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إقلب السؤال !
معلوم لدى الجميع مدى هجوم المسلمين على عقيدة “ التجسد االلهي “ في المسيحية ،
ومدى مجادلتهم بمكابرة وحجج باهتة ضد هذه العقيدة القويمة .لذا لن أقوم بتكرار البراهين
واألدلة التي استخدمها رجال الرب في المحاماة عن حق االنجيل هذا ( فيلبي  1:7و)71
والداحضة لكل حججهم  ،انما سنبحث خالل الصفحات القادمة ذات عقيدة “ التجسد
اإللهي”  ..ولكن! من الجهة المقابلة .أي من أعماق اإلسالم  ،وأصح كتبه الدينية! وهو ما
يُعرف بـإسلوب “ قلب الطاولة “ على الخصم ! ) 1 ( 1وهو نهج انتهجه الرب يسوع المسيح
في حواراته مع معارضيه.

سؤال ديدات الشهير  " :أين قال المسيح  :أنا الله فإعبدوني " ؟
إن أشهر وأوسع عبارة تهجمية انتشارا ً  ،يستخدمها المسلمون  ..وكأنها مضغة  Gumال
يسأمون من مضغها هي ذلك السؤال الذي ردده الشيخ أحمد ديدات حين كتب :


“ انه ال يوجد في الكتاب المقدس  ..تصريح واحد أو عبارة واحدة ال تحتمل
االلتباس أو التأويل حيث يدعي عيسى انه الله او حيث يقول  :اعبدوني .فعيسى لم
يقل في اي مكان بأنه هو والله ذات واحدة “ !
( المسيح في االسالم – أحمد ديدات – ترجمة محمد مختار – ص  111و) 111

… “There is not a single unequivocal statement throughout the Bible,
where Jesus claims to be God or where he says - 'worship me.' Nowhere
)”does he say that he and God Almighty are one and the same person.
Christ in Islam – Deedat - Page 35).

هكذا تساءل ديدات وهكذا يفعل باقي تالميذه “ األوفياء “ !
 1راجع مقدمة كتابنا  :ماذا قال االسالم عن بولس .اطلبه مني مجانا ً عبر االيميل المنشور على الغالف
الخارجي .ولكن بعد ان تفرغ من قراءة باقي هذا الكتاب!
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اآلن الى البيان والمناقشة  ..ولنكتشف معا ً ان كان سؤالهم سيصمد لو قلبناه على اإلسالم
ومعبود المسلمين.
وسيكون عرض البحث من خالل عدة محاور  .والبداية ستكون بالطبع مع البداية  ،أي
المحور األول ..على غرار “ في البدء  ( ”..تكوين ! )7:7
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المحور ا ألول
حين غيّر الله صورته !
تجسد اله االسالم في صورة محددة!
جاء في القرآن هذا النص الخطير :
س ُجو ِد َف َال ي َ ْستَطِيعُو َن “(سورة القلم )24:
َف عَن سَاق َويُ ْدعَ ْونَ إ ِ َلى ال ُّ
“ يَ ْومَ ي ُ ْكش ُ
واآلن لنقرأ األحاديث النبوية التي القت الضوء على هذا النص القرآني وخاصة حول الفعل
الرباني وهو كشف اإلله لساقه يوم القيامة !
فاسمحوا لي بوضع الشواهد من أصدق وأصح كتب االحاديث النبوية وأعني بها صحيح
البخاري وصحيح مسلم  ..فلنقرأ :
“ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن
يزيد الليثي عن أبي هريرة  :أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال
رسول الله ص هل تضارون في القمر ليلة البدر قالوا ال يا رسول الله قال فهل
تضارون في الشمس ليس دونها سحاب قالوا ال يا رسول الله قال فإنكم ترونه كذلك

يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد
الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت
الطواغيت وتبقى هذه األمة فيها شافعوها أو منافقوها شك إبراهيم فيأتيهم

الله فيقول أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاءنا ربنا عرفناه
فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه
ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها وال يتكلم
يومئذ إال الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وفي جهنم كالليب مثل
شوك السعدان هل رأيتم السعدان قالوا نعم يا رسول الله قال فإنها مثل شوك
السعدان( ” .صحيح البخاري  -باب التوحيد  -قول الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى
ربها ناظرة ).
4



“ ...يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد
الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت

وتبقى هذه األمة فيها منافقوها فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير
صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى
يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون
فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهري
جهنم( ”...صحيح مسلم  -كتاب اإليمان  -باب معرفة طريق الرؤية).



“ ..وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون وإنما ننتظر ربنا قال
فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول أنا

ربكم فيقولون أنت ربنا فال يكلمه إال األنبياء فيقول هل بينكم وبينه آية
تعرفونه فيقولون الساق فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ويبقى من
كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا” .
(البخاري – كتاب التوحيد – باب قول الله تعالى  :وجوه يومئذ ناظرة – رقم .)8866



“ ..وحدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن
عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن ناسا في زمن رسول الله ص قالوا يا رسول
الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال رسول الله ص نعم قال هل تضارون في رؤية
الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر
صحوا ليس فيها سحاب قالوا ال يا رسول الله قال ما تضارون في رؤية الله تبارك
وتعالى يوم القيامة إال كما تضارون في رؤية أحدهما  ........حتى إذا لم يبق إال من كان

يعبد الله تعالى من بر وفاجر أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى
صورة من التي رأوه فيها قال فما تنتظرون تتبع كل أمة ما كانت تعبد قالوا
يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم فيقول أنا ربكم
فيقولون نعوذ بالله منك ال نشرك بالله شيئا مرتين أو ثالثا حتى إن بعضهم
ليكاد أن ينقلب فيقول هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها فيقولون نعم فيكشف
عن ساق فال يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إال أذن الله له بالسجود وال
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يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إال جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن
يسجد خر على قفاه ثم يرفعون رءوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه
فيها أول مرة فقال أنا ربكم فيقولون أنت ربنا ثم يضرب الجسر على جهنم “.
( صحيح مسلم – كتاب اإليمان – باب معرفة طريق الرؤوية – حديث رقم .) 982

من خالل االحاديث الصحيحة اعاله  -ومن اصح كتابين بعد القرآن لدى أهل السنة
والجماعة أي صحيح البخاري وصحيح مسلم (  - ) 1قرأنا بأوضح العبارات  ،بأن رب
المسلمين سياتي يوم القيامة بصورة غير صورته ويراه المسلمين بعيونهم (  ، ) 9ثم
ينكرونه !
بعدها يذهب مختفيا ً ليرجع اليهم ثانية بصورة اخرى ويقول لهم  :انا الهكم ! فيعرفونه
ويتبعونه! هذا باختصار ما حوته اصح األحاديث التي تفوه بها رسول االسالم نفسه ! ومن
المعلوم لدى كل المسلمين بأن رسولهم “ال ينطق عن الهوى ان هو إال وحي يوحى “
(سورة النجم )4-3 :فكالمه وحي يوحى !
____________________________
(  ) 1قال اإلمام النووي  “ :اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز :
الصحيحان البخاري ومسلم  ،وتلقتهما األمة بالقبول “( شرح النووي لصحيح مسلم .)74 / 7
وقال اإلمام الشوكاني ” :واعلم أن ما كان من األحاديث في الصحيحين أو أحدهما جاز االحتجاج به من دون
بحث ألنهما التزما الصحة وتلقت ما فيهما األمة بالقبول “( نيل األوطار .) 22/7
وقال اإلمام الذهبي “ :وأما جامع البخاري الصحيح فأجل كتب اإلسالم وأفضلها بعد كتاب الله تعالى “
( الحطة في ذكر الصحاح الستة ص.)372
وقال األلباني  … “ :كيف والصحيحان هما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى باتفاق علماء المسلمين
من المحدثين وغيرهم فقد امتازا على غيرهما من كتب السنة بتفردهما بجمع أصح األحاديث الصحيحة
وطرح األحاديث الضعيفة” (مقدمته لشرح العقيدة الطحاوية ص.)71-74
(  ) 9إختلف أهل السنة والشيعة اختالفا ً جذريا ً في قضية رؤية ربهم ! فاحتج الشيعة لعدم امكانية
رؤية ربهم ال في الدنيا وال اآلخرة بقول القرآنَ “ :ال تُد ِْر ُكهُ ْ َ
األ ْبصَا ُر“( األنعام ) 703 :واحتج السنة
على امكانية الرؤية يوم القيامة بقوله  “ :إِ َلى َربِهَا َناظِ َرة “ ( القيامة . )23:
فهل القرآن متناقض أم هم المتناقضون ؟!
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التنكر المتقن !
اذن االله في االسالم  ،سيقوم بتغيير صورته الى صورة “ متجسدة “ ال بل ومنظورة،
ويشاهده المسلمين  ،مرة ينكرونه ومرة يعرفونه!
وانكارهم له ومعرفتهم به ستحدث نتيجة كونه قد جاء بصورة محدودة متجسدة أي بهيئة
منظورة ! ( ) 1
اذ ربهم بامكانه ان يأتي بصورة اي “ بشكل محدود “  ،له ابعاد ،وبداية ونهاية  ،اذ سيميزه
المسلمون بكل يسر وسهولة!
)
9
(
وال يخفى بأن المسلمين ينسبون “ النقص “ إلله المسيحية لكونه تجسد في المسيح .
فهل هذا “ الظهور “ لربهم في حيز خاص  ،محدد  ،له يمين وشمال وفوق وتحت  ،والذي
ليس له مصطلح سوى “ التجسد “! هل سيعتبره المسلمون “ نقصا ً “ ينسبونه الى ربهم ؟
بينما كالم محمد يثبت وبشكل قاطع ان ربهم يتحيز ويتجسد ( بصورة ) محدودة ويراه
المسلمون ويميزون ساقه !
وهو تصريح خطير نستنتج منه بأن لله شكل معروف لدى المسلمين  ،فاراد ان يتخفى
عنهم بصورة اخرى ،بداعي انه يختبرهم هل يعرفونه ام ال ؟! وال ادري ما سبب هذا
االختبار في يوم القيامة ؟ ام المفروض بأن فترة االختبار كانت يجب ان تنتهي مع نهاية
الحياة الدنيا ؟!
ان هذا السؤال يأخذ بيدك عزيزي القارئ الى المحور الثاني ..
_______________________________
(  ) 1سأقوم بنعمة الرب باصدار كتاب حول صفات الله في االسالم .قريبا ً ان شاء الرب وتأنى في مجيئه.

(  ) 9ولو سألناهم  :هل يقدر الله ان يتجسد ؟ ان قالوا  :نعم يقدر  .قلنا لهم  :فلماذا تعترضون عليه
باعتباره نقصا ً ؟ ولو قلتم  :ال يقدر  .فقد نسبتم لربكم العجز والضعف  ،وانه ال يملك االعالن عن
ذاته  ،وأنه أقل مكانة من مخلوقاته  ،كالمالئكة التي تستطيع ان تتجسد  ،كما فعل جبريل حين تجسد
لمريم “ وتمثل لها بشرا ً سويا ً “ ( سورة مريم  .) 71بينما يمتلك  000جناح يسد السماء ! وكالنار
التي تتجسد في األجسام المشتعلة  ،وكالقوة المغناطيسية التي ال تدرك قوتها اال حين تتجسد في
الحديد  ،والكهرباء التي تتجسد في االسالك وتحرك الحياة من حولنا  ،وكالفكر البشري الذي
يتجسد في الحروف والكلمات المكتوبة والمسموعة ! أخي المسلم هذا الكتاب سيثبت لكم أنكم
تؤمنون بعقيدة التجسد االلهي رغم كل مقاومتكم لها !
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المحور الثاني
ما سبب تنكر رب االسالم يوم القيامة ؟
رأينا معا ً بأن رب المسلمين قد غير صورته  ،ثم جاء وظهر امام المسلمين  ،ثم عاد ثانية
وغير صورته ،ثم عاد ووقف امام المسلمين بصورته التي يعرفون  ،بحركات ال فائدة منها
وال منطق! فهل ربهم يغير صورته االصلية ؟ ولعدة مرات وكأنه حائر اليدري ما يفعل.
فلماذا هذا التنكر ؟! من المؤكد بأن وراء هذا التصرف الغريب أمر جلل وسبب عظيم ..
فما هو ؟!
يجيبنا محمد في ذات حديثه :
إن الله اراد امتحان البشر يوم القيامة!!
والمعلوم انه ال اخـتـبار في اآلخرة ألنه يحدث في الدنـيا ،واآلخـرة للحـسـاب و الجـزاء.

