وكما أن الطفل ينجز كل أموره بقوة أمه، 
وكلما عانده طفل آخر أو واجهه كلب أو تعرض ألي خوف أو وجد 

ه من تلـك  سعى إليه بسرعة لتنقذلتنفسه يف مقام الزلة، دعا أمه فورا 
اآلفة، كذلك احلال متاما عند هؤالء األطفال الروحانيني إذ أم يعدون 
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يف كـل   �رم كاألم متاما ويعدون قواه كنـزا هلم ويتحرون قوته 

حني وآن. وكما أن الطفل الرضيع يضع فمه على ثدي أمه عند اجلوع 
لرضيع وجيذب احلليب جبذب طبيعي، وحني تشعر األم أن شفتي طفلها ا

الناعمتني قد ملستا ثديها بالضراعة يتدفق حليبها بصورة طبيعية ويدخل 
فم الرضيع؛ فهذا القانون نفسه جار لألطفال الذين يبحثون ويتحـرون  

  احلليب الروحاين.

  ضرورة الشفاعة

ميكن أن يطرح أحد هنا سؤاال: ما حاجة اإلنسـان إىل الشـفاعة؟   
تعاىل ويستغفره ويسأله العفو مباشرة؟  وملاذا ال جيوز له أن يتوب إىل اهللا

إن قانون الطبيعة بنفسه يرد على هذا السؤال، ألنه من املسلَّم به عنـد  
اجلميع وال يسع أحدا اإلنكار أن سلسلة نسل الناس بل احليوانات أيضا 
جتري نتيجة الشفاعة. لقد كتبت قبل قليل أن "الشفاعة" مستمدة مـن  

ك يف أن بركات التناسل كلها قد نتجت "شفع" وتعين الزوج. فأي ش
وال تزال تنتج عن الشفع. إن أخالق اإلنسان وقوته ومالحمه تنتقل منه 
إىل غريه ذه الطريقة، أي هي نتيجة الشفع. كذلك احليوان الذي يتولد 
من حيوان آخر مثل الشاة أو الثور أو احلمار وغريها، والقوى كلها اليت 

هي أيضا نتيجة الشفع يف احلقيقـة. فحـني   تنتقل من حيوان إىل آخر 
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نشئ ناقصروحانية مع كاملٍ ويتلقى  عالقةً يؤخذ هذا الشفع مبعىن أن ي
سمى هذه العالقـة  تمن روحه عالج ضعفه وجيتنب األهواء النفسانية، ف

شفاعةً. كما أن القمر عندما يقابل الشمس وينشئ معها نوعـا مـن   
املوجود يف الشمس. وألن هلذا الشفع  االحتاد والعالقة ينال فورا الضوء

ألنبياء عالقةً مع الشـفع اجلسـدي   ا احملبة وبنيالقلوب  بنيالروحاين 
أبيه مثال، لذا فاحلائزون على الفيض الروحاين أيضـا  وزيد بني كعالقة 

يعدون أوالدا عند اهللا. واحلائزون على اخلَلق الكامل ينـالون املالمـح   
اليت توجد يف األنبياء. فهذه هـي حقيقـة    واألخالق والربكات نفسها

  الشفاعة.
وكما أنّ من مستلزمات الشفع.. أي الربط اجلسـدي، أن يكـون   
األوالد أشباه الشخص صاحب الصلة معهم، كذلك هي خاصية الشفع 

  الروحاين أيضا. 
يف  أن قانون اهللا تعـاىل اجلـاري  إن حقيقة الشفاعة هي باختصار، 

ألمور املادية والروحانية هو أن مجيع الربكات تنتج منذ القدم يف ا الطبيعة
عن الشفع، والفرق الوحيد هو أن قسما منه سمي شفعا واآلخر مسـي  
شفاعةً. وكما أن اإلنسان حباجة إىل الشفع للمحافظة علـى سلسـلة   
النسل، كذلك هناك حاجة للشفاعة لبقاء السلسلة الروحانية، وقد ذكر 

 إنـه يف القرآن الكرمي اهللا تعاىل النوعني، كما يقول  كالم اهللا تعاىل كال
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خلق آدم زوجا مث خلق من هذا الزوج خلقا كثريا، رجـاال ونسـاء.   

أيضا بأنه خلق على األرض آدم خليفة له وكانت فيه روح  �ويقول 
اهللا. مث ظل هذا النور ينتقل من آدم إىل أنبياء آخرين وورث هذا النـور  

ق وإمساعيل ويعقوب وموسى وداود وعيسـى  كلٌّ من إبراهيم وإسحا
الوارث األخري. فكما ورث مجيـع   	وغريهم، حىت بعث نبينا األكرم 

األنبياء األطهار مالمح جسدية من آدم، كذلك نالوا منه روح اهللا أيضا 
. مث بواسطتهم ظل غريهم أيضا ينالون هذا اإلرث بني حني لكونه خليفةً

  وآخر. 

  ن القرآن الكريمم 	إثبات شفاعة النبي 

، حيث الكرمي يف أماكن خمتلفة يف القرآن 	لقد ذُكرت شفاعة النيب 
ويغفر لَكُـم   قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اَهللا فَاتبِعونِي يحبِبكُم اُهللا�: �يقول 

كُموبانظروا اآلن كيف تبني هذه اآلية بصراحة تامة أن النتيجـة  �١ذُن .
 -الذي يستلزمه حبه وتعظيمه وطاعته- 	احلتمية للتأسي بأسوة النيب 

هي أن يصبح اإلنسان حبيب اهللا تعاىل وتغفَر له ذنوبه، أي إذا سـبق  
ألحد أن تناول سم اآلثام فيزول تأثريه بترياق احلب والطاعة واالتباع. 

يتخلص املرء من املرض بتناوله الدواء كذلك يتخلص من اآلثـام  وكما 
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 الظالم وكما أن النار وأيضا. وكما يزيل النور ،يزيل الترياق تأثري السم
حترق كذلك تؤثر الطاعة الصادقة واحلب الصادق. انظروا، كيف حترق 
النار يف ملح البصر، كذلك احلسنة اليت تنتج عن احلماس رد إظهـار  

الل اهللا فهي يف حكم النار يف حرق كأل الذنوب وأعشـاا. حـني   ج
بصدق القلب مؤمنا بعظمته كلها ويتبعـه   	يؤمن أحد بنبينا األكرم 

بالصدق والصفاء واحلب والطاعة الصادقة لدرجة يبلغ مقام الفناء نتيجة 
 -	بسبب العالقة املتينة اليت تربطه معه - الطاعة الكاملة، عندها يقتبس

. وملا كانت هناك منافـاة  	ذلك النور اإلهلي الذي ينـزل عليه من 
كبرية بني الظلمة والنور، فتبدأ الظلمة اليت بداخله بالزوال حىت ال يبقى 
فيه شيء منها، مث تصدر منه احلسنات من الدرجة العليا نتيجة حيازتـه  
القوة من ذلك النور، ويسطع نور حب اهللا من كل عضو من أعضائه. 