هل عند اإلمتحان يُكرم الرب أو يهان ؟
ولكأنه “ امتحان ملحق “ لراسبين في المدرسة ؟ فما فائدة هذا االمتحان ما دام كل المسلمين
– او معظهم – قد علموا محتوى االمتحان بل ونتيجته ايضا ً .
ماذا لو قام احد المسلمين ( ممن يحفظون هذا الحديث الصحيح من البخاري ) بكشف لعبة
ربهم قائالً:
“ لقد كشفت ما تفعل  ،فأنت ربنا ولكن متخفيا ً  ،النني احفظ هذا الحديث في البخاري
ومسلم” !
وإذا وافق هذا المسلم على انه الرب ( في صورته المتجسدة ) فهل حينها سيرسب في
االمتحان ويُطرح في جهنم ؟!
ثم ان سؤال االمتحان غريب عجيب  ..وهو تغيير الصورة عدة مرات  ،تارة يغير صورته
ثم ينكرونه ،ثم يذهب ليأتي بصورته التي يعرفونها .هل هذا امتحان ام مخادعة لهم ؟ هـل
هـم ممن تـنطبـق عليهـم اآليـة القرآنية  “ :ان المنافقين يـخـادعـون الله و هـو خـادعـهـم”
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(النساء  )742:؟
أم إنه يا تـرى كان يمازحهم  ،وبعـدها يشير الى  :الكاميرا الخفية  ..؟
أم يا تـرى أخـطـأ الله واشـتـبه األمـر عليه  ،وظن بأن جميع المؤمنيـن به يعـرفون كـل
أشكاله وصوره وسوف يعـرفونه بأي شـكـل يأتي به ؟!
بصراحة انها اسئلة محيرة ،حاولت إجابتها عوضا ً عنهم  ،وعجزت !
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المحور الثالث
الله في صورة مخلوق !
معرفة محسوسة !
سيقوم الله في االسالم بالتجسم او التجسد او التحدد ( ال مشاحة في االلفاظ ) في صورة “
غير صورته التي يعرفون “ !
ونشدد على مالحظة عبارة “ يعرفون “ التي اطلقت على المخلوقات من اخوتنا المسلمين.
وتلك عبارة اراها تسبب لهم احراجا ً شديدا ً ! اذ سنسألهم :ما هي تلك الصورة وما ابعادها
وهل لها حدود مرئية ؟

الصورة هي شكل !
ثم ان اتيانه بصورة  ،يثبت وقوع “ التجسد “ على ربهم كما اسلفنا .فالتجسد ياتي بمعان
كثيرة منها التجسد في جسد حي  ..او بصورة ما  ..محددة  ..مميزة  ..لها بداية ونهاية.
والصورة التي سياتي بها معبود محمد هي “ صورة ال يعرفها المسلمون “  ..ثم يعود
بصورته التي يعرفون! وهذا تحديد لربهم  ،اذ ان مخلوقاته ستراه وتتعامل معه تارة تنكره
وتارة تعرفه وتسجد له !
فهو معروف لديهم بشكل حسي  ..فصورته تعني تجسده !
ولزيادة توثيق كالمنا  ،فلنقرأ هذا النص القرآني لنفهم معنى كلمة “ صورة “ :
“ال َّلهُ ا َّلذِي َجع َ َل َل ُكمُ ْ َ
ص َو َر ُك ْم”(غافر .) 64:جاء في
ارا َوال َّس َماءَ بِنَا ًء َوص ََّو َر ُك ْم َفأَ ْحسَنَ ُ
ض َق َر ً
األ ْر َ
تفسير ابن كثير:
 “ قوله تعالى  ”..والسماء بناء “ أي سقفا للعالم محفوظا “ وصوركم فأحسن
صوركم “ أي فخلقكم في أحسن األشكال ومنحكم أكمل الصور في أحسن
تقويم “ (.تفسير القرآن العظيم  -ابن كثير  -غافر )04
صو َرة َما شَاءَ َر َّكبَكَ “(االنفطار  .)8 :قال ابن كثير:
قال القرآن ايضا ً ”:فِي َأي ِ ُ
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“ ..أما قرأت هذه اآلية في كتاب الله تعالى “ في أي صورة ما شاء ركبك “ ؟
قال شكلك ”( .تفسير القرآن العظيم  -ابن كثير  -االنفطار )8

وجاء ايضا ً” :ه َُو الَّذِي يُص َِو ُر ُك ْم فِي ْاأل َ ْر َح ِام “( ال عمران .)0:ورد في القرطبي:
 “ أخبر تعالى عن تصويره للبشر في أرحام األمهات وأصل الرحم من الرحمة
ألنها مما يتراحم به  .واشتقاق الصورة من صاره إلى كذا إذا أماله ; فالصورة
مائلة إلى شبه وهيئة ” ( .تفسير الجامع الحكام القرآن -القرطبي  -ال عمران )0:
وكلها نصوص تقطع بان “ الصورة “ هي الخلقة والهيئة والشكل !
ورب االسالم سيأتي في صورة محددة حسية ..هي  :الخلقة والهيئة والشكل!

سمات المخلوق !
وقد اعترف كبار علماءهم  ..بأن ربهم سيأتي في صورة مخلوق!!
فقال االمام النووي:
 “ وإنما استعاذوا منه لما قدمناه من كونهم رأوا سمات المخلوق  .وأما قوله
ص ( :فيتبعونه ) فمعناه يتبعون أمره! “ (صحيح مسلم بشرح النووي).
وقال القاضي عياض:
 “ قال  :ويحتمل وجها رابعا وهو أن المعنى يأتيهم الله بصورة  -أي بصفة  -تظهر
لهم من الصور المخلوقة التي ال تشبه صفة اإلله ليختبرهم بذلك” ( .فتح الباري
بشرح صحيح البخاري  -ابن حجر العسقالني  -كتاب الرقاق  -باب الصراط جسر جهنم)

فما معنى “ سمات المخلوق “ ..؟ وعلى من تعود ..؟
تعود على الصورة التي اتى بها!
وسمات المخلوق  ..لها أبعاد !
وسمات المخلوق  ..لها حيز !
وسمات المخلوق له حدود !
وهذه الصورة سيتعاملون معها بالرؤية والكالم والتعوذ .فسمات المخلوق هي  :المحدودية ,
الحيز  ,المكان  ,الطول  ,العرض الخ !!
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تبريرات علماء اإلسالم !
قالوا :
في فتح الباري بشرح البخاري للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني:
“ ..وأما نسبة اإلتيان إلى الله تعالى فقيل هو عبارة عن رؤيتهم إياه ألن العادة أن كل من غاب عن
غيره ال يمكن رؤيته اال بالمجيء إليه فعبر عن الرؤية باإلتيان مجازا وقيل اإلتيان فعل من افعال الله
تعالى يجب اإليمان به مع تنزيهه سبحانه وتعالى عن سمات الحدوث وقيل فيه حذف تقديره يأتيهم
بعض مالئكة الله ورجحه عياض قال ولعل هذا الملك جاءهم في صورة انكروها لما رأوا فيها من سمة
الحدوث الظاهرة على الملك ألنه مخلوق قال ويحتمل وجها رابعا وهو ان المعنى يأتيهم الله بصورة
أي بصفة تظهر لهم من الصور المخلوقة التي ال تشبه صفة اإلله ليختبرهم بذلك فإذا قال لهم هذا الملك
انا ربكم ورأوا عليه من عالمة المخلوقين ما يعلمون به انه ليس ربهم استعاذوا منه لذلك” انتهى

كنا ننتظر ان يشفي اإلمام ابن حجر العسقالني ( وهو شارح صحيح البخاري ) غليل المسلمين
المتحيرين الضائعين حول مصيبة اتيان ربهم بصورة غير صورته وتضاربهم حولها ..
طوح أملهم !
ولكنه خيب فالهم و ّ
اذ وضع قدامهم مجموعة كبيرة من الحلول الواهية في فضاء الخواء  ،لدرجة الهزل .فقال
ان األمر ربما هو “ مجاز “  ،بينما يرفضون المجاز في الكتاب المقدس حينما نجيب به
على شبهاتهم ،ليتسنى لهم تفسير كتابنا كما يهوون! فقال ابن حجر:


“ وأما سبة اإلتيان إلى الله تعالى فقيل هو عبارة عن رؤيتهم إياه ألن العادة أن
كل من غاب عن غيره ال يمكن رؤيته اال بالمجيء إليه فعبر عن الرؤية باإلتيان
مجازا”.

مجاز ! في حين ان علماء مسلمين آخرين ينفون المجاز في القرآن والحديث كما سيأتي
ذكره فيما بعد وأيضا ً نقرأ :
“ وقيل اإلتيان فعل من افعال الله تعالى يجب اإليمان به مع تنزيهه سبحانه وتعالى
عن سمات الحدوث”
االتيان هو فعل  ..ولكن على المسلم ان يؤمن به دون ان يفهمه!
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في حين ان هذا الغير فاهم  ،ال يتورع من مهاجمة عقائد المسيحيين مطالبا ً ان يشرحوا له
بالعقل والمنطق عقائد سماوية عالية شاهقة كالتثليث والتوحيد والتجسد  .قالوا ايضا ً :


“ وقيل فيه حذف تقديره يأتيهم بعض مالئكة الله ورجحه عياض قال ولعل هذا
الملك جاءهم في صورة انكروها لما رأوا فيها من سمة الحدوث الظاهرة على
الملك ألنه مخلوق” !

تصوروا افالسهم الشديد  ،اذ زعموا بأن بعض المالئكة هي التي جاءت بهذه الصورة
المنكرة! بينما الحديث واضح  “ :فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون “ !
وما لجوؤهم الى هذا التعليل العليل السقيم إال بسبب مصابهم من جراء اتيان معبودهم
بصورة غير صورته وانكار المسلمون له وتعوذهم منه .وهي أثقل المصائب على كاهل
المسلم  ،والتي لن يتمكن من طرحها ابدا ً.
اما االحتمال الرابع فقد زاد طينتهم بلالً وأهطل ابطهم عرقا ً وخجالً فقالوا :

 “ قال ويحتمل وجها رابعا وهو ان المعنى يأتيهم الله بصورة أي بصفة تظهر
لهم من الصور المخلوقة التي ال تشبه صفة اإلله ليختبرهم بذلك فإذا قال
لهم هذا الملك انا ربكم ورأوا عليه من عالمة المخلوقين ما يعلمون به انه
ليس ربهم استعاذوا منه لذلك”
وهذا الشاهد قد سبق ذكره في ص  .. 8ويدل على اعترافهم بجواز اتيان ربهم بصورة
المخلوقين  ،على شبه صفة ال تشبه صفة االله .فصارت له أبعاد وقياسات  ،م ّكنت
المسلمين من رؤيتها وتأكدوا منها انه ليس بربهم فتعوذوا منه  ،وقعدوا منتظرين ربهم في
حين كان يكلمهم قائالً  “ :أنا ربكم ” ..ولم يقتنعوا !!
اما عن صورته الثانية التي سيأتي بها فيعرفونه  ،فأوقعتهم في حفر اخرى  ،اذ قالوا :
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“ وقد وقع في رواية العالء بن عبد الرحمن المشار إليها فيطلع عليهم رب العالمين وهو يقوي
االحتمال األول قال وأما قوله بعد ذلك فيأتيهم الله في صورته التي يعرفونها فالمراد بذلك
الصفة والمعنى فيتجلى الله لهم بالصفة التي يعلمونه بها وانما عرفوه بالصفة وان لم تكن تقدمت
لهم رؤيته ألنهم يرون حينئذ شيئا ال يشبه المخلوقين ”..

ونسأل :ما هي تلك “ الصفة “ المرئية ؟ اليست حيزاً ..؟ اليست تحديداً ..؟ اليست صورة
..؟ ما الذي رؤوه اذن ..؟ هل رأوا “ صفة ومعنى “ ؟ وهل الصفة والمعنى يُرى ؟! وما
معنى قول المفسر  “ :ألنهم يرون حينئذ شيئا ال يشبه المخلوقين وقد علموا انه ال يشبه
شيئا من مخلوقاته فيعلمون انه ربهم “ ؟ فما هو ذلك “ الشيء “ الذي سيرونه ..؟
اال يدل هذا على ان صورته االولى كانت تشبه المخلوقين ؟
وهذا يقوي حجتنا بأن رب المسلمين يتجسد ويتحدد في صورة المخلوقين.

أدنى صورة لله !
واالنكى واالدهى  ..ما جاء هنا ونذكركم به :
“ حتى إذا لم يبق إال من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر أتاهم رب العالمين
سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها قال فما تنتظرون تتبع كل أمة
ما كانت تعبد قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم
فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك ال نشرك بالله شيئا مرتين أو ثالثا حتى
إن بعضهم ليكاد أن ينقلب فيقول هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها فيقولون
نعم فيكشف عن ساق” (صحيح مسلم – كتاب االيمان – باب معرفة طريق الرؤية ).
ياللعجب! رب المسلمين سيأتي “ في أدنى صورة من التي رأوه فيها “ .ما معنى :
“ ادنى صورة “ ؟! هل سيتدني مركزه ومقامه ؟ اليس هذا بتحيز وتجسد مرئي للبشر ؟!
فقالوا من ضمن تبريراتهم :
“ أما بالنسبة لقول الحديث ( فيأتيهم في أدنى صورة ) فمعنى أدنى هنا أي أقرب وليس أقل”..
أوالً :لم يضع اي دليل يثبت زعمه بأن معنى “ أدنى “ هنا بمعنى أقرب !
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ثانيا ً :حتى لو افترضنا بأنها بمعنى “ أقرب “وحينها نطرح التساؤل :
“ أقرب “ الى ماذا ؟ الى صورته الحقيقية  ..ام الى صورته التنكرية ..؟!
ثالثا ً :لو كانت بمعنى “ اقرب “  ..فلن يتحمل نص الحديث هذا المعنى .
فالنص يقول كما في صحيح مسلم  “ :حتى إذا لم يبق إال من كان يعبد الله تعالى من بر
وفاجر أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها” !
من التي رأوه فيها .ولو كانت بمعنى “ اقرب  ..لكان النص يجب ان يكتب هذا:
“ في ادنى صورة الى التي رأوه فيها “.

أليس هذا تجسدا ً ؟
لقد اثبت رسول اإلسالم بأن ربه سيأتي “ بصورة “ غير صورته ويراه المسلمون فكيف
سيرونه ان لم يأتي “ بصورة “ محدودة متجسدة ؟!
اذن ما هي تلك الصورة التي هي غير صورته ؟ اليست صورة محدودة ؟
نعم هي كذلك  ..والدليل  :ان المسلمين سيرونه وهم مخلوقات محدودة .
وبالتالي فالصورة التي سيأتي بها هي محدودة اذن رب االسالم “ سيتجسد “ بطريقة ما
(سموها ما شئتم  :تجسداً  ،تجليا ً  ،تحيزا ً ،تشكالً  ،ال مشاحة في االلفاظ ) .فالصورة لها
ابعاد ولها بداية ونهاية ..بدليل احاطة المسلمين بها  ( ..اذ سينكرون معبودهم مرة
ويعرفونه مرة ..ثم يكشف لهم ساقه فيتأكدون من شخصيته) اليس كل هذا “ تجسداً “ ؟
فهل الله هو الصورة ؟ ام انه ما وراء الصورة ؟ ام ان الصورة قد “ حددت “ الله
وحصرته في محدوديتها المكانية ؟
ثم اذا كانوا ال يعرفون شكل الله فكيف سيتعرفون عليه يوم القيامه بتلك الصورة ؟
واآلن بعد هذه اللعبة التي جاز ان نسميها استغماية  hide and seekبين الله والمسلمين ،
سيمضي اخيراً ليجلي حقيقته امامهم  ..ويكشف لهم ساقه  ..وحينها فقط سيعرفونه!