تزول الظلمة الداخلية متاما ويتولد فيه النور علميا وعمليا أيضا.  عندها
وباجتماع النورين ترحل من قلبه ظلمة السيئات يف اية املطاف. ومن 
الواضح أن النور والظلمة ال جيتمعان يف مكان واحد؛ لذا ال جيتمع نور 

ه اإلميان وظلمة اإلمث أيضا يف مكان واحد. وإن مل يصدر من شخص مثل
إمث صدفة، فيستفيد من هذا االتباع حبيث تسلب منـه القـدرة علـى    
السيئات يف املستقبل، وتنشأ فيه الرغبة يف كسب احلسنات، كما يقول 

حبب إِلَيكُم اِإلميانَ وزينه �يف هذا املوضوع يف القرآن الكرمي:  �اهللا 
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و الْكُفْر كُمإِلَي هكَرو ي قُلُوبِكُمانَفيصالْعو وقرغّبكم اهللا �١الْفُس أي .

  يف كل حسنة بإنزال الروح الطاهرة عليكم...
فإذا طُرح هنا سؤال: ما هو ذلك النور الذي يقتبسه املتبِـع نتيجـة   

  ، والذي تزول بسببه الرغبة يف السيئات؟ 	اتباع النيب 
يـب،  ها ظلمة الشك والرـمقدسة ال ترافق معرفة -١ :فجوابه بأنه

ـ وهو  -٣وهو حب طاهر ال تشوبه شائبة األهواء النفسانية،  -٢ ذة ل
 ،روهو جذب قـوي ال   -٤طيبة تفوق مجيع اللذات وال خيالطها كَد

قوي تزول بـه السـموم   ذو تأثري وهو ترياق  -٥يغلبه جذب آخر، 
الباطنية كلها. فهذه األشياء اخلمسة تنـزل مع روح القدس كـالنور  

ع الصادق. والقلب مثله ال يتحاشى اآلثام فقط بل ينفـر  على قلب املتبِ
منها أيضا بطبيعته. إن بيان قوة هذه األشياء اخلمسة منفصال سـيطول  
كثريا، ولكن يكفي بيان خواص املعرفة املقدسة بشيء من التفصيل لفهم 

  دون اآلثام. قدسةحقيقة كيف حتول املعرفةُ امل
يضا ال يقرب شيئا عندما يعلـم  من الواضح أن اإلنسان بل احليوان أ

مضرته علما صحيحا ويقينيا. إذا علم اللص مثال أن هناك مجاعة متخفية 
على مقربة من املكان الذي يريد نقبه وستبطش به يف حلظة النقب متاما، 
فلن يقدم على ذلك قط. ولو شعر الطائر أن هناك شراكا حتت احلبات 
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ها. كذلك إذا طُبخ طعام لذيـذ مث  املنثورة له على األرض ملا اقترب من
علم أحد أن فيه مسا مدسوسا ملا اقترب منه أبدا. إذًا، يتبني مـن هـذه   
التجارب كلها وبكل جالء أن اإلنسان عندما يعلم علما كـامال عـن   
شيء مؤذ ومضر فال يرغب فيه مطلقا، بل يفر من رؤيته أيضا. لذا من 

سيلة ما أن اإلمث سم قاتل يهلـك  اجلدير بالتسليم أنه لو علم اإلنسان بو
فورا فلن يرتكبه بعد هذا العلم أبدا. ولكن هنا ينشأ سؤال طبيعي: مـا  
هي تلك الوسيلة؟ هل ميكن أن يكون العقل تلك الوسيلة؟ فجوابه أنه ال 
ميكن أن يكون العقل الوسيلة الكاملة قط ما مل يساعده مسـاعد مـن   

 ،ك عقوبة واجبة على اإلمث يف احلقيقةالسماء، ألن اليقني القليب بأن هنا
وال ميكن لإلنسان أن ينجو منها، ال يتسىن ما مل يعلم علما كامال بـأن  
هناك إهلا قادرا على املعاقبة. ولكن الذي ميلك العقل وحده ومل يتيسر له 
نور من السماء فال ميكن أن يوقن باهللا يقينا كامال، ألنه مل يسمع كالم 

إذا - ، لذا فإن علمه عن اهللا سيكون مقتصرا فقط�اهللا ومل ير وجهه 
استطاع أن يتوصل إىل نتيجة صـحيحة بـالتفكري يف املخلوقـات يف    

أن يكون هلذه املخلوقات كلـها   نبغيعلى أنه ي -السماوات واألرض
خالق، ولكن ال يسعه أن يصل إىل علم قطعي ويقيين أن ذلك اخلـالق  

ا شاسعا بـني "جيـب أن يكـون"    موجود فعال. واملعلوم أن هناك بعد
و"موجود فعال". مبعىن أنه إذا كان علْم أحد مقتصرا على: "جيـب أن  



                  ����������������������������������������������� 	
�� ��������� �����   

  

�١١٦� 
يكون" فقط، وليس أمام عينيه وراء ذلك إال الظالم فال مياثل قط مـن  
حيث علمه شخصا ال يقول فقط عن اخلالق احلقيقي أنـه "جيـب أن   

نه "موجود فعال". يكون موجودا" بل يشعر بشهادة النور الذي أُعطيه أ
مث ال يقتصر األمر على أنه يرى اهللا بنور مساوي فقط، بل تشحذ قـواه  

لدرجة أنْ يبلغ استدالله القياسي  أيضاالعقلية والذهنية دي ذلك النور 
  أيضا أعلى املستويات. فيؤمن بوجود اهللا تعاىل بقوة مضاعفة. 

ملة اهللا اليقينيـة، أو  واملراد من النور السماوي هنا هو أنه حيظى مبكا
يكون على صلة متينة ووثيقة جدا مع صاحب املكاملة. وليس املراد من 

أنه يدعي اإلهلام بصورة ظنية مثل عامة الناس، ألن اإلهلـام   اهللا مكاملة
الظين ليس بشيء بل هو أحطّ درجة حىت من العقل، بل املراد من ذلك 

ليقيين الذي ترافقه اآليات هو الوحي اإلهلي املقدس والكامل القطعي وا
بدرجة عالية من الشوكة  االسماوية حتما. ويكون ذلك الوحي مصحوب

والعظمة ويقتحم القلب كاملسمار احلديدي بكلماته القوية والعذبـة،  
وحيمل خاتما ساطعا آليات اهللا وعالماته اليت تفوق العادة. وهذه هـي  

يقني الكامل بوجود اهللا، احلاجة األوىل لإلنسان من أجل احلصول على ال
أي أن حيظى بنفسه ذا النوع من الوحي أو يكون على صـلة متينـة   

الـذي ال  الـدين  بالذي حيظى به وجيذب القلوب إليه بتأثري روحاين. ف
يستطيع أن يقدم هذا الوحي املتجدد املصحوب باآليات احلية إمنا هـو  
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ا. وال ميكن هلذا الدين كمثل العظام الرميم اليت جعلها التراب ترابا تقريب
أن يحدث تغيرا طيبا على اإلطالق. وال يعتز به إال الذين يريـدون أن  
يسلكوا مسلك آبائهم فقط، وال رغبة يف أرواحهم يف البحث عن احلق، 
وال يتمنون هذه الرغبة. بل انقلبت حالتهم الداخلية رأسا على عقـب  

يف ميكن أن يتسـىن هلـم   نتيجة حبهم العناد والضالل، وال يبالون ك
اإلميان احلقيقي باهللا، وما هي تلك الصفات اليت جيب وجودها يف اإلله 
الذي ميكن أن يتسىن اإلميان احلقيقي به، وما هي تلك األمور اليت ميكن 

  أن تولِّد اليقني بوجود اهللا، وما هي العالمات املميزة لصاحب اليقني؟  
شيء من املعقوليـة، ويتحلـى    وليكن معلوما أنه إذا كان يف الدين

أنه يوصـل إىل  ب ولكن ال ميكن القولبالتحضر واللباقة الظاهرية أيضا، 
مجيـع  إن بل  ؛مرتبة اليقني بوجود اهللا تعاىل وصفاته مبجرد هذه األمور

األديان يف العامل ستكون الغية متاما وعدمية اجلدوى وسخيفة وميتـة ال  
  نبوع اليقني النقي. حياة فيها ما مل توصل السالك إىل ي

من املؤسف أن معظم الناس ال يعلمون ما معىن اإلميان باهللا وعظمته 
وقدرته وصفاته احلسنة األخرى، بل لو قيل عن حالتهم بالتأسف بأم 

وبالتايل حمرومون أيضا من الطهارة  ،حمرومون متاما من نبع اليقني النقي
من ذلك كثريا وقالوا حبمـاس  احلقيقية اليت تتأتى بعد اليقني، الستاؤوا 
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شديد: أال نؤمن باهللا؟ أال نعتقد به؟ فجواب كل هذه األمور هو أنكم 

  االعتقاد. حقال تؤمنون باهللا حق اإلميان، وال تعتقدون به 
األسف كل األسف أم ال يفقهون أم ال يقحمون يدهم يف جحر 

ذلك هالكهم،  إن علموا بيقني القلب أن فيه حية سامة، ألم يرون يف
ولكنهم يرتكبون كل إمث بكل شجاعة. ال يتناولون مسا زعافـا ألـم   
يدركون أن يف ذلك موم، ولكن تصدر منهم جرائم مهيبة مع أنـه ال  
ميكن أن يرتكبوا عمال يحتمل ضرره يف حالة الظن الغالب أيضـا دع  
 عنك اليقني؛ فمثال ال حيبون أن يناموا حتت سقف تريـد عارضـته أن  

تنقض، وال يريدون أن يسكنوا قرية تفشت فيها اهليضة أو الطـاعون.  
فما السبب يف أم ينقضون أوامر اهللا تعاىل مع ادعاء حيـازم علـى   
اليقني؟ اعلموا يقينا أن احلق أم ليسوا حائزين على الـيقني وال حـىت   

يهلك على الظن الغالب بأن اهللا املقتدر موجود فعال وهو قادر على أن  
  يف ملح البصر. 

  إلـه المسيحيين

هذا املرض مل يعد خاصا يف هذه األيام بفرقة دون أخرى بل يوجد 
، بل قد أخذ منه أهل الشـرق  نصارىال يفأيضا كوجوده  سلمنييف امل

أيضا نصيبا بقدر مراتبهم مثل أهل الغرب متاما. والفرق الوحيـد بـني   
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ون عن اإلله احلـق والقـادر   املسلمني والنصارى هو أن املسلمني غافل
م إليه نـزِإمهاال منهم، مع أن اهللا تعاىل ظل يل نوره عليهم دائما وجيذ

يف كل عصر، ويقتبس كثري من السعداء من هذا النور. أما املسـيحيون  
فقد فقدوا منذ مدة سحيقة ذلك اإلله الذي بسبب الـيقنيِ بوجـوده   

ربأ اإلنسان مـن الـذنب   حيدث تغير طيب، وبتصور عظمته وجالله يت
براءة حقيقية. ولكنهم قد اختذوا إنسانا عاجزا وضعيفا، يدعى ابن مرمي 
ويسوع إلـها من دون اهللا احلي القيوم، مع أنه ال يستطيع أن جييـب  
األدعية وال يقدر على أن يدعو أحدا من تلقاء نفسه وال يسـتطيع أن  

هارة احلقيقية بواسطته؟ يظهر عظمته وقدرته، فكيف ميكن أن تتسىن الط
إن مناذج قدرته املذكورة يف الكتب هي أنه لقي على أيدي اليهود أنواع 

ه الذي دعا به طول الليل، ووجهت إىل أمـه مـة   ؤاإليذاء، وما دعا
 شنيعة ومل يقدر على الدفاع عنها بلمعان األلوهية. ال توجد يف معجزاته

 معجـزات األنبيـاء   ة خاصة ال توجـد يف يزم -إن عدت صحيحة-
ة تفـوق  ميزه األموات ئمعجزات النيب إيلياء وإحيا يف اآلخرين. بل إن

قدرةَ املسيح بكثري. كذلك هناك بعض املعجزات للنيب إشعياء ال جمـال  
ملقارنة معجزات املسيح ا. أما نبوءات املسيح فهي أسوأ حاال؛ وبدال 

الضحك يف احلقيقة إذ جاء فإا تثري  تأثريا حسنا يف القلوب تركمن أن ت
فيها بأن جماعة ستحدث، وتقع الزالزل، وتنشب احلروب، مع أن كل 
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هذا كان حيدث يف البالد قبل هذه النبوءات أيضا. فكيف يؤمن عاقـل  
ذا اإلله؟ إن هي إال قصص ماضية، واهللا أعلم مبدى صدقها ومـدى  