ساق الله ما هي ؟
على فكرة إن ساق رب االسالم تُعتبر ساق حقيقية ،كما اجمع بذلك أهل السلف والخلف من
أهل السنة  ،في حين انها ساق ليست ككل السيقان  ،وال كساق المخلوقات  ،بل إنما حقيقية!
واليكم ما قالوه  ،فهذا دينهم ومعبودهم  ،وتلك مشكلتهم  ،فلننظر كيف سينعتقوا منها !
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قال مفتي السعودية االسبق الشيخ عبد العزيز بن باز في فتاويه : 730/4 :
سر ( يوم يكشف عن ساق ويدعون ) بأن المراد يوم يجئ الرب يوم القيامة
 “ الرسول ص ف ّ
ويكشف لعباده المؤمنين عن ساقه وهي العالمة بينه وبينهم سبحانه وتعالى  ،فإذا كشف
عن ساقه عرفوه وتبعوه  ،وهذه من الصفات التي تليق بجالل الله وعظمته ال يشابهه فيها أحد
جل وعال ! وهكذا سائر الصفات كالوجه واليدين والقدم والعين وغير ذلك من الصفات الثابتة
بالنصوص  ،ومن ذلك الغضب والمحبة والكراهة وسائر ما وصف به نفسه سبحانه في الكتاب
العزيز وفيما أخبر به النبي ص كلها وصف شاهق وكلها تليق بالله جل وعال ! أما التأويل
للصفات وصرفها عن ظاهرها فهو مذهب أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ومن سار في
ركبهم  ،وهو مذهب باطل أنكره أهل السنة والجماعة وتبرؤوا منه وحذروا من أهله “.

فالمفتي يثبت تحريم تفسير الساق بالكناية والمجاز  ،بل يجب تفسيرها بالساق المادية،
كساق المشايخ البشرية ! اذ ال يوجد في القرآن مجاز !
فقال بن باز ايضا ً منكرا ً المجاز ،في فتاويه : 382/4
 “ الصحيح الذي عليه المحققون أنه ليس في القرآن مجاز على الحد الذي يعرفه
أصحاب فن البالغة  ،وكل ما فيه فهو حقيقة في محله “ .
فال مجاز في القرآن والحديث  ..وكل الصفات البشرية المحدودة التي اتصف بها ربهم هي
حقيقية غير مجازية  ،انما بشكل “ تليق به “!!
وهكذا نفوا عن ربهم الشكل البشري ،ونسبوا له شكالً من خيالهم الصحراوي “ يليق به “ ،
دون ان يفهموا ما هو وما أبعاده وما مواصفاته !
ولنقرأ ما كتبه علماء الحديث الكبار في تفسير معنى ساق الله :
قوله صلى الله عليه و سلم ( فيكشف عن ساق ) ضبط يكشف بفتح الياء وضمها وهما صحيحان وفسر
بن عباس وجمهور أهل اللغة وغريب الحديث الساق هنا بالشدة أى يكشف عن شدة وأمر مهول
وهذا مثل تضربه العرب لشدة األمر ولهذا يقولون قامت الحرب على ساق وأصله أن االنسان اذا وقع في
أمر شديد شمر ساعده وكشف عن ساقه لالهتمام به قال القاضي عياض رحمه الله وقيل المراد بالساق
هنا نور عظيم وورد ذلك في حديث عن النبي صلى الله عليه و سلم قال بن فورك ومعنى ذلك ما يتجدد
للمؤمنين عند رؤية الله تعالى من الفوائد وااللطاف قال القاضي عياض وقيل قد يكون الساق عالمة
بينه وبين المؤمنين من ظهور جماعة من المالئكة على خلقة عظيمة النه يقال ساق من الناس
كما يقال رجل من جراد وقيل قد يكون ساق مخلوقا جعله الله تعالى عالمة للمؤمنين خارجة عن السوق
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المعتادة وقيل معناه كشف الخوف وازالة الرعب عنهم وما كان غلب على قلوبهم من االهوال
فتطمئن حينئذ نفوسهم عند ذلك ويتجلى لهم فيخرون سجدا قال الخطابي رحمه الله وهذه الرؤية التى في
هذا المقام يوم القيامة غير الرؤية التى في الجنة لكرامة أولياء الله تعالى وانما هذه لالمتحان والله أعلم

تصوروا ماذا حدث لمن يسمونهم “ علماء االسالم “ جراء ذلك الحديث عن صورة رب
محمد وساقه  ،فشملهم االحباط وهيمن عليهم الضياع حتى النخاع  ..فلجأوا الى المرج
وااللتواء والتخمين .وهذا ما فسروا به “ ساق “ ربهم  ،وعلى المسلم المسكين ان يضرب
رأسه اينما شاء :


“ قيل الساق هنا بالشدة أى يكشف عن شدة وأمر مهول “!



“ وقيل المراد بالساق هنا نور عظيم “ !



“ وقيل قد يكون الساق عالمة بينه وبين المؤمنين من ظهور جماعة من
المالئكة على خلقة عظيمة “ !



“ وقيل قد يكون ساق مخلوقا “ !

 “ وقيل معناه كشف الخوف وازالة الرعب عنهم “ !
فتفضل يا أخي مسلم والقي بنفسك في هذه المتاهة !
في صحيح البخاري يقول ُمحمد بالحرف:
 ..“ فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول أنا ربكم
فيقولون أنت ربنا فال يكلمه إال األنبياء فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه
فيقولون الساق فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن( ”.صحيح البخاري –
كتاب التوحيد – باب قول الله تعالى  :وجوه يومئذ ناظرة – رقم .)8866

والتفاسير القرآنية تقول ايضا ً :
 “ المراد بالساق ساقه سبحانه وتعالى وأن اآلية من المتشابه واستدل على ذلك بما
أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن المنذر وابن مردويه عن أبي سعيد قال :
سمعت النبي ص يقول  :يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن “ (تفسير
األلوسي -تفسير سورة القلم .) 42
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“ وأخرج ابن مندة في الرد على الجهمية عن أبي هريرة قال  :قال رسول الله
ص :يوم يكشف عن ساق  .قال  :يكشف الله عز وجل عن ساقه “ (الدر المنثور
– للسيوطي – تفسير سورة القلم .)42

الحظوا اإلضافة في ضمير الهاء “ ساقه “ ! ساق الله .
فلو افترضنا – تنازالً  -بأن تبريراتهم وتأويالتهم تلك صحيحة عن الساق وبأنها ال تعني
ساقا ً  ..وأتخذنا كلمة الساق بمعنى المالئكة  ،أفلن يتحول معنى الكالم الى هذه الشناعة
اللغوية “ :يكشف ربنا عن مالئكته “ ؟!
ً
اذن  ..أصبحت أي جملة مكتوبة في نصوصكم ال تعني أي شيء لغويا .وحينها قم بمراسيم
دفن لغتك العربية يا اخي المسلم!

اسئلة وتعجب !
اله االسالم قد “ تحدد “ في صورة ما استطاع من خاللها المسلمون ( المخلوقات
المحدودة ،ولو بجسد جديد وبصر حديد !) ان يروه ويكلموه ومن ثم انكروه  ،ثم عادوا
وتعرفوا عليه من خالل ساقه التي كشفها لهم ورأوها بأم أعينهم  ،فتعرفوا على شخصيته
من خاللها.
وتلك الساق عالمة هامة تميزه  ،وبدونها لن يعرفه المسلمون يوم القيامة! وما دام الله لم
يكشف عن ساقه سيظل المسلمون في حالة شك وتحير بالنسبة إلى وجوده !
ومع هذا فال وصف لها يميزها عن غيرها من السيقان ،من جهة ( الطول  ،العرض،
العالمات الفارقة الخ ! )
ونسأل  :هل كان التعرف عليه متفق عليه بكلمة سر وهي “ كشف ساقه “ ؟
هل لرب محمد شكل معروف للمسلمين لكي يعرفوه من خالله ؟! وعن ماذا سيكشفها  ،هل
كانت مغطاة بمالبس وثياب “ تليق به “ فيكشفها ؟!
ولماذا الساق تحديدا ؟
أما كان األولى أن تكون العالمة هي الوجه البشري الضاحك لله ؟ فالبشر يتعارفون من
خالل الوجه  ..أم أن الله لديهم أقل شأنا ً من ذلك وال يمكن معرفته إال من الساق ؟!
ثم هل ساقه ستكون غير محدودة الحيز ؟
وكيف سيميزونها ان كانت كذلك ؟ ال بل كيف سيعرفون بأن هذه ساق وليست مجرة كونية
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ال اطراف لها وال نهاية ؟ وكيف سيميزون “ ساقه “ التي سيكشفها لهم وهي التي تلحقها
( تشريحيا ) قدم  ،والتي سيضعها في جهنم سائالً اياها :
هل امتألت فتصرخ “ قط قط “ ؟ ( ) 1
وان كانت معرفة ربهم ستتم عن طريق ساقه  ،فهذا يعني معرفتهم بها واطالعهم عليها ،
فليخبرونا كيف وأين تم لهم االطالع على ساق الخالق ؟
والسؤال األهم :
إن رب محمد سيتجسد في صورة ذات خلقة وهيئة وشكل وساق  ،وله سمات المخلوق .
فلماذا ال يؤمنون بتجسد االله في جسد انسان كامل هو يسوع المسيح ؟!

_________________________________________
(  ) 1مناظرة بين الجنة والنار !
 “ حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال قال
النبي ص تحاجت الجنة والنار فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة ما لي ال
يدخلني إال ضعفاء الناس وسقطهم قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من
عبادي وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منهما ملؤها فأما النار فال
تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قط قط فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض ( ”...صحيح البخاري -
كتاب تفسير القرآن – باب قوله  :وتقول هل من مزيد).
فيضع الله قدمه في جهنم لتسكت ! فهو أقناع باألكراه !

وأسأل  :عندما سيضع اله االسالم رجله في جهنم هل سيرفعها من جهنم ام ستبقى في جهنم؟ وهل
سيصيبها أي حرارة او احتراق ،من درجة اولى او ثالثة ،فتصبح مميزة ليعرفها المسلمون حين
يكشفها لهم ؟ وهل سيرى سكان جهنم قدم الله وهو يدوسهم بها ؟! ألن تنطفئ نار جهنم جراء الوطء
بقدم الله ؟ اليست رجله أكبر من جهنم ؟ أفيدونا هداكم الله !
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المحور الرابع
حين قال الله  :أنا ربكم !
الكارت المحروق !
رب المسلمين يجهز امتحانا ً  ،يتمحور حول نفسه ،اذ سيقوم بتغيير صورته وشكله .حسنا ً ،
وها قد انتهى اإلمتحان .فماذا كانت نتيجة فعلته هذه ؟ النتيجة كانت واحدة
لقد اوضح محمد اجابة أمة االسالم كلها ،بمؤمنيها ومنافقيها ،وبصوت واحد وهي:

“ نعوذ بالله منك “ !
وطبعا ً اجابة أمة االسالم كلها كانت واحدة – بحسب األحاديث  -دون ان يشذ عنهم وال
واحد ( حتى محمد والصحابة !).اذن اجابة أمة االسالم كانت معلومة لمحمد ،وأخبرها
ألمته  ..وهاهم يقرأونها في صحيح البخاري الى اليوم! وهنا يبرز السؤال الصاعق:
كيف سيجري رب محمد امتحانا ً تنكريا ً كهذا ،وهو يعلم مسبقا ً بعدم فائدته ،وبأنه لن يغير
من الموقف شيئا ً ؟! اليس هذا كارتا ً محروقا ً ال فائدة منه !

المنافقين ضمن اللعبة !
من هم الذين سيمتحنهم  ،هل الصالحين من المسلمين ؟ ام الفاسقين والمنافقين ؟
والحديث صريح  “ :وتبقى هذه األمة فيها منافقوها“.
ومن المعلوم أن المنافق هو الذي يظهر اإليمان ويبطن الكفر ،فالمنافق في حقيقته كافر
برب محمد ،وال يعبده وإنما يتظاهر بذلك .وعليه فال يجوز بقاء المنافقـين مع أمة محمد في
اآلخرة.
بل المفترض ان يكونوا ضمن بقية األصناف الذين ذكرهم محمد في حديثه  ..ويتبعـون من
كانوا يعـبدونه ،حالهم كحال بقية الكفار .وبالطبع فان اجابة المنافقين المسلمين كانت هي
ذاتها اجابة الصالحين  ،إجابة موحدة من الجميع “ :اعوذ بالله منك “! فماذا ستكون نتيجة
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اجابة المنافقين ؟  -وقد اجابها الصالحين ايضا ً  -هل سيكافئون عليها ؟!
ثم ان وجود المنافقين في الجمع االسالمي الذي سيرى الله  ..يعني بأنهم سيرون الله عيانا ً
 ..فهل المنافقين سيرون رب االسالم ؟
اليس هذا عبثا ال طائل منه ! هل من فائدة تذكرلهذه المغامرة الطريفة من رب الكعبة ؟ هل
يقوم “ اله “ بمثل هذا ؟ ام ان رسول االسالم كان يخترع هذه الحكايات  ،بينما اتباعه
يصدقون دون سؤال ؟
وقد حاول علماء االسالم والمشايخ االنعتاق من هذا المزنق  ،فكتبوا هذا التبرير:
أن هذا الحديث قد يتوهم منه أن المنافقين يرون الله تعالى مع المؤمنين وقد ذهب إلى ذلك طائفة حكاه
بن فورك لقوله ص وتبقى هذه األمة فيها منافقوها فيأتيهم الله  .وهذا الذى قالوه باطل بل ال يراه
المنافقون باجماع من يعتد به من علماء المسلمين وليس في هذا الحديث تصريح برؤيتهم الله تعالى
أن الجمع الذى فيه المؤمنون والمنافقون يرون الصورة ثم بعد ذلك يرون الله
وانما فيه
أن يراه جميعهم وقد قامت دالئل الكتاب والسنة على أن المنافق ال يراه
تعالى وهذا ال يقتضى
سبحانه وتعالى والله أعلم