ـذا اإللـه    الكذب فيها. واحلق أن مشاكل املعاصرين يف سبيل إميام
اجلديد الذي ال يوجد له أثر يف تعليم اليهود قد تفاقمت أكثر مـن ذي  
قبل ألم مل يروا بأم أعينهم أمواتا يحيـون، ومل يشـاهدوا خـروج    

من املرضى، ومل تتحقق الوعود اليت أُعطُوها؛ مثل أنّ السم لن األشباح 
فورا إنْ أمروه، وأن  يؤثر فيهم إنْ تناولوه، وأنّ اجلبل سينتقل من مكانه

األفاعي لن تلدغهم لو أمسكوا ا بأيديهم. ولكننا نرى كـثريا مـن   
املسيحيني يف أوروبا ميوتون منتحرين إذ يؤثر فيهم السم فورا. وإذا كان 
هناك حذاء مقلوب ال يستطيعون أن يعيدوه إىل وضعه الصحيح بأمرهم 

وميوتون دائما بلدغ فقط ما مل يفعلوا ذلك باليد دع عنك نقل اجلبل، 
  األفاعي واحلشرات السامة األخرى. 
ؤخذ هذه العبارات حرفيا، بل املراد توإذا قالوا يف اجلواب: جيب أال 

هو املعىن اازي؛ فاملراد من السم هو أم يكظمون الغيظ، واملراد من 
األفاعي أن األشرار ال يستطيعون أن يضروهم، فلنا احلق قبل احلـديث  

ويالت أن نطرح سؤاال أنه إذا كانت كل هذه الوعـود الـيت   عن التأ
أُعطيت إلراءة اآليات حيث قال املسيح مرارا وتكرارا بأن كل ما أُريه 
من اآليات سرييه أتباعه أيضا، استعارةً وجمازا فقط، وليس املراد منـها  
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إراءة اآليات حقيقةً، فتبني من ذلك بالقطع أن كل ما ينسب إىل املسيح 
ن املعجزات أيضا استعارات، ألنه قد قال يف األناجيـل مـرارا   م �

وتكرارا بأن املعجزات اليت أُريها أنا سرييها أتباعي الصـادقون أيضـا   
  باستمرار. 

واآلن، ما دام اجلواب عند طلب املعجزات بأنه ليس املـراد هنـا   
 املعجزات بل املراد هو حالة املسيحيني األخالقية، ملـاذا إذًا ال ميكـن  

القول بأنه قد أُريد من معجزات املسيح أيضا األمور نفسها وليسـت  
  املعجزات يف احلقيقة؟ 

وليس لديهم جواب  مضاجع املسيحينييقض  السؤالباختصار، هذا 
عليه. ولو تأملنا أكثر يف هذا املقام لوجدنا أا ليست مصيبة واحدة بل 

  ثالث مصائب وهي: 
اليت أُريها أنا سيريها أتباعي نفسـها  ) قول املسيح بأن املعجزات ١(

  . نهبل أكرب منها، ولكن هذا الكالم ثبت بطال
) لقد أثبت أيضا هذا الكذب أن املسيح مل يرِ أية معجزة، ألنه لو ٢(

  كان قد أراها لكان ضروريا أن يكون أتباعه أيضا قادرين على إراءا.
على يد املسيح،  ) لو قبلنا كافتراض حمال أنه قد ظهرت املعجزات٣(

وأمهلنا عبارات األناجيل اليت ورد فيها: "جِيلٌ شرير وفَاسق يطْلُب آيةً، 
ثبت تلك املعجزاتةٌ"، فمع ذلك ال تآي طَى لَهعالَ تاليت ليست أكثر - و
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ألوهيةَ املسيح حبـال مـن    -من معجزات األنبياء السابقني بل أقل منها

يسع سليم العقل أن يؤمن بألوهية املسيح فكيـف  األحوال. فما دام ال 
  أحدا من ارتكاب اآلثام؟   هذه األلوهية متنع

لقد كتبت من قبل أن أول ما مينع من ارتكاب اآلثام هـو الـيقني   
بوجود اهللا تعاىل، أي اليقني بأن اهللا تعاىل موجود يف احلقيقة وهو يعاقب 

سيح؟ فليخربنا أحد مـا  على اآلثام. ولكن كيف يتسىن هذا اليقني بامل
الذي مييزه عن غريه من األموات؟ نعرف جيدا حنن وكل مـن ميلـك   
العقل والفطنة أنه ال بد أن يكون هناك ما مييز بني اإلله وبني املخلوق، 
ولكن يف حال املسيح ال يثبت التميز حىت بالقدر الذي يفرق بني احلي 

. من املؤسف أن املسيحيني وامليت فضال عن التفريق بني اإلله واملخلوق
يشغبون ويصرخون إلثبات ألوهية املسيح، ولكننا سنرضى إن أثبتوا أنه 
حيتل مرتبة إنسان حي. حنن ال نبغض أي دين، وإن كان ابـن مـرمي   
إلـها فإننا جاهزون للقبول به قبل غرينا. إذا كان هو الشفيع فنود أن 

ف نقبل الباطـل احملـض   نكون حنن أول املؤمنني دون غرينا. ولكن كي
واللغو البحت والكذب؟ إذا جاز أن يكون اإلله ضعيفا وعاجزا مثـل  

إلميان بإله مثله أصال! وال ميكن اليقني به إىل ايسوع بن مرمي فال حاجة 
بأي حال. لكن إذا كان يسوع املسيح إلـها حبيث نستطيع أن نعرفـه  

األنبياء وبنفسـه  كما ظل اهللا تعاىل يعرف نفسه يف كل عصر بواسطة 
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أيضا، ومل جيهله حىت أناس مل تبلغهم الكتب السماوية، فنحن جاهزون 
لإلميان به. فهل على وجه األرض أحد يرينا ميزة تفرد ا املسـيح؟ أي  
أن نسمع صوته ونرى أمارات ألوهيته؛ ألين كتبت مرارا أنه إذا كـان  

كن هلذا اإلميان أن ينجي اإلميان باإلله احلق أيضا مبنيا على الشك فال مي
من اآلثام، فمن أي مرض سينجي تصور ذلك اإلله الزائف، املبين على 

 ال شك أنّالشك والريب، الذي ظل يتحمل اإليذاء على أيدي اليهود؟ 
اإلميان باإلله احلق والصادق أيضا ال ينجي قطّ من اآلثام ما مل يبلغ مبلغ 

مث عدم تقدمي األدلة اليقينيـة علـى   اليقني، فكم هو خمجل تأليه إنسان 
ألوهيته! احلق أن أناسا مثلهم يعادون احلق والصدق. ال أفهم أية حاجة 
دفعتهم إىل هذه الفكرة املخجلة؟ وما هي اخلسارة اليت شعروا ـا يف  
اإلميان باإلله األزيل واألبدي اليت مت تداركها بواسطة اإللـه الزائـف؟   

ي ظهر على آدم مث على شيث مث على نوح نشهد أن ذلك اإلله احلق الذ
علـى نبينـا   حىت  ،مث على إبراهيم مث على موسى وعلى األنبياء مجيعا

هو اإلله األزيل واحلي القيوم إىل األبد. وكما ظل يقول: "أنا  	األكرم 
املوجود" بواسطة األنبياء يف األزمنة اخلالية، كذلك يقول اآلن أيضـا.  