كالم مثير للشفقة! اذ ان المنافقون سيبقون مع المسلمين  ..وسيرون ربهم!
( وهذا قاله طائفة من العلماء كما اعترف شارح الحديث).
ولكنهم زعموا بعدم جواز ذلك ..وتخيلوا بان المنافقين سيرون فقط “ الصورة “ التي
سيتخفى فيها ربهم ،ومن ثم سيراه فقط المسلمين بعد ان يغير صورته الى الصورة التي
يعرفون .طبعا ً دون ان يضعوا دليالً على هذا من الحديث .اذن الصورة التي سيأتي بها
ربهم هي صورة مخلوقة مشوهة  ..تليق ان يراها المنافقون من امة محمد ! وهذا دليل
صاعق اضافوه الى حجتنا دون ان يعلموا  ،فالمنافقون سيرون فقط الصورة .فهل هذا يعني
بأن رب محمد لم يكن هو “ الصورة “ ألن المنافقين ( باجماع علماء المسلمين ) لن يروا
ربهم ..؟
والصورة االولى يراها حتى المنافقون  -الذين مقامهم في الدرك االسفل من النار ( سورة النساء
تعوذ منها حتى المنافقين!!
 - )741مما يدل على انها صورة ذميمة دميمة ّ ..
فهل كان رب المسلمين هو الصورة االولى ؟ ام الصورة الثانية ؟
ام صورته االصلية التي ال تدركه عليها االبصار ؟! صدقوني عقيدة “ التجسد “ المسيحية
هي الحل ألزمة هذا الحديث النبوي الصحيح والمحرج! ..
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يتظاهرون وهم يعرفون !
فان كانت كل امة محمد ستقول لربها اثناء تنكر صورته  “ :نعوذ بالله منك“ ..
فهذا يعني بأن محمد ايضا ً سيقولها وصحابته والتابعين وكاتبي الصحاح والبخاري ومسلم
والترمذي وابن ماجة وكل أهل السنة والجماعة ..كلهم سيقولونها ! بينما في قرارة نفوسهم
يعلمون بأنه ربهم ومعبودهم! اذ سبق رسولهم وقد اخبرهم عن تفاصيل اللعبة االلهية في
صحيح البخاري ومسلم وقد قرأها ماليين المسلمين على مر العصور!
سيتعوذون منه  ...بينمه هو ربهم  ..وهم يعلمون بذلك! واألنكى بأنه حين يذهب ليستعيد
ّ
صورته االصلية سيرجع اليهم ويخبرهم عن شخصيته  “ :فيقولون  :أنت ربنا “ .مع كونهم
يعرفون هذا مسبقا ً .هل هذا اله وهل هذه صورته في نظرهم ؟!

يا ربنا  ..أنا ربكم  ..نعوذ بالله منك !
ثم ما معنى قول المسلمين له  “ :يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا “؟
ثم يقول لهم  “ :فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك “ .فكيف لم يسمعهم وهم يعترفون
بربوبيته قائلين  ”:يا ربنا فارقنا الناس”  ،لكي يقول لهم  “ :أنا ربكم  ”..؟! هل نسي بانهم
خاطبوه بأنه رب وبانه ربهم ؟
ثم كيف يخاطبه المسلمين قائلين له “ :يا ربنا  “ ..وحين يخبرهم بأنه ربهم يتراجعون
ويصدموه صدمة نفسية جارحة قائلين  “ :نعوذ بالله منك “ ؟
لماذا اذن خاطبوه بلفظ الربوبية “ربنا “؟!
هل هذا “ وحي يوحى “ لمحمد  ،ام ضروب من الخيال والتناقض !

تبريرات جوفاء !
تعوذ “ المسلمين من ربهم  ..فتخبطوا في تفسيرها كالعادة لنقرأ:
اما عن “ ّ
وأما قوله نعوذ بالله منك فقال الخطابي يحتمل أن يكون هذا الكالم صدر من المنافقين قال القاضي
عياض وهذا ال يصح وال يستقيم الكالم به وقال النووي الذي قاله القاضي صحيح ولفظ الحديث مصرح
به أو ظاهر فيه انتهى ورجحه القرطبي في التذكرة وقال انه من االمتحان الثاني يتحقق ذلك فقد جاء في
حديث أبي سعيد حتى ان بعضهم ليكاد ينقلب وقال بن العربي ان ما استعاذوا منه أوال ألنهم اعتقدوا
ان ذلك الكالم استدراج ألن الله ال يأمر بالفحشاء ومن الفحشاء اتباع الباطل وأهله ولهذا وقع في
الصحيح فيأتيهم الله في صورة أي بصورة ال يعرفونها وهي األمر باتباع أهل الباطل
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ما أهزل هذا التبرير “ :يحتمل أن يكون هذا الكالم صدر من المنافقين” ! مجرد احتمال .
لجوء الى االحتماالت يدل على فراغ الجعبة ،وال دليل على ان التعوذ سيصدر من المنافقين
وحسب .اما استشهادهم بما قاله ابن العربي  ..ففيه مصيبة عليهم وطامة ! اذ يُفهم من تفسير
ابن العربي بان رب المسلمين حين تنكر في صورة المخلوقين فقد دعاهم الى الفحشاء ،الن
الفحشاء هي اتباع الباطل ،وكان هذا استدراج من ربهم ! اذن  :رب اإلسالم يتنكر
ويستدرج المسلمين للفحشاء  ،وذلك يوم القيامة بعد انتهاء فترة االمتحان الدنيوي .تلك
تبريراتهم وفهمهم.
ثم تناقضوا مع انفسهم حول التعوذ  ،فقالوا :
ان لفظة عاذ و ما تصرف منها تدل على التحرز و التحصن و النجاة.و المسلم يعلم أنه ال
ملجأ و ال منجا من الله إال إليه.فيتعوذ بالله من الله .

وهذا كالم يراد به باطل  ..النه يتعمد االعوجاج  ،فالحديث يثبت بأن رب االسالم قد غير
وتنكر عن صورته الى صورة اخرى ال يعرفها المسلمين ،وحين يقول لهم “ انا ربكم “
يتعوذون منه  .فهل في هذا الموقف قد تعوذوا بالله من الله  ،وهم يعرفون انه الله ؟ ثم ما
سبب تعوذهم منه يوم القيامة لو كانوا يعلمون انه ربهم ؟
ان كانوا سيعرفون انه الله  ..فلماذا اتى بصورة غير صورته  ،ام كان ال يجيد اتقان التنكر
فعرفه المسلمون وتعوذوا به منه ؟
فالتعوذ بالله من الله ..هذا تقولونه يا مسلمين حين تعلمون انكم تخاطبون ربكم  ،ولكن في
الحديث المطروح أعاله نجد بأن ربكم قد لبس قناعا ً وتخفى وظهر بصورة مخلوقة غير
معروفة للمسلمين ..فأنكروه وتعوذوا منه !
 “ فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم
فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه “ (صحيح
مسلم).
فيا اخوتي المسلمين انكم ستتعوذون من ربكم يوم القيامة حين سيظهر لكم في صورة
مخلوقة ال تعرفونها ..وبعد ان تتعوذوا منه تقولون له :
“ هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فاذا جاء ربنا عرفناه” !
هذا يعني بأنهم كانوا يتحدثون لمخلوق غريب ال يعرفونه .
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في حين ان القاضي عياض قد قال بأن ربكم سيظهر على شبه المخلوقين لذلك سيتعوذ منه
المسلمون!
نقرأ من فتح الباري في شرح صحيح البخاري :
 “ قال ويحتمل وجها رابعا وهو ان المعنى يأتيهم الله بصورة أي بصفة تظهر لهم من
الصور المخلوقة التي ال تشبه صفة اإلله ليختبرهم بذلك فإذا قال لهم هذا الملك انا ربكم
ورأوا عليه من عالمة المخلوقين ما يعلمون به انه ليس ربهم استعاذوا منه لذلك”

استعاذوا منه لذلك  ..النهم رأوا عليه عالمة المخلوقين .

أنا ربكم ...هل صدقها المسلمون حين قالها ربهم ؟
وها قد حان الوقت لنجيب على سؤال الشيخ الراحل ديدات وأتباعه بعد ان أثبتنا باألدلة
الجلية من أصح كتبهم كالبخاري ومسلم بأن معبود المسلمين قد نطق بهذه العبارة  “ :أنا
ربكم “ وهو متجسد في صورة مخلوقة متجسدة  ،ولكنها لم تفي بالغرض وال استفاد منها
أحد  ،اذ قد رفضها المسلمون وتعوذوا منها ومن قائلها !

فاجابة سؤال كتابنا  “ :هل صدقها المسلمون  ”..؟ هي  :ال
لم يصدقوه حين قال  :أنا ربكم! فكيف إذن يطالبون بهذه العبارة على لسان المسيح وهو
متجسد في صورة انسان ؟
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المحورالخامس
هل قال المسيح انا الله فاعبدوني ؟
تكلفة هذه الجملة ؟
رب االسالم قال اثناء تجسده “ :أنا ربكم “  ..فتعوذت كل أمة محمد منه !
وهذا رد ماحق على المسلمين الذين يطالبون بوجود جملة محددة في االنجيل على لسان
السيد تقول  “ :انا الله فاعبدوني” !
ً
ً
في حين يغضون الطرف عن رب اإلسالم  ،الذي غير قليال صورته قائال للمسلمين:
“انا ربكم “ ،فرفضوا تصريحه صارخين “ :نعوذ بالله منك “ .فهل يعقلون لما يطالبون ،
وهل يحكمون منطقهم قليالً ،ليعلموا بأن االدعاء المجرد بنسبة االلوهية والمطالبة بالعبادة
على طريقة  ( :انا الله فاعبدوني )  ،ال تعني شيئا ً يذكر!
انما االفعال االلهية هي التي تثبت االلوهية .

هل فرعون هو الله ؟
ولو سألنا المسلمين ان يؤمنوا بالوهية فرعون فماذا سيفعلون ؟!
ع ْونُ
اليس هو القائل بالحرف “ :فَقَا َل أَنَا َربُّ ُك ُم ْاأل َ ْ
علَى “( النازعات .)24:وقوله َ “ :وقَا َل ف ِْر َ
يَا أَيُّ َها ْال َم َأل ُ َما َعل ِْمتُ لَ ُك ْم مِ ْن إِلَه َغي ِْري “ (القصص.)38:
ففرعون في القرآن قد نسب لنفسه االلوهية وبذات الصيغة التي يُطالب بها المسلمون ،فهل
يعترفون به ربا ً والها ً ؟ فهو قد قال لنفسه بانه الله  ،فلماذا ال يؤمنون به ويعبدونه ؟!

المسيح الدجال هو الله ؟
حتى المسيح الدجال الذي ينتظره المسلمون قبل يوم القيامة ،سوف يدعي لنفسه االلوهية
فهل سيعبده المسلمون ؟!
لنقرأ ما جاء في هذه الفتوى على اشهر موقع اسالمي على النت :


“ فإن إثبات األلوهية والربوبية ليس متوقفا أو مقتصرا على قول أنا الله ،بل ال بد معها من
أن يكون القائل متصفا بصفات الكمال التي ال يعتريها أي نقص ،وهذا المسيح الدجال الذي
سينزل آخر الزمان سيقول أنا الله ومعه أمور خارقة للعادة ،ومع ذلك فليس هو الله ألن
25

عالمات الكذب عليه ظاهرة فهو أعور العين كأن عينه عنبة طافية ،والله الحق الرب اإلله
منزه عن كل عيب ونقص”.
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=289657&Option=QuestionId&x=35&y=9

وها هو اله محمد نفسه قد قال للمسلمين صراحة “ :أنا ربكم” ! فتعوذوا منه بأجمعهم ،
وكادوا يرجمونه !
ام ان األمر ال يتعلق بمجرد كلمات انما بافعال ؟ فالرب يسوع المسيح قام بجميع االفعال
التي يفعلها الله  ،ونسب لنفسه الصفات االلهية.
فكيف يطالب المسلمون بأن يصرح المسيح له المجد بهكذا عبارة وبهذا الشكل أمام اليهود ،
أين العقول السليمة..؟!
على العموم لنتجاوز كل هذا ،ونلبي تحديهم ونأتي الى اجابة طلبهم المكرر:
هل قال المسيح انا الله اعبدوني ؟!
اوالً  :لماذا لم يقل “ أنا الله “ ؟
ألن غاية تجسده ليست إلظهار الهوته وحسب  ،انما فدائه وكفارته للعالم !
ِص ا ْلعَالَ َم” ( يوحنا .)41:72
“ ألَنِّي لَ ْم آ ِ
ت ألَدِينَ ْالعَالَ َم بَ ْل أل ُ َخل َ
فليس من سجايا واخالق المسيح ان يفاخر مطلقا ً هذه الدعوى على نفسه وبهذه اللجاجة ،
وال من حكمته وآدابه .كما ان اطالق مثل هذه العبارة على مسامع المؤمنين به  ،لن يضيف
اليهم جديدا ً كونهم مؤمنين به وقد سجدوا له وعبدوه كما هو منثور ذكره في االنجيل مما
سيأتي شرحه بعد صفحات .ولو أطلقه على غير المؤمنين لكان قد أنهى مهمته بفتنة كبرى
،و ِل َم ِن ا ْست ُ ْع ِلن ْ
الربّ ِ “ (اشعيا .)3-7:13
وشغب ،لهذا قالت النبوة عنهَ “ :م ْن َ
َت ذ َِراعُ َّ
صدَّقَ َخبَ َرنَا َ
ً
عزيزي المسلم  :هل سمعت في حياتك عن ملكا قد تنكر في زي فالح بسيط ونزل في مهمة
معينة بين شعبه ،فطفق ينادي على الناس ليقول لهم بسذاجة  “ :أنا الملك “ ؟
حتى بافتراض ان كنت صغيرا ً في عمرالطفلة عائشة ،وكانت والدتك تقرأ لك هذه القصة
العترضت بالتأكيد ساخرا ً من هذا الملك!
ومن جهة اخرى  :ان المسيح لكونه “ الله الظاهر في الجسد “ فإنه كان المعبود دوما ً
وحتى قبل ان يتجسد ،فليس منطقيا ً ان يطالب بالعبادة وهي كانت مقدمة له قبالً  ،ولو
طالبها فهو كأنه يفصل نفسه عن الالهوت .فلن يطلب ما هو مقدم له قبالً  .فلو لفظ المسيح
هكذا عبارة فلن يقنع أحدا ً بل سيزيدهم حدة ورفضا ً !
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ثانيا ً  :هل قال  :أنا المسيح ؟
ان كان الرب يسوع قد اتخذ جانب الحذر الشديد من استعمال لقبه الكبير “ المسيح “
بصورة علنية  ..فمابالك باستخدام عبارة سمجة كالتي يطالب بها المسلمون  “ :أنا الله
اعبدوني “ !!
يرةًَ ،ولَ ْم يَدَعِ ال َّ
فحين عرفته الشياطين ،نقرأ هذه الكلمات َ “ :وأَ ْخ َر َج َ
اطينَ
شيَ ِ
شيَ ِ
اطينَ َكثِ َ
يَت َ َكلَّ ُمونَ أل َ َّن ُه ْم َع َرفُوهُ( “ .مرقس )34:7
سوعُ قَائِالًْ :
س
وحين صرخت الشياطين بطبيعته االلهية  :قدوس الله! نقرأ  “ :فَا ْنت َ َه َرهُ يَ ُ
اخ َر ْ
َو ْ
اخ ُرجْ مِ ْنهُ “ ( مرقس .)24:7
سةُ حِ ينَ َما َن َ
ص َرخ ْ
ظ َرتْهُ َخ َّر ْ
َت قَائِ َلةً :إِنَّكَ أَ ْنتَ
وحين اعترفوا ببنويته لله  ،نقرأ َ “ :واأل َ ْر َوا ُح النَّ ِج َ
ت لَهُ َو َ
ابْنُ الل ِه َوأ َ ْوصَا ُه ْم َكث ًِيرا أَ ْن الَ يُ ْظ ِه ُروهُ( ”.مرقس)77:3
وبعد معجزة اقامة ابنة يايرس والتي تثبت شخصيته ،اوصاهم بالحاح ان ال يعلم احد:
صا ُه ْم َكث ًِيرا أ َ ْن الَ يَ ْعلَ َم أَحَد بِذ ِلكَ  ( “ .مرقس .)43:1
“فَأ َ ْو َ
اب ب ْ
س َوقَا َل
ُط ُر ُ
وحين شهد بطرس انه المسيح ابن الله  “ :فَقَا َل لَ ُه ْمَ :وأ َ ْنت ُ ْمَ ،م ْن تَقُولُونَ إِنِّي أَنَا فَأ َ َج َ
لَهُ :أ َ ْنتَ ْال َمسِي ُح َفا ْنتَه ََر ُه ْم ك َْي الَ يَقُولُوا ألَحَد َع ْنهُ ( ”.مرقس .)30:8
َازلُونَ مِ نَ
وبعد التجلي وشهادة االب له هذا هو ابني الحبيب اوصاهم كالتالي َ “ :وفِي َما ُه ْم ن ِ
ان مِ نَ األَ ْم َوا ِت” (مرقس .)9:9
اإل ْن َ
س ِ
ْال َجبَ ِل ،أ َ ْوصَا ُه ْم أ َ ْن الَ يُح َِدثُوا أ َ َحدًا بِ َما أَ ْبص َُرواِ ،إالَّ َمت َى َقا َم ا ْبنُ ِ
وكل هذا الحذر منه تحسبا ً من اثارة فتنة سياسية وثورة في الشعب  ..فهم ينتظرون بطالً
قوميا ً يحررهم من المحتل الروماني  ،لكنه بحكمته وبحسب خطته االزلية كان يسير بمنهج
دقيق ومتتابع .فهو لم يكن يتسرع بالقاء تلك الحقيقة وال التعجل بنشرها تجنبا ً لشغب الشعب.
في حين انه اشار بطرق حكيمة ومتزنة الى “ مسيحيته “ مراراً :
اذ صرح بها منفرداً لتالميذه  ( :مرقس  )30-29:8وللسامرية ( يوحنا ،)20-21:4
وقد قبل من الشعب تسميته “ ابن داود “ اي المسيح ( مرقس .)70:77
فكان المسيح يتحفظ في كشف شخصيته لكي ال يصدم اليهود في عقيدة التوحيد .فكان يتدرج
في اعالناته بواسطة تعليمه وافعاله  ..بل كاد مرة ان يتعرض للرجم بسبب تصريحاته
المتعددة حول الهوته ..وكلما شعروا بادعائه االلوهية كانوا يحاولون رجمه حتى تمكنوا في
النهاية من محاكمته بتهمة التجديف وتقديمه للقتل والصلب !
واآلن  ..ماذا قال الرب يسوع عن الهوته وبأي صيغة ؟ فلنبدأ بطرح األدلة من كالمه :
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قبل أن يكون ابراهيم أنا كائن !
لقد اشار المسيح ّ
عز وج ّل أللوهيته بقوله لليهود انه ازلي:
“قال لهم يسوع الحق الحق اقول لكم قبل ان يكون ابراهيم انا كائن “( يوحنا .)18:8
فعندما تساءل اليهود ساخرين عن كيفية رؤيته البراهيم بينما ليس له خمسين عاما ً
(وسؤالهم يحمل معنى الوجود الفعلي الحرفي ) فجاءت اجابة الرب يسوع تحمل معنى
الوجود الفعلي والحرفي قائالً  “ :قبل ان يكون ابراهيم انا كائن “ ! اي انه موجود قبل
ابراهيم زمنيا ً  .وعبارة “ أنا كائن “ هي باليونانية  “ ، I am έγώ ειμί :ايغو
ايمي”وهي في زمن المضارع الحاضر  .وهذه الكلمة تعني  “ :انا يهوه “ وهو اسم الله
الذي يعني “ الكائن الواجب الوجود السرمدي “  .وقد استخدم المسيح هذه العبارة بشكل
مطلق وعام هكذا  ”:فَقُ ْلتُ لَ ُك ْمِ :إنَّ ُك ْم ت َ ُموتُونَ فِي َخ َ
طا َيا ُك ْم ،ألَنَّ ُك ْم إِ ْن لَ ْم تُؤْ مِ نُوا أَنِي أَنَا ه َُو ت َ ُموتُونَ فِي
َخ َطايَا ُكم “(يوحنا .)24:8
ان ،فَحِ ينَئِذ ت َ ْف َه ُمونَ أَنِي أَنَا ه َُو” ( يوحنا .)28:8
“ فقَا َل لَ ُه ْم يَ ُ
اإل ْن َ
س ِ
سوعَُ « :مت َى َرفَ ْعت ُ ُم ابْنَ ِ
“ أَقُو ُل لَ ُك ُم اآلنَ قَ ْب َل أ َ ْن يَ ُكونَ َ ،حتَّى َمتَى َكانَ تُؤْ مِ نُونَ أَنِي أَنَا ه َُو ( ”.يوحنا .)79:73
وهذا االستخدام المطلق من المسيح السم “ انا هو “ يدل على الوهيته وذلك باالجماع
المسيحي (  ) 1ألنه ال يُستخدم اال لله ( يهوه ) وال يشبه ابداً ان يقول انسان ما انا هو فالن !
________________________
(  ) 1هناك اجماع من علماء الكتاب المقدس على هذه الحقيقة  ،فيقول الدكتور صموئيل يوسف فى كتاب
المدخل الى العهد القديم ص  “ :111ويربط علماء الكتاب بين االسم “ أهيه الذي أهيه  “ ”Im who Imانا
هو “ وبين ما جاء في االأناجيل عن الرب يسوع المسيح “ انا هو  ..نور العالم  ..الراعي الصالح “ ! ”..
ويقول الدكتور باركلي المفسر الشهير للعهد الجديد فى تفسيره لهذا العدد  ”:انه وحده الذي يستطيع ان يقول
عن نفسه انا الكائن الكائن ..أهيه ألذي أهيه وهذا الواحد هو الله “ ( باركلي تفسير انجيل يوحنا ص .)12

فالمسيح استخدم اللقب كمطلق والله يهوه كذلك فعل .لنقرأ :
“ ا ُ ْن ُ
ْس ِإلهٌ َمعِي .أَنَا أُمِ يتُ َوأُحْ يِي” ( التثنية .)39:32
ظ ُروا اآلنَ أَنَا أَنَا ه َُو َولَي َ
الربُّ األ َ َّولَُ ،و َم َع اآلخِ ِرينَ أَنَا ه َُو” ( اشعيا .)4:47
صنَ َع دَا ِعيًا األَجْ َيا َل مِ نَ ْال َب ْدءِ  .أَنَا َّ
“ َم ْن فَ َع َل َو َ
َّ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
ع ْبدِي الذِي ْ
“أ َ ْنت ُ ْم ُ
ص َّو ْر
ش ُهودِي ،يَقو ُل َّ
الربُّ َ ،و َ
اخت َْرتُهُِ ،ل َك ْي ت َ ْع ِرفوا َوتُؤْ مِ نُوا بِي َوتَف َه ُموا أنِي أنَا هُو .قَ ْبلِي ل ْم يُ َ
ِإلهٌ َوبَ ْعدِي الَ يَ ُكونُ  ( ”.اشعيا .)70:43
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
“ اِ ْس َم ْع لِي يَا يَ ْعقُوبُ َ ،وإِس َْرائِي ُل الَّذِي دَ َع ْوتهُ :أنا ه َُو .أنَا األ َّو ُل َوأنَا اآلخِ ُر” ( اشعيا .)72:48
فقط قال  “ :انا هو “ ! انا هو ماذا ..؟ دون ان يحدد  ،وهو يعني انه الله !
وذات التعبير استخدمه المسيح لنفسه مجردا ً ومطلقا ً هكذا  “ :انا هو “ !
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فقول المسيح  “ :قبل انا يكون ابراهيم انا كائن “ كان بمثابة الرد المناسب لكالمهم .وقد
فهموا كالمه بأنه يدعي االلوهية لنفسه فحاولوا رجمه وقتله بتهمة التجديف ولكنه تركهم
ومضى دون ان يتنازل او يتراجع عن تصريحه !
صحيح ان الرب يسوع لم يقل بالحرف والكلمات المتراصة  “ :انا الله “  ،ولكن لمجرد
قوله بأنه قبل ابراهيم زمنيا ً ووجوديا ً  ،مستخدما ً عبارة “ انا هو – ايغو ايمي “ التي ال
يستخدمها سوى الله  ،لهو دليل قاطع على الهوته !

نظرية الشيخ ديدات !
لكن تصريح المسيح الكبير هذا قد أزعج الشيخ الراحل ديدات فراح حينها يقفز دائريا ً
حوله ،وبلولبية ال نظير لها .لكي يفر من مواجهة حقيقة الهوت المسيح الساطعة في كالمه.
فقال ديدات في احدى مناظراته :

 .. “ يريد ان يقول لهم ان الله الذي خلق ابراهيم عليه السالم وسائر الخلق قدر له أي
للمسيح الوجود قبل ان يولد في عالم الحس والوجود الفعلي شأن كل خلق الله من
البشر الذين قدّر لهم الوجود  ..ولذلك تعتقدون ان يسوع كان الهاً ومن خالل سوء
الفهم تعتقدون ان يسوع كان مع الله  .وانا استطيع ان اقول لكم ان محمداً كان مع الله
وكان هتلر مع الله وكل الناس مع الله  ..الصالحون والطالحون  ..الجميع  ،جميع
الناس مع الله  ..أي في علم الله “ ! ( مناظرتان في ستكهولم بين ديدات وشوبيرج – هل
عيسى اله – نقله الى العربيى علي الجوهري  -ص )141 – 132