ون صوته اجلاليل ورأوا آياته، كذلك نسـمع  وكما مسع األنبياء السابق
يف األزمنة  عبادهصوته ونري آياته اآلن أيضا. وكما كان يسمع أدعية 

اخلالية وجييبها، كذلك يسمع أدعيتنا اآلن وجييبها. وكما كان األتقيـاء  
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يف العصور السحيقة ينالون الطهارة احلقيقية نتيجة حبه ورؤية وجهـه،  

فلن يترك هذا اإلله القوي واملقتدر إال من كان  كذلك نناهلا حنن اآلن.
جد شقي وأعمى. حنن نوقن أن الذين اتخذوا آهلة زائفة يف العامل مثـل  
يسوع بن مرمي، ورام شندر وكرشنا، وبوذا وغريهم فقد اتخذوا بغـري  
دليل. ومثَلُ ذلك كمثل اعتبار الشاة إنسانا مع أا ال تتكلم وال متشي 

ن وليست صورا كصورة الناس وال تعقـل كاإلنسـان وال   كاإلنسا
توجد فيها أية عالمة من عالماته. فهل لكم أن تعدوا الشاة إنسانا مـع  
أا تشترك مع اإلنسان يف عدة أمور؟ منها مثال أا تأكل كما يأكـل  
اإلنسان، وتتبول وتتربز مثل اإلنسان، ولكن هل ألحـد أن يثبـت أن   

  ندر أو غريمها يشارك اهللا يف شيء معني؟املسيح أو رام ش
ال يوجد سبب الختاذ هؤالء آلـهةً إال أنه قد اختري مسلك اإلفراط 

رام شندر بشدة، راجه مقابل التفريط. فمثال عندما أهان "راجه راون" 
وأحزن مجاعة رام شندر كثريا باختطاف زوجتـه والـذهاب ـا إىل    

رام شندر إىل إخراج راجه يؤيد  "سريالنكا"، أسرع احلزب الذي كان
رام شـندر  راجه "راجه راون" من نسل البشر، ومن جهة ثانية اختذوا 

إلـها بيقني كامل، حىت إن اهلندوس كلهم يرددون إىل اآلن "رام، رام" 
بدال من ذكر اسم إهلهم. بل إن لفظ "رام، رام" صار متداوال كتحيـة  

يف تأليه املسيحيني يسـوع إىل   رمسية بينهم. يبدو من ذلك أنه ال يوجد
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اآلن غلو بقدر ما يوجد يف تأليه اهلندوس رام شندر حىت نسـوا اسـم   
 كثرون ترديد "رام، رام" بكل مناسبة. فالغرية والغلوإلـههم تقريبا إذ ي

رام شندر إهلا قد اتخذ يسوع بن مـرمي أيضـا   راجه الذي اتخذ بسببه 
اليهود األشرار والدة املسيح غري شرعية  إلـها لألسباب نفسها؛ أي عد

أوال، واموا مرمي عليها السالم بارتكاب السـيئة، مث افتـروا علـى    
افتراءات كثرية، لدرجة هنـاك كتـب لـبعض     �تصرفات املسيح 

العلماء اليهود قيد مطالعيت يف هذه األيام، يتبني منها أم صوروا حيـاة  
ب هؤالء العلماء اليهود هذه يف تصويرا بشعا جدا. تقرأ كت �املسيح 

جملسنا مساًء يف هذه األيام ليعلم أفراد مجاعيت أنه كما يشـن بعـض   
صـوالت   	القساوسة األغبياء املعاصرون على سرية نبينـا األكـرم   
، لدرجة �االفتراء والبهتان، فقد شنت أسوأ منها على حياة املسيح 

ه بتهمة قذرة جـدا،  حيول احلياء واخلجل دون كتابتها. فقد اتهمت أم
وكذلك اتهمت بعض من جداته مبن فيهن "ثامار" و"راحاب" و"بثْشبع" 
بتهمة الزنا. وهذا ما يقبله القساوسة أيضا. واألسوأ من كل ذلك تلك 

، وكيفية تزييفه وخداعه يف كل �التهم اليت وجهت إىل سرية املسيح 
 اية املطاف حبسب وعـده يف  شيء، وكيفية معاقبة اهللا له باملوت يف

التوراة. فهي كلها كلمات إذالل وإهانة ال يستطيع مسلم أن يقرأهـا  
بشدة حىت حطَّت درجته  �دون أن يغتاظ عفويا. فقد أهني املسيح 
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عن درجة شخص عادي أيضا، ففي هذه احلالة كان من الطبيعـي أن  

ا. فما كان من إىل اإلفراط رويدا رويد �متيل اجلماعة اليت آمنت به 
يرضـوا إال أن  أن املتحمسني من الناس الذين حيبون الشـرك سـلفا   

يؤلّـهوا املسيح. وكأم أرادوا أن يعوضوا بذلك هجمات اليهود اليت 
  بشدة متناهية.  �شنوها على املسيح 

واألغرب من ذلك أن األناجيل اليت يريد املسيحيون أن يثبتـوا ـا   
كـان يف   �امل يهودي أن يثبت منها بأنه ألوهية املسيح قد حاول ع

احلقيقة إنسانا ماديا ومكارا، والعياذ باهللا، ومل تظهر منه معجزة قط ومل 
تتحقق له نبوءة. مث يقول بأن ما يقال يف األناجيل بـأن املسـيح أرى   
اليهود معجزات كثرية قد ثبت كذبه من األناجيل نفسها، ألنه يثبـت  