وأقول :
ما أعجب واغرب فبركات الشيخ ديدات الذي يوحي بأنه يفهم كالم المسيح أكثر من اليهود
المعاصرين للمسيح والذين سمعوه بآذانهم متكلما ً بلغتهم !
ان كالم الرب يسوع كان مفهوما ً لليهود  ،فاعتبروه مجدفا ً وارادوا رجمه بالحجارة !
َارةً ِليَ ْر ُج ُموهُ ( ”.العدد .)19والحظوا حرف الفاء ( والفاء للسببية ) اي انهم
“فَ َرفَعُوا حِ ج َ
حاولوا رجمه ألنه جدف وكفر  ،وهو دليل على نسبته لنفسه األلوهية !هذا ما يفهمه اي
انسان بسيط يقرأ االنجيل ببساطة  ..فالكالم واضح كالشمس! بينما يزعم ديدات وصحابته
بأن قول الرب يسوع له معنى اخر ،وتأوله بتفسير اسالمي بمعنى “ القضاء والقدر “،
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وبحسب ذات كلماته “ :أي موجود في علم الله “! وهذا تفسير واهن تلفيقي  ،نفنده بالنقاط
الثالثة التالية :
أوالً :ما معنى كلمة  “ :قـبـل “ ؟
لنفترض لوهلة بأن ما زعمه ديدات وتالميذه الشيوخ صحيحا ً فهذا يطعن ضد ربهم ألنه
يجعل منه ربا ً تتالحق المعلومات في علمه الواحدة قبل االخرى !
لو انتبهت قارئي الكريم لكالم المسيح لوجدت التفسير الصحيح  ،فالرب قد قال:
“قبل ان يكون ابراهيم انا كائن “.واالن اوجه لك سؤاالً :كيف يمكن وجود شخص “ قبل”
االخر في علم الله وفكره ؟ اليس علم الله مطلق غير محدود؟!
ان علمه ال يتتابع في التحصيل كعلم البشر ..فأنت كإنسان علمك اليوم ليس كعلمك حينما
كنت في االبتدائية  ..وعلمك االن اكثر مما كان في الحضانة !
بينما الله على خالف ذلك  ،اذ ان علمه ال يزيد وال ينقص فهو متساوي في الالمحدودية
واالزلية  .فأرجو ان تتكرم وتطرح لنا تفسيراً عن كيفية وجود فكرة ما  -او شخصا ً  -قبل
وجود فكرة اخرى او شخصا ً اخر في علم الله ؟
كيف يمكن ان يكون المسيح موجوداً في فكر الله وعلمه “ قـبــــل “ ابراهيم ؟!
هل علم الله يحوي معلومات “ قبل “ معلومات اخرى ؟
هل قضى الله بوجود كينونتك قبل ان يقضي بوجود كينونة ابراهيم ؟
يعني فكر بك زمنا ً ما  ،ثم بعد فترة من الزمن طرأت على خاطره فكرة خلق شخص اسمه
ابراهيم  ،فحدث تتابع في قضاءه وعلمه ؟ هل قضاء الله ازلي أم أنه حادث طارئ تتتابع
في فكره المعلومات (الواحدة قبل االخرى) كفكر البشر المحدودين ؟ ام ان كالم المسيح
يعني الوجود الذاتي قبل خلق ابراهيم لكونه هو واالب واحد في الجوهر .وهو ما استوعبه
اليهود جيدا ً فأرادوا رجمه بتهمة التجديف  .وليس كما شطح الشيخ ديدات ،وتبعه من بعده
تالميذه العوام بسطحية شديدة ،ومن دون قراءة حتى حرف واحد من كالم المسيح.
ثانيا ً  :أعظم نبي يعترف بأزلية المسيح !
ونذكر المعترضين أيضا ً بما قاله أعظم المولودين من النساء أي النبي يوحنا المعمدان الذي
ص َار قُدَّامِ ي ،ألَنَّهُ كَانَ قَ ْبلِي”
قال عن سيده المسيح “ :هذَا ه َُو الَّذِي قُ ْلتُ َ
ع ْنهُ :إِ َّن الَّذِي يَأْتِي بَ ْعدِي َ
(يوحنا .)71 :7ومعلوم أن يوحنا هو أكبر عمرا ً من المسيح بستة اشهر! اذن كيف يكون “
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قبله “ ؟ اال ان كان المعمدان يشير الى أزلية المسيح وأقدميته والهوته ! وهذا النص على
لسان المعمدان يوضح لذهن المعترض – لو كان عاقالً  -كالم المسيح بما ال يدع مجاالً
للشك او الفبركة الكالمية التي اعتاد عليها الشيخ ديدات ،الذي يبدو بأنه قد توصل قبل موته
الى اختراع نظرية جديدة تثبت بأن علم الله يحوي فيه قبل وبعد ،سابق والحق ! وان
المسيح موجود في علم الله قبل وجود ابراهيم في علم الله !!
ثالثا ً  :هل الله ناقص العلم في القرآن ؟
ان نظرية ديدات العبقرية هذه ال أعتقد بانبثاقها من بنات افكاره  ،لسبب بسيط وهي ان لها
صدى في القرآن !! نعم  ..فالقرآن يثبت بأن اله االسالم يتحصل المعلومات بالتتابع وبعد
حدوثها ! لنقرأ بعض النصوص :
الر ُسو َل مِ َّم ْن يَ ْنقَلِبُ َعلَى َع ِقبَ ْي ِه “ (البقرة 743
علَ ْي َها ِإ َّال ِل َن ْعلَ َم َم ْن يَتَّبِ ُع َّ
َ “ و َما َجعَ ْلنَا ْال ِق ْبلَةَ َّالتِي ُك ْنتَ َ
).
لم يكن يعلم ولكنه علم من يتبع الرسول بعد تحديده لجهة القبلة !


صابِ ُرونَ يَ ْغ ِلبُوا مِ ائَت َ ْي ِن َوإِ ْن يَ ُك ْن مِ ْن ُك ْم
ي َح ِ ّر ِ
ض ْال ُمؤْ مِ نِينَ َ
علَى ْال ِقت َا ِل إِ ْن يَ ُك ْن مِ ْن ُك ْم ِع ْش ُرونَ َ
“ يَا أَيُّ َها النَّبِ ُّ
ع ِل َم أَنَّ فِي ُك ْم َ
ض ْعفًا فَإ ِ ْن
ف اللَّهُ َع ْن ُك ْم َو َ
مِ ائ َةٌ َي ْغ ِلبُوا أ َ ْلفًا مِ نَ الَّذِينَ َكف َُروا ِبأَنَّ ُه ْم قَ ْو ٌم َال يفقهون ْ .اْلنَ َخفَّ َ
الل ِه َو َّ
ف يَ ْغ ِلبُوا أ َ ْل َفي ِْن ِبإ ِ ْذ ِن َّ
صا ِب ِرينَ “ (
اللهُ َم َع ال َّ
صا ِب َرة ٌ يَ ْغ ِلبُوا مِ ائَتَي ِْن َو ِإ ْن يَ ُك ْن مِ ْن ُك ْم أ َ ْل ٌ
يَ ُك ْن مِ ْن ُك ْم مِ ائ َةٌ َ

األنفال  01و .) 00
ما معنى كلمة  “ :اآلن “ ؟ وما معنى تعبير “ اْلن علم “ ؟ رب االسالم قد قضى بأن
عشرة مسلمين سيغلبون مائة ! اي نسبة ( .. )11:1ولكن بعد هزيمتهم وعلمه بضعفهم قام
بتغيير قضاءه الى مائة يغلبون مائتين  ،اي نسبة ( !! )9:1هل فاجأته األحداث  ،فتعلّم ؟!
صا ِب ِرينَ “ (محمد .) 37:
َ “ ولَنَ ْبلُ َونَّ ُك ْم َحت َّى نَ ْعلَ َم ْال ُم َجا ِهدِينَ مِ ْن ُك ْم َوال َّ
يبلوهم ليعلم المجاهدين منهم  ..هل كان ال يعلم ثم علم ؟
صى ِل َما لَ ِبثُوا أَ َمدًا “ (الكهف .) 72
ي ْالحِ ْز َبي ِْن أَحْ َ
“ ث ُ َّم َب َعثْنَا ُه ْم ِلنَ ْعلَ َم أ َ ُّ
بعثهم ليعلم  ،هل لم يكن يعلم قبل ان يبعثهم ؟ هل رب االسالم يسيطر على األحداث ام
يتفاعل بها ؟
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وهكذا نجد اله القرآن ناقص العلم  ،وفي هذه الحالة جاز للشيخ ديدات وغيره ان يطبق
نظرياته على ربه وليس على اله الكتاب المقدس .

ربي والهي !
بحسب النصوص القطعية للكتاب المقدس فإن تالميذ المسيح ورسله قد عبدوه وسجدوا له
كما سيأتي بيانه مفصالً فيما بعد .ولم نسمع ابدا ً بأي عبارة توبيخ صدرت من المسيح ضد
سجدوهم لهم ! في حين اننا نقرأ انه كان يوبخهم مرارا ً عند خطأهم  ،كما فعل بعد قيامته اذ
وبخ عدم ايمانهم ( مرقس  .)74:70ولكنه لم يوبخ تلميذه توما لقوله له َ “ :ر ِبي َوإِ َل ِهي”
(يوحنا  .)28 :20بل قبله ولم يعارضه ،ألنه هو الرب االله .لـكن!

اعترض شهود يهوه وقلدهم ديدات !
كالعادة لجأ الشيخ ديدات الى منشورات الهراطقة كشهود يهوه للنيل من عقيدة الهوت
المسيح  ،فاستعار كالمهم بالحرف للهرب من تصريح توما الرسول الرائع الذي خاطب فيه
المسيح كربه والهه “ ربي والهي “ ..اذ كتب ديدات في احد كتيباته :

 “ هل ادرك توما في تلك اللحظة وعند ذاك المنحنى ان يسوع المسيح كان الهه؟ هل خر
له وخر رفاقه ساجد ًا مع سجد ؟ كال على االطالق! ان كلماته المشار اليها انما كانت
تعبيراً عن استعادة االنسان لجأشه  .نقول مثلها يومياً عندما نقول  “ :يا الهي لقد كنت
في غفلة !” فهل تخاطب المستمع اليك كما لو كان الهك “ ( .مسألة صلب المسيح بين
الحقيقة واالفتراء -احمد ديدات – ترجمة علي الجوهري – ص ) 111
“Did Thomas realise at that juncture that Jesus Christ was his
Jehovah? Did he and the other disciples fall down in prostration
before him. Never! His words were the words of self-reproach.
We utter them daily, “My God! What a fool I have been!” Are
you addressing your listener, as your God?” (Crucifixion or Cruci-

Fiction? Page 77).

وأقول اوالً :
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ان عبارة توما الرسول قد قالها للمسيح مباشرة موجها ً بها اليه كمخاطب  ..ولم تكن
صرخة في الهواء للتعجب ! واليك الدليل من االنجيل يا صديقي المسلم :
اقرأ “ :أجاب توما وقال له ربي والهي “( يوحنا .)28:20
فالحوار لم يكن للغائب انما للمخاطب  ،فتوما كان يخاطب المسيح  ,بداللة قول الوحي:
“وقال لــه “ ! قالها للمسيح “ له “ .اذن هذا اعتراف من حواريي المسيح بأنه الرب
واالله .وقد قبل المسيح تبارك اسمه وتعالى هذا الوصف من رسوله.
ثانيا ً :
واليهود لم يكونوا يستخدمون اسم الرب للتعجب ألنه مخالف للوصية الثالثة “ ال تنطق
بإسم الرب الهك باطالً “ ! وبسبب حرصهم على توقيره فكانوا يستبدلونه بغيره من
األلقاب ،مثل استعمال عبارة “ :ملكوت السماوات” بدالً من التعبير “ملكوت الله” ،
وعبارة “ :أخطأت إلى السماء” بدالً من “أخطأت إلى الله” (لوقا .)78 :71وال أثر لدليل
واحد على قيام اليهود باستخدام اسم الرب للتعجب.
ثالثاً :
كما ان عبارة توما لم تكن بضمير الغائب  ،ولكن بضمير المخاطب!
“أجاب توما “اجاب توما من ؟ اجاب المسيح !
“وقال لـه “قال توما لمن ؟ وعلى من يعود الضمير “ له “ ؟
“ربي والهي “ اعتراف بألوهية المسيح!..
“قال له يسوع “ قال المسيح لتوما  ..اذن الحوار يجري سلسا ً بين االثنين .فال يوجد ضمير
غائب في الحوار الذي دار بين المسيح وتوما.
واالن نسأل :ان عبارة “ربي والهي “عندما يطلقها تلميذ على رسول ونبي  ..اال تعتبر
كفرا ً بواحا ً يقتضي التوبيخ والتأنيب وطلب المغفرة ؟ فلماذا لم يوبخ المسيح توما على تلك
العبارة بدالً من تصديقها ؟

أنا هو األول واْلخر !
قال المسيح تبارك وتعالى  ،عند استعالنه لرسوله وحبيبه يوحنا :
“ أَنَا ه َُو األَل ُِف َوا ْليَا ُء .األ َ َّو ُل َواْلخِ ُرَ .والَّذِي ت ََراهُ ،ا ْكتُبْ فِي ِكتَاب َوأَ ْرس ِْل ِإلَى ال َّسبْعِ ْال َكنَائ ِِس” ( رؤيا
.)77:7
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س َق ْ
َي.
ي قَائِالً لِي الَ تَخ ْ
ض َع يَدَهُ ْالي ُْمنَى َ
طتُ ِع ْندَ ِرجْ َل ْي ِه َك َم ِيّتَ ،ف َو َ
“ َفلَ َّما َرأ َ ْيتُهُ َ
علَ َّ
َف ،أَنَا ه َُو األَ َّو ُل َواْلخِ ُرَ ،وا ْلح ُّ
ْ
ْ
َ
َ
َو ُك ْنتُ َم ْيتًاَ ،وهَا أنَا َح ٌّي ِإ َلى أبَ ِد اآلبِدِينَ آمِ ينَ َ .ولِي َمفَاتِي ُح ال َها ِويَ ِة َوال َم ْوتِ ( “ .رؤيا 71:7:و.)78

فالمسيح وبكل صراحة يقول انه اله الن االله هو االول واالخر ،وال احد قبله ..وهو الحي
وقد مات على الصليب ثم قام وهو حي الى ابد االبدين وله مفاتيح الهاوية والموت  ،بمعنى
انه يحيي ويميت  ،ويكافأ االبرار ويدين االشرار.
وقال ايضا ً :
اش “( رؤيا .)8:2
“هذَا يَقُولُهُ األ َ َّو ُل َواْلخِ ُر ،الَّذِي َكانَ َم ْيتًا فَعَ َ
وقال في ختام السفر والكتاب المقدس كله:
ُ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
ُ
ِف َواليَا ُء ،ال ِبدَايَة َوالنِهَايَة ،األ َّو ُل
ع َملهُ.أنا األل ُ
ي ُك َّل َواحِ د َك َما يَكونُ َ
“ َوهَا أَنَا آتِي َ
س ِريعًا َوأُجْ َرتِي َمعِي أل ُ َج ِ
از َ
َواْلخِ ر “( رؤيا .)73:22
من الذي سياتي ثانية ويجازي  ..؟ انه المسيح .وكيف سيجازي كل البشر بحسب اعمالهم
ان لم يكن أزليا ً وموجودا ً قبل كل البشر ليعرف اعمالهم ؟ وماذا ايضا ً ؟
انه االلف والياء!
والبداية والنهاية!
واالول واالخر!
واالن من هو الوحيد الذي يستحق هذه االلقاب ؟ لنقرأ :
الربُّ َم ِلكُ ِإس َْرائِي َل َوفَادِيهَِ ،ربُّ ْال ُجنُو ِد أَنَا األ َ َّو ُل َوأَنَا اْلخِ ُرَ ،والَ ِإل َه َغي ِْري”(اشعيا .)0:44
“ه َكذَا َيقُو ُل َّ
الر ُّب األ َ َّولَُ ،و َم َع اآلخِ ِرينَ أَنَا ه َُو” ( اشعيا .)4:47
“أَنَا َّ
“اِ ْس َم ْع لِي َيا َي ْعقُوبُ َ ،و ِإس َْرائِي ُل الَّذِي َد َع ْوتُهُ :أَنَا ه َُو .أَنَا األ َ َّو ُل َوأَنَا اْلخِ ُر “(اشعيا.) 12:48
واآلن عزيزي المسلم افتح قرآنك وبالتحديد على سورة الحديد .....وهات االية  3واقرأها
بصوت عال  ،وفيها تجده يقول  ”:ه َُو ْاأل َ َّو ُل َو ْاْلخِ ُر “(الحديد .)3:وبعد أن تقرأها ثانية اسألك
 :هل يمكن ان يزعم احد بانه  “ :األول واآلخر “ غير الله؟! قطعا ً ستقول  :ال!
ْس قَبْلك ش َْيء
اذ قد فسّر محمد هذا الوصف بأنه يعني األلوهية ،بقوله  “ :ال َّل ُه َّم أ َ ْنتَ ْاأل َ َّول َفلَي َ
ْس بَعْدك ش َْيء “ ( صحيح مسلم – كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار-
َوأ َ ْنتَ ْاْلخِ ر َفلَي َ
باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع ).
واآلن لنقارن  ..اقرأ ما قاله المسيح بفمه المبارك :
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ِف َوا ْليَا ُء ،ا ْلبِدَايَةُ َوالنِهَايَةُ،
ع َملُهُ .أَنَا األَل ُ
ي ُك َّل َواحِ د َك َما يَ ُكونُ َ
“ َوهَا أَنَا آتِي َ
س ِريعًا َوأُجْ َرتِي َمعِي أل ُ َج ِ
از َ
األ َ َّو ُل َواْلخِ ُر “( رؤيا .)73:22

اذن المسيح هو االول واالخر  ..فهو الله .
والسيد المسيح قد قال ايضا ً:
ِف َوا ْليَا ُء ،ا ْلبِدَايَةُ َوالنِهَايَةُ .أَنَا أُعْطِ ي ْال َع ْ
طشَانَ مِ ْن يَ ْنبُوعِ َماءِ ْال َحيَاةِ َمجَّانًاَ .م ْن
“ ث ُ َّم قَا َل لِي قَ ْد ت َ َّم أَنَا ه َُو األَل ُ
َي ْغلِبْ َي ِر ْث ُك َّل ش َْيءَ ،وأَكُونُ لَهُ إِل ًها َوه َُو َي ُكونُ ل َِي ا ْبنًا “ (رؤيا 0:27و.)1
فالمسيح الذي هو االلف والياء واالول واالخر ،يقول بانه سيكون للمؤمن الوراث “ الها ً “،
ويعطيه من ماء الحياة!
اذن ..فقد صرح المسيح انه الله باطالق القاب الله وحده والتي ال يشاركه احد غيرها على
نفسه!
واآلن  ..بما ان الرب ( يهوه ) اله اسرائيل هو “ االول واالخر “ وال اله غيره ،
وان المسيح يقول ايضا ً عن نفسه بانه “ االول واالخر والبداية والنهاية “ ،اذن فهو والله
(يهوه ) واحد ! فتلك التصريحات من الرب يسوع لعبده ورسوله يوحنا تكشف بما ال يدع
مجاالً للشك عن الهوته .ونتيجة لقوة كلماته ومتانة بأسها فقد انكروها لمجرد االنكار !!

الشيخ ديدات والكابوس !
اعترض الشيخ أحمد ديدات بعناد شديد على تصريح المسيح الكلي الوضوح في سفر
الرؤيا ،بحجة متعنتة واهنة وهي  :ان سفر الرؤيا هو مجرد حلم !!
اذ قال ديدات :
 .. “ اقتباس من سفر الرؤيا حيث ورد زعماً على لسان يسوع قوله  “ :انا هو االلف
والياء” اي األول واآلخر  .ان سفر الرؤيا هو عبارة عن حلم  visionرأى فيه يوحنا

حيوانات بداخلها عيون  .اذا افرط االنسان في األكل حدث له هذا النوع من التجارب
ولكن يسوع ما كان حياً ولم يقل شيئاً كهذا ( ”..المناظرة الكبرى – ديدات وشروش –
ترجمة رمضان الصفناوي  -ص ) 81

وكرر زعمه هذا مراراً  ،مثال محاظرته الشهيرة بعنوان Christ in islam :والدقيقة
 ، 1:35:13اذ قال في فترة االسئلة :
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“.. book of Revelation , that is the last book of the new testament
.. what this book is all about ? its about a dream. This was a
dream .. uasualy when a man eats too much he has dreams like
!!“ that



اوالً  :هذا اسلوب اسالمي اعتدنا على مقابلته في حواراتنا معهم  .فهم يطالبون بجمل
وعبارات محددة من الكتاب المقدس  ..وحين نقدمها لهم يقولون “ :ولكن هذا كالم نبي او
كالم رسول  ..اريد كالم المسيح” ! وحين نأتي بكالم المسيح ينثرون الغبار في الجو،
بحجة ان هذا سفر الرؤيا وانه حلـم !
ولكن السنا نقرأ عنوان سفر الرؤيا في قائمة اسفار الكتاب المقدس وهي أول صفحة من
الكتاب ؟ وهو ذات الكتاب المقدس الذي طالبوا ان نقدم األدلة منه ؟!
فلماذا يتراجعون اآلن بزئبقية وانتقائية ؟!
ونسأل  :هل كان النبي ابراهيم – صاحب الديانة الحنيفية كما يقول االسالم – قد رأى
اضغاث احالم وكوابيس حين قال عنه القرآن :
ام أَنِّي أ َ ْذبَحُكَ فَا ْن ُ
ت ا ْفعَ ْل َما تُؤْ َم ُر
ظ ْر َماذَا ت ََرى قَا َل يَا أ َ َب ِ
“ فَلَ َّما بَلَ َغ َمعَهُ ال َّس ْع َي قَا َل يَا بُنَ َّي إِنِي أ َ َرى فِي ا ْل َمنَ ِ

“( الصافات .)702 :
لم يخاطبه الرب مباشرة انما “ رأى “ في المنام !! فهل أكثر ابراهيم من األكل ،ونام مثقالً
فاختلطت في ذهنه صور قيامه بذبح الخراف وكأنه يذبح ابنه في الحلم !؟ مجرد سؤال ؟
ثم ان يوسف كان مشهورا ً برؤى األحالم النبوية  ..اذ جاء في تفسير الطبري :
 .. “ وحدثنا ابن وكيع  ,قال  :ثنا أبو أسامة  ,عن سفيان  ,عن سماك  ,عن سعيد بن جبير ,
عن ابن عباس “ :إني رأيت أحد عشر كوكبا “قال  :كانت الرؤيا فيهم وحيا ”..
(جامع البيان – الطبري – تفسير سورة يوسف .)4:

ثانيا ً  :الم يكن الوحي لمحمد هو رؤيا  vision؟ الم يقرأوا الحديث الصحيح :
 “ حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير
عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت  :أول ما بدئ به رسول الله ص من الوحي الرؤيا

الصالحة في النوم فكان ال يرى رؤيا

إال جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخالء وكان
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يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد ” (صحيح البخاري – كتاب بدء الوحي – باب
بدء الوحي ).

فهل الوحي لمحمد كان مجرد حلم فارغ إثر أكلة ثقيلة من لحوم الضأن والبعير ؟
ثالثا ً  :بحسب زعم ديدات تكون ايضا ً قصة االسراء والمعراج خرافة  ،ألنها كانت رؤيا !
يقول القرآن بالحرف أنها كانت مجرد رؤيا  ..اقرأ :
“ َوإِ ْذ قُ ْلنَا لَكَ إِ َّن َربَّكَ أ َ َحا َ
اس َوال َّ
آن
الرؤْ يَا الَّتِي أ َ َر ْينَاكَ إِال فِتْنَةً لِلنَّ ِ
ط بِالنَّ ِ
اس َو َما َجعَ ْلنَا ُّ
ش َج َرة َ ْال َم ْلعُونَةَ فِي ْالقُ ْر ِ
َونُخ ّ َِوفُ ُه ْم “( السراء .)00:ولنقرأ التفسير :

 جاء في تفسير الجاللين “ ..“ :أريناك” عيانا ليلة اإلسراء “إال فتنة للناس” أهل
مكة إذ كذبوا بها وارتد بعضهم لما أخبرهم بها “ !
 وجاء في تفسير ابن كثير “ :عن ابن عباس “ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إال فتنة
للناس “ قال هي رؤيا عين أريها رسول الله ص ليلة أسري به“ ..
لذلك اعتبره أهل مكة مفتريا ً وصاحب أحالم !
ضغَ ُ
“ بَ ْل َقالُوا أ َ ْ
اث أَحْ الم بَ ِل ا ْفت ََراهُ بَ ْل ه َُو شَاع ٌِر “ ( االنبياء .)1:
فهل كان الراحل ديدات سيجرؤ على اعتبار قصة االسراء والمعراج مجرد “اضغاث
أحالم” مزعجة لرجل قد أثقل في الطعام والشراب ؟!

هل قال المسيح  “ :إعبدوني “ ؟
بل “ فعل “  ..ولم “ يقل “ ! فالمسيحية هي أفعال وأعمال وليست كالما ً وادعاءات !
ُون أَ ْع َمالِكَ َ ،وأَنَا أ ُ ِريكَ ِبأ َ ْع َما ِلي ِإي َمانِي ( ”.يعقوب  .)78:2اذ لم يصرح
“ أ َ ِرنِي ِإي َمانَكَ ِبد ِ
يسوع “ قوليا ً “ بهذا الطلب  ،لكونه الكامل في ذاته كل الكمال والمطلق القداسة فانه ال
يحتاج الى عبودية أحد  ،ولن يزيد او ينقص ان طلب العبادة او لم يطلبها.
لكنه قبل السجود والعبادة “ فعليا ً “ من الناس  ..فلو كان مجرد بشر لكان هذا تجديفا َ ضد
الرب االله ! وهو القائل له المجد:
“ ِلك َْي يُك ِْر َم ا ْلجَمِ ي ُع اال ْبنَ َك َما يُك ِْر ُمونَ
اْلب “( يوحنا .)23:1
َ
اي جميع المخلوقات البشر والمالئكة سيكرمون االبن “ كما يكرمون االب “ .وكيف
يكرمون االب اليس بالسجود والعبادة ..؟
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ب ه َُو لِي.“ .
كقوله له المجد ُ ”:ك ُّل َما لِآل ِ
َ
َ
َ
َ
ومخاطبته ألبيه َ “ :و ُك ُّل َما ه َُو لِي فه َُو لكَ َ ،و َما ه َُو لكَ فه َُو لِي “

( يوحنا  71:70و .)70:71
فكل السجود والعبادة التي لآلب هي ايضا ً لالبن اي للمسيح ! لنقرأ هذه الدرر :
س ُج َد لَهُ “ (متى  .)3:2وقد فعلوا َ “ :خ ُّروا
فعند ميالده جاء المجوس البابليين قائلين“ :أَت َ ْينَا ِلنَ ْ
َو َس َجدُوا لَهُ “ (متى  .)77:2متتبعين نبوة “ كبير المجوس “ النبي دانيال (دانيال )77:1عن
المسيح ابن االنسان الذي “ تتعبد له كل الشعوب واألمم وااللسنة “ (دانيال .)74:1
ص قَ ْد َجا َء َو َس َج َد َلهُ “ ( متى .)2:8
واالبرص سجد َ “ :و ِإذَا أَب َْر ُ
ِيس قَ ْد جَا َء فَ َس َج َد لَهُ “ ( متى .)78:9
ورئيس المجمع َ “ :وفِي َما ه َُو يُك َِلّ ُم ُه ْم ِب َهذَا ِإذَا َرئ ٌ
“ َوالَّذِينَ فِي ال َّسفِينَ ِة َجا ُءوا َو َس َجدُوا لَهُ “ (متى .)33:74
“ َو ِإذَا ْام َرأَة ٌ َك ْن َعا ِنيَّةٌ فَأَت َْت َو َس َجدَتْ لَهُ قَائِلَةً َيا َس ِيّدُ أ َ ِعنِّي” (متى .)21:71
والمولود أعمى الذي خلق له المسيح عينين “ َو َس َج َد لَهُ “ ( يوحنا .)38 : 9

تالميذه ورسله عبدوه وسجدوا له !
لقد عبده تالميذه وسجدوا له ايضا ً كربهم والههم وهم ألصق واقرب الناس اليه :
“ حِ ينَئِذ تَقَدَّ َم ْت ِإلَ ْي ِه أ ُ ُّم ا ْبنَ ْي زَ ْبدِي َم َع ا ْب َن ْي َها َو َس َجدَتْ “ (متى .) 20:20وبعد القيامة قيل عن تالميذه
َ “ :ولَ َّما َرأ َ ْوهُ َس َجدُوا لَهُ “ (متى71 :28؛ لوقا .)21 :24
والمريمتين َ “ :وأ َ ْم َس َكت َا بِقَدَ َم ْي ِه َو َس َج َدت َا لَهُ “ (متى.)9: 28
ُ
اء.
ص ِعدَ ِإلَى ال َّ
س َم ِ
ار ُك ُه ُم ا ْنفَ َردَ َع ْن ُه ْم َوأ ْ
بل سجد له كل تالميذه سجوداً جماعيا ً َ “ :وفِي َما ه َُو يُبَ ِ
يم ِبفَ َرح َع ِظيم “( لوقا .)12:24
ور َ
س َ
جدُوا لَهُ َو َر َجعُوا ِإلَى أ ُ ُ
فَ َ
ش ِل َ
كلمة “ سجدوا “ تعني باليونانية حرفيا ً  :عبدوه!!
بمعنى ان تالميذه االطهار قد قدموا له العبادة ..وهي ذات العبادة التي تقدم لله!
فكلمة “ سجدوا “ الواردة في كل تلك النصوص اعاله هي باليونانية προσκυνέω :
 proskuneo – proskunewوتعني  :عبدوه ساجدين له !
كمثال نقول ان النص االخير أعاله ( لوقا  )12:24باليونانية واالنجليزية هو هكذا:
- kai autoi proskunhsanteV auton upestreyan eiV ierousalhm
caraV megalhV
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- And they worshipped him, and returned to Jerusalem
هذه الكلمة نفسها تطلق في االنجيل دوما ً على عبادة الله! وهذا مثال واحد من سفر الرؤيا :
“ واالربعة والعشرون شيخا الجالسون امام الله على عروشهم خروا على وجوههم
وسجدوا لله” ( رؤيا .)70:77
-kai oi eikosi kai tessareV presbuteroi oi enwpion tou qeou kaqhmenoi epi
touV qronouV autwn epesan epi ta proswpa autwn kai prosekunhsan tw
qew
-And the four and twenty elders, which sat before God on their seats, fell
upon their faces, and worshipped God