لما طلب كبار القوم آية من املسيح كان مـن  من شهادة اإلجنيل أنه ك
عادته إزاء ذلك أن يشتمهم شتائم بذيئة ويقول بأم لن يعطَوا أية آية. 
مث يقول املؤلف بأنه لو قبلنا أنه شفى بعض املرضى فهذا ليس دليال يفيد 
ألوهيته، ألن معارضيه يف الزمن نفسه كانوا أيضـا يـرون املعجـزات    

ن تثبت ألوهية يسوع باملعجزات اليت أرى األنبيـاء  نفسها. فهل يعقل أ
  اآلخرون أكرب منها؟ 

بشدة كانت النتيجة احلتمية  �فباختصار، ملا أهان اليهود املسيح 
أن حيدث اإلفراط مقابل هذا التفريط. فعندما هاج سـيل اإلفـراط يف   
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املسيحيني بقوة وشدة، وضع أساس تأليه املسيح يف الزمن نفسه. هـذا  
هم بسهولة عندما ننظر إىل هجمات اليهود من ناحية، ومن ناحيـة  يف

أخرى نتأمل يف مبالغات املسيحيني للتخلص منها. وألن كتب اليهـود  
منشورة اآلن، ونشرها بعض العلماء اليهود باللغة الفرنسية، وطُبعـت  
باإلجنليزية أيضا؛ فإن فهم احلقيقة قد سهل كثريا على الباحثني عن احلق 

األيام. تتفق مجيع فرق اليهود على أنه منذ أن أُعطـي موسـى    يف هذه
التوراة واألنبياء يأتون أيضا بني حني وآخر، مل يعلّم أحد التثليث بـل  
علّموا دائما أن إهلكم إلـه واحد، وهو غائب عن األنظار. يقدم اليهود 
عذرا آخر أيضا أنه عندما التمس موسى من اهللا على جبـل سـيناء أن   

وجهه، وقال اهللا: لن يرى وجهي أحد، كان ينبغـي أن يريـه اُهللا    يريه
  يسوع ويقول: هذا هو وجهي.

باختصار، فقد أراد اليهود أن يثبتوا أن املسيحية دين يريد أن ميـزق  
األنبياء مجيعا، ويريد أن يستأصـل   أختاموثيقة التوراة القدمية اليت عليها 

  اسي. التوحيد الذي هو مبدأ التوراة األس
فاحلاصل أن املسيحيني أرادوا أن يروجوا يف الدنيا بدعـة شـنيعة   
بتقدميهم إلـها ال ينسجم تعليمه عن اهللا مع تعليم التوراة وال مع تعليم 
القرآن قط. وال يبالون بأنه إذا كان هذا املعتقد اجلديد خيالف التـوراة  

ده بواسطة وصحف األنبياء اآلخرين، فكان من املفروض أن يثبت وجو



                  ����������������������������������������������� 	
�� ��������� �����   

  

�١٢٨� 
العقل على األقل. بل احلق أم غافلون متاما عن مقتضيات العقل أيضا 
وكأنه ال سيطرة الستدالل العقل على املذهب قط. بل ال حيق للعقـل  
حبسب رأيهم أن يديل بشهادته يف مسألة التوحيـد والتثليـث. إـم    

ألمر متعودون كثريا على النقد والطعن يف اآلخرين، ولكن الغريب يف ا
أم ال ميعنون النظر يف اعتقادهم قط. كان من واجبهم أن يثبتـوا أوال  

مث يركزوا علـى   -اليت تكذّا التوراة والقرآن والعقل- ألوهية املسيح
الكفارة والنجاة وغريمها من األمور اليت اختلقوها بأنفسهم. ولكنهم مل 

تقـدهم  يفعلوا ذلك بل خاضوا يف أمور سخيفة معرضني عن أساس مع
 أريد القول أيضا إىل جانب ذلك بأن يف أعماق هـذا  نيناحلقيقي. ولك

اخلطأ هناك حقيقة خافية أيضا، وقد سود وجهها حبواشـي األوهـام   
السخيفة حبيث تتراءى اآلن صورة بشعة وخميفة بدال من مجاهلا، ولكن 

السحب السوداء ملعان برق الصدق احلقيقي  هذه مع ذلك يوجد داخل
مازال يشعر بصيصه اخلافت يف هذا التعليم املهلـك، أي تأليـه   الذي 

وهو أنه يثبت من التوراة أن اهللا تعاىل خلق اإلنسان على صورته املسيح، 
روحه. وهذا ما يتبني من القـرآن الكـرمي   من وأودعه نوره ونفخ فيه 

أيضا. إذًا، ال يفوق مواهب اإلنسان وفطرته أن ينـزل اهللا تعاىل علـى  
يف قلـب   �عبده النقي نزوال جالليا حبيث تنصب خيمة عظمته قلب 

اإلنسان، وأن تنشأ بني اهللا وعبده عالقة متينة، كما حيدث عندما يوضع 
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احلديد يف نار مضطرمة فيبدو يف الظاهر كأنه صار نارا ولكنه حديد يف 
احلقيقة وليس نارا. فعلى هذا النحو تقوم عالقة حميب اهللا الكاملني معـه  

فيشعرون بداخلهم أن اهللا تعاىل قد نزل فـيهم. ويف كـثري مـن     �
 �ري على لسان بعض النـاس يف حالـة االحتـاد معـه     جتاألحيان 

م يذكرون هذه العالقة باهللا بأسلوب ينخدع  الشطحاتأيضا، مبعىن أ
به عامة الناس ويزعمون كأم يدعون األلوهية. وتوجد كلمات مـن  

  تقريبا.  إلهليةتب اكالهذا القبيل يف مجيع 

  وأفعاله 	أقوال النبي 

وفعله يف القرآن الكرمي  	وبناء على ذلك قد عد قول نبينا األكرم 
وما ينطق عـنِ  �قولَ اهللا وفعله. فمثال قد ورد عن القول قوله تعاىل: 

ىل . انظروا اآلن أنه يثبت من قوله تعا�١الْهوى * إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى
هي أقوال اهللا تعاىل. ومقابل ذلك هنـاك آيـة    	أن مجيع أقوال النيب 

وما �أخرى يثبت منها أن أفعاله أيضا هي أفعال اهللا، كما يقول تعاىل: 
. فثبت من هذه اآلية أن أفعال النيب �٢رميت إِذْ رميت ولَكن اَهللا رمى

اله مبنــزلة  فعوأ 	النيب ال قوأيضا أفعال اهللا تعاىل. فلما كانت أ 	

                                                           

 ٥، ٤النجم:  ١
 ١٨األنفال :  ٢
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هو املظهر األمت لذات البـارئ   	له، فما النتيجة إال أنه فعاال اهللا وأقوأ

املسلمون العقالء إلـها وال يعدونه أقنوم  	تعاىل؟ ومع ذلك ال يعده 
األلوهية مثل املسيحيني، مع أن هناك إثباتا عمليا أيضا حبقه وهو أن اهللا 

 	. والذين آذوا الـنيب  	ذلك متاما يغار له تعاىل كما يغار لنفسه، ك
وسفكوا الدماء بغري حق أو أخرجوه من وطنه، ما أمات اهللا تعاىل النيب 

أجلسـهم علـى    	ما مل يذقهم عذابا شديدا، والذين حـالفوه   	
مع وقائع يسوع املسيح نضـطر   	ا نقارن وقائع النيب عندمالعروش. و

علـى  وع املسيح تأييدا عمليا بـل  مل يؤيد يس �إلقرار بأن اهللا إىل ا
ظل يؤيد اليهود حىت علّقوه على الصـليب وأهـانوه   العكس من ذلك 

  بشدة. 
قُتل هو يف غضون ليلة واحدة.  	قتلَ النيب  خسرو برويزحني أراد 

ولكن عندما صدر قرار اعتقال املسيح نتيجة وشي اليهود فقد اعتقلـه  
سجن. اآلن، كل واحد شرطيان فقط خالل ثالث ساعات وأودعوه ال

يستطيع أن يفهم إن كان قد حالف املسيح شيء من جـالل اهللا؛ إذ مل  
  يسلم من االعتقال رغم دعائه طول الليل. 

للهجوم عليه بغية  	مث نرى كم من الناس اجتمعوا عند بيت النيب 
قتله وحاصروا بيته ولكنهم خابوا وخسروا مع حماوالم الشديدة وأُنقذ 

هللا دون أن يدعو طول الليل مثل يسوع املسيح، وخرج من بفضل ا 	
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بني مجعهم بكل سهولة يف وضح النهار ومل يره أحد. أما دعاء املسـيح  
األليم: "إيلي إيلي مل شبقتين" الذي يسخر منه اليهـود إىل اآلن، فقـد   

  رفض متاما وكانت نتيجته هو صلبه باعتراف املسيحيني. 
، وال ختتلف وقائع احلواريني �املسيح هذه كانت معاملة اهللا مع 

أيضا عنها كثريا، إذ قد وعدهم املسيح بأنه سيعود وهم أحياء. انظروا 
اآلن كيف ثبت بطالن هذه النبوءة، إذ قد أوشكت ألفا سـنة علـى   
االنتهاء وال يوجد يئه أي أثر. وقد مات املنتظرون مجيعا ويسخر منهم 

معلّمكم؟ وواجه املسيحيون مـن هـذا   اليهود دائما سائلني: أين عاد 
السؤال خجال دائما ومل يطيقوا جوابا. قد وعدوا باثين عشر كرسـيا؛  
ولكن ارتد أحد احلواريني يف حياة املسيح، والثاين تصرف كاملرتـدين  

كراسٍ فقط، مع أن النبوءة كانت تتضـمن   ةأيضا، وبذلك بقي عشر
فقد وعد أصحابه برفعهم  	وعدا باثين عشر كرسيا. أما نبينا األكرم 

  إىل العروش يف الدنيا، ويعترف معارضونا أيضا أن هذا الوعد قد حتقق. 
فاحلاصل أنه ال يوجد يف تعليم املسيح كلمات نادرة وعجيبة مـن  
شأا أن تؤدي إىل تأليهه، ألن الكلمات من النوع نفسه جاءت حبـق  

"ابـن اهللا"، وقيـل    األنبياء اآلخرين أيضا بكثرة. فمثال أُطلق على آدم
إلسرائيل أيضا "ابن اهللا" بل ورد أيضا بأنكم كلكم آلـهة. ولكن هل 
جيوز االستنتاج من هذه الكلمات أن الذين استخدمت هذه الكلمـات  
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حبقهم هم آلـهة أو أبناء اهللا يف احلقيقة؟ وقد استخدم املسـيح أيضـا   

  كلمات مثلها!

  ظهور المسيح الموعود

من احلبـة   �م قد جعلوا يف حق املسيح فأقول بأسف شديد بأ
منذ أكثر  �قبة بغري حق. أنا أيضا أتلقى إهلاما من اهللا تعاىل، ويكلّمين 

آية. أقول حلفا بـاهللا بـأن    ١٥٠من عشرين عاما، وقد ظهرت قرابة 
األموات الذين ظلوا حييون حبسب سنة اهللا تعاىل قد أُحيوا على يـدي  

 بأنه قد استجيب يل أكثر من عشرة آالف أيضا. كذلك أقول حلفا باهللا
دعاء. والكلمات اليت وردت يف األناجيل حبق يسوع املسيح وتسـتنبط  
منها ألوهيته قد ورد حبقي يف كالم اهللا ما هو أعلى منها بكثري. وقـد  

 اهللانشرت أيضا تلك الكلمات يف كتيب. لقد مسـاين اهللا آدم، ومسـاين   
يح املوعود، وأخربين بأن املوعود الذي خال يف املس اهللاإبراهيم، ومساين 

انتظاره األنبياء مجيعا هو أنت. ولكن مع ذلك ال أقول بأين إله، أو ابن 
إله، بينما قد جاءت يف كالم اهللا حبقي كلمات كثرية ميكن بناء عليهـا  

ا بسهولة أكرب مقارنة باملسيح ابن مرمي. ولكين أعرف أن هأن أُمسى إلـ
 ،لذا إنين أستغرب أكثر من أي واحد يف العامل كله وأتساءل: هذا كفر

أية أفضلية وجدت يف املسيح ابن مرمي حىت اتخذ إلـها بسببها؟ هـل  
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كانت له معجزات غري عادية؟ بينما أرى أن معجزات أكرب منها تظهر 
على يدي. أو هل كانت نبوءاته أفضل وأعلى؟ وسيكون قويل مناقضـا  

رف بأن النبوءات اليت أُعطيتها أعلى بكثري مما أُعطيـه  للحقيقة إن مل أعت
املسيح ابن مرمي. هل يل أن أقول بأنه قد وردت يف األناجيل حبق املسيح 

اختاذه إلــها؟  إىل ابن مرمي كلمات أعلى وأفضل وبسببها يضطر املرء 
الذي احللف الكاذب بامسه مـدعاة للعنـة يف   - ولكين أقول حلفا باهللا

بأن كلمات اهللا اليت وردت حبقي أنا، وأقول حلفا باهللا  -لعقىبالدنيا وا
مرة ثانية بأا كلمات اهللا اخلالصة وليست حمرفة ومبدلة ومغيرة مثـل  
األناجيل، إمنا هي أكرب شأنا بكثري مما يستخرجه القساوسة من األناجيل 