فالعبادة المقدمة للمسيح هي ذاتها المقدمة لله!
وذات الكلمة المستخدمة في االنجيل باصله اليوناني  ..proskunewتستخدم حين السجود
لله وحين السجود للمسيح دون فرق .ويالحظ قارئ االنجيل بأنه في كل مرة من هذه
المرات لم نقرأ ابدا ً بأن يسوع قد اعترض على أحد من اولئك الساجدين له ! ولماذا يعترض
س ُج ْد َلهُ ُك ُّل َمالَئِ َك ِة
ان كان هو رب السماء واالرض ومعبود المالئكة ،والذي قيل فيه َ ”:و ْلت َ ْ
الل ِه” (عبرانيين .) 0:7

عبيد المسيح ورسله
لقد صرح الرب يسوع المسيح بعبارات جلية عن الهوته وقد برهن عليها بأعماله وأفعاله
وقد قبل العبادة والسجود من البشر ومن تالميذه المؤمنون الذين لم يتورعوا ان يصفوا
أنفسهم بأنهم عبيده  ،لنقرأ مقتطفات من أفتتاحيات رسائلهم المقدسة :







س عبد ِليَ ُسو َع ا ْل َمسِيحِ “ (رومية.)7: 7
“ بُولُ ُ
“ س ِْمعَانُ ب ْ
ِيح َو َر ُسولُهُ “ ( 2بطرس.)7:7
سو َ
س َ
ع ْب ُد يَ ُ
ُط ُر ُ
ع ا ْل َمس ِ
ب يَ ُسو َع ا ْل َمسِيح “ ( يعقوب.)7:7
“يَ ْعقُوبُ َ
الر ِ
ع ْب ُد ال َّل ِه َو َّ
ْ
“ يَ ُهوذَا َع ْب ُد يَ ُسو َع ال َمسِيحِ” (يهوذا آية.)7
س َع ْبدَا يَ ُسو َع ا ْل َم ِسيحِ “ (فيلبي.)7:7
او ُ
“ بُولُ ُ
س َوتِي ُموث َ ُ
اس،الَّذِي ه َُو مِ ْن ُك ْمَ ،عبْد ِل ْل َم ِسيحِ” (كولوسي.)72 :4
“  ..ابَ ْف َر ُ
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عبْد ِل ْل َمسِيحِ .قَ ِد
الربّ َِ .كذَلِكَ أَيْضا ً ْال ُح ُّر ْال َم ْدع ُُّو ه َُو َ
ع ِتيقُ َّ
ِي فِي َّ
ع ْبدٌ فَ ُه َو َ
الربّ ِ َوه َُو َ
“ أل َ َّن َم ْن دُع َ
اس “(  7كورنثوس.)23-22 :1
يروا َ
ع ِبيداً لِلنَّ ِ
ا ْشت ُ ِريت ُ ْم ِبث َ َمن فَالَ ت َِص ُ

صرح بكل صفاته والتي تدل على الهوته  ..وقد قبل السجود والعبادة من الناس
فالمسيح قد ّ
ب ِإلَ ِهكَ تَ ْس ُج ُد َو ِإيَّاهُ َوحْ َدهُ تَ ْعبُ ُد “( متى  .)70:4فكيف قبل
ِلر ِ
!مع العلم انه هو القائل للشيطان  ”:ل َّ
اذن السجود من الناس ؟ لماذا لم يوبخهم او ينتهرهم بان السجود فقط للرب وحده !؟ لماذا
قبل المسيح السجود له ان لم يكن هو الله الواجب السجود له وحده ؟! فها هو الرسول
بطرس رفض السجود له من قبل كرنيليوس قائد المئة وقال له :
“ قُ ْم أَنَا أَيْضا ً إِ ْن َسان” ( أعمال  . )21 : 70ورفض المالك سجود من الرسول يوحنا قائالً له
 “ :ا ْن ُظ ْر أَنَا َع ْبدٌ َمعَكَ َو َم َع إِ ْخ َوتِكَ الَّذِينَ ِع ْندَ ُه ْم َش َهادَة ُ َي ُسو َع .ا ْس ُج ْد ِللَّ ِه “ ( رؤيا  .)22:79فلماذا
قبله المسيح اذن  ،اليس النه الله ؟!

أحمد ديدات يُفبرك !
لم يتحمل الشيخ ديدات سجود البشر للمسيح فقام بفبركة اعتراض شحيح وهو ان حاالت
السجود للمسيح كانت مجرد سجود احترام وتوقير وتقدير  ،اذ كتب :
 “The word “worship” in Mark 5:6 and many other places means to adore, to
adulate, to respect, to revere. Compare the same verse with LUKE 8:28
where the word “worship” is alternatively recorded as “FELL DOWN BEFORE
(HIM.” ) Combat Kit Page 32.

وكالمه مدحوض بالحقيقة التي عرضناها منذ قليل وهي ان كلمة “ سجدوا له “ التي قيلت
عن المسيح هي كلمة يونانية تعني  :العبادة !  προσκυνέωوهي ذات الكلمة التي
تستخدم للداللة على عبادة الله .فكالم ديدات ينقصه الدليل !
ومن جهة اخرى نسأل أتباع ديدات :
ان كان السجود للمسيح هو مجرد احترام وليس عبادة  ،فأتحداكم ان تقدموا لنا حادثة
واحدة في العهد الجديد فيها قد تم تقديم السجود لمالك أو إلنسان وتم قبول ذلك السجود ؟!

صيغة مختلفة الدعاء األلوهية !
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واالن لو لقيتم يا مسلمين مسلما ً يكتب ويؤلف ويدعو لنفسه قائالً:

“ انا هو الرحمن الرحيم وانا مالك يوم الدين ومن يحيي ويميت ورب المالئكة والعرش
والحي القيوم ولي الجالل والسجود والعبادة ! “
افلن تحاكموه بتهمة الكفر وادعاء االلوهية و بأنه هو الله  ،حتى لو لم يتلفظ بعبارة  “ :أنا
الله “ حرفيا ً ؟! وقد اخبرتكم بأن السيد المسيح قد نسب لنفسه صفات الله التي ال يشاركه
بها احد! ولو سألت يهوديا ً  ،من ذاك الذي يستطيع ان يقول :
“ انا االول واالخر االلف والياء البداية والنهاية والحي الى ابد االبدين ولي مفاتيح
الهاوية والموت” ؟
افلن يقول لك انه  :يهوه وحده ال شريك له!
وان سألت مسلما ً :من يمكنه ان يقول:
“ انا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحي القيوم “؟
افلن يجيبك  :انه الله عز وجل وحده ال شريك له!
حسنا ً  ...اذن يكون المسيح الذي نسب لنفسه تلك الصفات االلهية وقبل السجود والعبادة من
الناس ،هو الله نفسه ..وال غرابة فهو القائل“ :انا واالب واحد “( يوحنا .)30:70

المسيح واْلب واحد  ..في ماذا ؟
ولن يفوتنا ان نذكر انه بعد تصريح المسيح هذا اراد اليهود رجمه ،لنقرأ السبب  “ :فَتَن ََاو َل
ع َمل مِ ْن َها
َارةً ِليَ ْر ُج ُموهُ .أ َ َجابَ ُه ْم َي ُ
س َب ِ
يِ َ
سنَةً أ َ َر ْيت ُ ُك ْم مِ ْن ِع ْن ِد أَبِي .بِ َ
ِيرة ً َح َ
ْاليَ ُهودُ أ َ ْيضًا حِ ج َ
ب أَ ّ
سوعُ أ َ ْع َماالً َكث َ
ْ
َ
َ
َ
َ
سان تَجْ َع ُل
سن ،بَ ْل ألجْ ِل ت َجْ دِيف ،ف ِإنَّكَ َوأ ْنتَ إِ ْن َ
ت َْر ُج ُمونَنِي؟ أ َ َجابَهُ اليَ ُهودُ قَائِلِينَ لَ ْسنَا ن َْر ُج ُمكَ ألجْ ِل َ
ع َمل َح َ
َن ْف َسكَ إِلهًا” ( يوحنا .)00-01:13

وقد فهموا بشكل صحيح ادعاءه لأللوهية  .والقرينة تثبت بأن الرب يسوع كان يثبت
وحدانيته مع اآلب بمعنى “ القدرة “ وليس وحدانية في الهدف والغرض وحسب ! لنقرأ
الفقرة كاملة :
ً
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ً
ْ
ُ
ص ْوتِيَ ،وأنَا أع ِْرف َها فَتَتبَعُنِيَ .وأنَا أ ْعطِ يهَا َحيَاة أبَ ِديَّةَ ،ول ْن ت َ ْهلِكَ إِلى األبَدَِ ،والَ يَ ْخطفُهَا أحَد
“ خِ َرافِي ت َ ْس َم ُع َ
طانِي ِإيَّاهَا ه َُو أ َ ْع َ
مِ ْن يَدِي .أ َ ِبي الَّذِي أ َ ْع َ
اْلب َواحِ د.
ف مِ ْن يَ ِد أ َ ِبي.أَنَا َو ُ
ظ ُم مِ نَ ْال ُك ِّلَ ،والَ يَ ْقد ُِر أَحَد أ َ ْن يَ ْخ َط َ
فَتَن ََاو َل ْاليَ ُهودُ أَ ْيضًا حِ َج َارةً ِليَ ْر ُج ُموهُ ( ”.يوحنا .)37-21:70

نالحظ بأن يسوع هو واحد مع اآلب في القدرة والجبروت  .فال أحد يقدر ان يخطف من يد
المسيح  .وال احد يخطف من يد اْلب ! فالمسيح له القدرة االلهية التي تحمل كل الكون  ،اذ
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قال الوحي َ “ :وحَامِ ل ُك َّل األَ ْشيَاءِ بِ َك ِل َم ِة قُد َْرتِ ِه” ( عبرانيين  .)3:7ورآه يوحنا  :الممسك
الكواكب بيمينه ! ( رؤيا .)2:2

المسيح يفسر المجاز !
لو كان المسيح لليهود مجازيا ً لما تركهم يظنونه مجدفا ً  ،بل لسارع في تفسيره لهم .وهكذا
كانت عادته  ،اذ حين حذر تالميذه من خمير الفريسين وفهموا بشكل خاطئ معتقدين انه
قصد الخبز ،قام بتوضيح تعليمه لهم بأنه قصد بالخمير :رياء الفريسين! ( متى .)70-0:70

السؤال المتعنت !
عزيزي القارئ  :ان اخونا المسلم مبرمج منذ الصغر على رفض كل ما يخالف الموروثات
التي صبوها في قلبه وعقله .فحتى لو قدمنا له العبارة التي يطلبها على طبق من ذهب ،
وأريناها له من أول غالف الكتاب المقدس الى الغالف األخير ،فانه لن يؤمن ولن يصدق،
بل سيمارس هواية اخرى يمارسها كلما وقع في مزنق اثناء الحوار وهي  :ان االنجيل
محرف! فحتى لو اظهرنا له النص فسيصرخ  :هذا محرف ! لذا فنحن نخاطب المسلمين
الذين يتركون كل الموروث الذي تشربوه منذ الصغر وضربوهم عليه  ،وليحكموا عقولهم
وقلوبهم ليخلصوا ..

لعبة الكلمات المتقاطعة !
المسلمون المتعنتون يمارسون لعبة سمجة سخيفة في محاربتهم لالهوت المسيح  ،وهي لعبة
تحديد أللفاظ محددة بالحرف ويريدوها منطوقة بفم المسيح  “ :انا الله “ ..وغير هذا
مرفوض في عقولهم!
ولذلك سامارس معهم لعبتهم المفضلة وأكرر اسئلة طرحته عليهم منذ سنوات ولم يجيبوني
عليها ،و ان يأتوني من القرآن وبالحرف الواحد هذه “ الدرزينة “ من العبارات العقائدية :

أين قال في القرآن  “ ____:أنا الله األزلي “ ؟
أين قال “ ___ _______:أنا الله العاقل” ؟
أين قال __________ :وحدوا “ األسماء والصفات “ ؟
أين قال بأن ________ :محمد هو “ سيد المرسلين “ ؟
أين قال بأن  _______ :محمد هو “ المصطفى “ ؟
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أين قال بأن  _______ :محمد هو “ أشرف المرسلين “ ؟
أين قال بأن  “ _______:محمد هو الشفيع “ ؟
أين قال بأن  ”_______ :الذبيح هو اسماعيل “ ؟
أين قال  “ _________ :لكل نبي جعلنا عصمة من الكبائر “ ؟
أين قال  “ _________:حرم عليكم كل حيوان ذي مخلب وناب “ ؟
أين قال  “ _________:محمد سيأتي من نسل اسماعيل “ ؟!
اين قال “ __________:القرآن آية للعالمين “ ؟
أخوتي المسلمين  :هاتوها بالحرف  ..وليس بغيرها ..وان لم تفعلوا فحينها جاز لي ان أحكم
بذات حكمكم واقيس بذات مقياسكم بأن ربكم غير ازلي وال عاقل!
فأنا ألزمكم بذات منهجكم واعيده اليكم .فربكم لم يقل ابدا ً عن نفسه في القرآن بأنه “ انا
الله االزلي “ او “ انا االزلي” او “ الله العاقل “ .وإال ضعوها لنا من القرآن  ( ..سورة
رقم  ... :واآلية رقم )... :
ولو لمرة واحدة  ،ونحن باالنتظار !
والرب معكم وسيهديكم الى نعمته وخالصه  .فعليه اتكالنا .

****************
مع المحاور الخمسة  ..نترك المسلمين أمام ضمائرهم!
والتي نرجو ان يُح ّكموا تلك الضمائر والعقول ليقرأوا ويقارنوا  ،ويتخذوا القرار الصائب
مهما كانت تكلفته .ألن قبول النور الحقيقي والنعمة الفادية بالمخلص الوحيد يسوع المسيح
قد يكلفهم الكثير.
فال تتهاون بآخرتك وضمان أبديتك عزيزي المسلم  ،وال تدع التعصب يعميك عن الطريق
والحق والحياة  ،بل تعال الى الذي مات من أجلك  ،وهو يناديك ليعطيك الحياة األفضل بدالً
من الموت وثقاقة اإلرهاب! ان اسمه يسوع أي المخلّص !
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