بنوة اهللا؟ حبق املسيح ابن مرمي. ولكن هل جيوز يل أن أدعي األلوهية أو 
فعلى غرار ذلك جيب أن تعلموا يقينا أن املسيح ابن مرمي أيضـا لـيس   
إلـها وال ابن إله. أنا مسيح حممدي وكان هو مسيحا موسويا. وكان 
مقدرا يف قدر اهللا أن يأيت املسيح يف اية السلسلة اإلسرائيلية اليت بدأت 

ملسيح يف ايـة  شريعتها من موسى، وكذلك قدر مقابل ذلك أن يأيت ا
، 	السلسلة اإلمساعيلية أيضا اليت بدأت شريعتها من حممد املصـطفى  

فكان كذلك. لقد جاء عبد اهللا موسى بشريعة لبين إسرائيل، وكان يف 
علم اهللا أن بين إسرائيل سيتركون حقائق الشريعة وأسرارها يف القـرن  

أيضا، لـذا  الرابع عشر تقريبا بعد موسى وستتدهور حالتهم األخالقية 
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يف  �خلق اهللا تعاىل املسيح ابن مرمي يف القرن الرابع عشر بعد موسى 

. فعندما جاء يف الدنيا مثيل موسى، أي قائمة إسرائيل لبينبلد مل تعد فيه 
، حبسب وعد التوراة يف سفر التثنية، خلق اهللا 	سيدنا حممد املصطفى 

ى غـرار املسـيح   أيضا مسيحا عل 	تعاىل يف القرن الرابع عشر بعده 
األول، وهو أنا. وكما أن مثيل موسى أفضل منـه يف أمـور كـثرية،    
كذلك مثيل عيسى أيضا أفضل منه يف أمور كثرية، وهذه أفضلية جزئية 

  يعطيها اهللا من يشاء. 

  كيف تتحقق العصمة؟

أرى أن مسألة العصمة والشفاعة اليت يقـدمها املسـيحيون مـرارا    
تة اخندعوا ا. إذا كان املراد من املعصـوم  وتكرارا ليست إال خديعة حب

أال يقدر عدو على النقد والطعن يف حياته العملية فتعالوا نـريكم مـا   
كتب اليهود الذين طعنوا كثريا يف سرية املسيح وأمه. وإذا كان املـراد  
من املعصوم أن يدعي أحد بنفسه بأنه صاحل فتعالوا نريكم من األناجيل 

سه بأنه ليس صاحلا. فلما مل تثبت عصمة املسيح ابـن  أن املسيح أقر بنف
مرمي بأي طريقة بل يثبت من األناجيل أن بعض تصرفاته تنايف العصمة؛ 

األبديـة كاخلتـان، وحرمـة     التوراةمثل شرب اخلمر، ونقض أوامر 
اخلنـزير، واإلضرار بأموال اآلخرين بغـري حـق، وسـباب الكتبـة     
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�١٣٥�

رأسه بزيت من  مبسح جسده، ودهنِوالفريسيني، والسماح للمومسات 
مال حرام، وعدم منع التالميذ من قطف السنابل من حقول اآلخرين.. 

أم ال؟ إذا كان شـرب   آثامقولوا اآلن، باهللا عليكم، أهذه األمور كلها 
اخلمر عمال حسنا فلماذا كرهه يوحنا، وقال دانيال بأن أبواب السماء 

ر اخلتان أمرا دائما فلماذا منعه، تبقى مغلقة على شاريب اخلمر؟ وكان أم
مع أنه ينقذ من أمراض كثرية حبسب البحوث املعاصرة أيضا؟ كـذلك  

ألبد، فلماذا أفىت باستهالكه؟ وقال مـن  إىل اكان حلم اخلنـزير حراما 
  ناحية بأن التوراة مل تنسخ، مث نسخها بنفسه! 

صعب  وجدير بالتذكر أن إثبات عصمة املسيح ابن مرمي من اإلجنيل
كصعوبة إثبات صحة املسلول الذي بلغ به املـرض مرحلـة الـذبول    

أوال قبل  �واإلسهال. أمل يكن واجبا عليهم أن يثبتوا عصمة املسيح 
الطعن يف اآلخرين؟ هل من األمانة يف شيء االدعاء فـورا بـالنظر إىل   
كلمة االستغفار يف القرآن الكرمي بأن املراد منها هـو ارتكـاب اإلمث،   

  البصر عما ورد يف اإلجنيل أنين لست صاحلا؟ وغض 
بعد كل ذلك نرى أيضا بأنه ال يثبت كون أحد شفيعا يف اآلخرة إال 
الذي أبدى شيئا من مناذج الشفاعة يف الدنيا. فعندما ننظر إىل موسـى  
من هذا املنطلق يثبت كونه أيضا شفيعا ألنه أزال بدعائه أكثر من مـرة  

د به التوراة. وكذلك حني ننظر إىل سيدنا عذابا موشكا، وهذا ما تشه
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من هذا املنطلق يتبني كونه شفيعا كأجلى البديهيات  	حممد املصطفى 

ألن من تأثري شفاعته رفْع الصحابة املساكني إىل العروش. وكان مـن  
 -بعد ما تربوا يف الوثنية والشرك- تأثري شفاعته أن صار الناس موحدين

أن متبعيه ال  	ي زمن. مث من تأثري شفاعته حبيث ال يوجد نظريهم يف أ
يزالون يتلقون إهلاما صادقا من اهللا تعاىل إىل يومنا هذا، ويكلِّمهـم اهللا  
تعاىل. ولكن أين وكيف تثبت كل هذه األشياء يف املسيح ابن مرمي. أية 

 من أننا جند 	شهادة أكرب على شفاعة سيدنا وموالنا حممد املصطفى 
  ؟ا ال ميكن أن جيده أعداؤنابواسطته م من اهللا

أما إذا أراد معارضونا اختبار ذلك فيمكن البـت يف املوضـوع يف   
غضون بضعة أيام. ولكنهم ال يريدون احلُكم بل يريدون إكراهنا علـى  
أن نتخذ إلـها ال يتكلم وال يرى وال خيرب بشيء قبـل األوان، أمـا   

  عنه. إلـهنا فقادر على كل ذلك، فطوىب ملن كان باحثا 
م، ١٩٠٢، أيار/مايو ٥، رقم ١(نقال عن جملة "مقارنة األديان" جملد 

  )٢٠٩إىل  ١٧٥ص 
  
 






  

  


