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 املباهلة نور النبوة

 بقلم: الباحث الديين هشام أمحد صقر

 

 .(ِإنَّ َمَثَل ِعيَسى ِعنَد الّلِه َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمن ُتَراٍب ِثمَّ َقاَل َلُه ُكن َفَيُكوُن)قاَل َتعاىل: 

 

كلَّ  ى يرَفَعا حتَّهعلى حقيقِت )ع(املسيح  النَّيبِّ سيِّدنا ِةقصَّ َيضُع امُلؤمَن أماَم الكريَم الُقرآَن إنَّ

 عَم، ال كما زواالقتداِء للموعظِة اها لنا منوَذًجُيقدُِّمهو ، والوسَُُّّّيَِّة ضُُِّّهها اقاِمَوَو ،عنها الشُُّّهبهاِ 

 .حقيقة هلا ال أنَّها رُموٌز هوَنشبُِّمُّال

 النَّيبهنا دسيِّ ؟ وملاذا ظهَر؟ وملاذا َظَهر من ُأمٍّ بال أٍب)ع(املسيح  النَّيبِّسُّيِّدنا   عن ُظهوِر فماذا

 ؟أٍبال و مٍّأال اخللِق ب ِليف أوَّ )ع( آدُم

 .هماختالِف يف تفسرِي ومازالوا ُمختلفنَي الِكتاِب َأهِل فيِه آراُء ْتالسهؤاُل الذي اخَتَلَفهو  هذا

 سُُُّّّيِّدنا أظَهر هاىلسُُُّّّبهانُه وَت ، فإنَّ اهلَلاإلهليِّ ِة على اإلبداِعِة الدَّالَّمن احِلكمِة اإلهليَّ ألَنبَد

ِه تهاىل: لُقول أمٍّال أٍب و من دوِن )ع(آدم  النَّيبَّ سُُّّيِّدنا ظَهَرأكما  ،ٍبأبال  مٍّأِمن  )ع(عيسُُّّى  النَّيبَّ

ماذا لو أنَّ  :امًه لنَتساَءْلو ،(ِإنَّ َمَثَل ِعيَسى ِعنَد الّلِه َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمن ُتَراٍب ِثمَّ َقاَل َلُه ُكن َفَيُكوُن)

 ؟ُق مع ذلَكاخلل ُل؟ وكيَف سيتََهامأمٍّ وأٍب دوِنأو من  ،وأٍب من أمٍّ )ع(عيسى  النَّيبَّ سيِّدناأظَهَر  اهلَل

الٍة خالدٍة جاء  لرسُُّّ ٌةٌة ال ماديَّوالدٌة مهنويَّ )ع(املسُّيح  عيسُُّّى  النَّيبِّ للسُّيِّدِ  الوالدَة تلكإنَّ 

يف  )ع( سُُّّيَحامل َد، فالقرآُن وضَُُّّع السُُّّيِّ األزمنِة األجياِل لتُكوَن ُحجًَّة على مجيِع األقواِم يف كافَِّة عرَب

 ،ِةقاِم البشُُّّريََّمهم ِلاِلوال إنَز الهبادِة قاِمَمفِههم ِلدون َر ،اِءكما سَُُّّا ر األنبي ِةالنهبوَّ ، مقاِممقاِمِه احملُموِد

 هذا القانوِن اوَزجت ، وال يسُُّّتَّيهوَنفقط ِةها املاديَّاِتَبسُُّّبُِّا ربَُّون األسُُّّباَب َينييِّمادُُُُُِّّّّّّال القوَمولكنَّ 

 ،وأمٍّ أٍب بدوِن ع()املسيح السَّيِِّد  وجوُد مكُنُي الهم فهنَد ،بأنُفسُِّهم  قيسُُّون األنبياءَ هم َي، ألنَّهدوِدَماْل

 ،هنياللَّ ُسهو إبلي قاَس نَم َلأوَّ ، ألنَّنهكاَسُيوجب اال والقياُس ،ذلك قياٌس ألنَّ شكلُةامل ِتَهَقوُهنا َو

، وافُروا وَكُدَسوا وَحأن أَب ا كان منهم إالَّ، فَمأمٍّال و أٍب بال )ع(آدم  النَّيبَّدنا سيِّ أظهَر شأُنُه زََّع فاإللُه

 ثمَّ ،واُمَهوا واتَُّدوا وعاَنُلاَدأن َج ، فما كان منهم إالَّبال أٍب من أمٍّ )ع(عيسُُّّى  النَّيبَّدنا سُُّّيِّ أظهر ثمَّ
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 ظواالِحف ،واُهوا وشبَّوا وقاُسُكأن أشُّرَ  ا كان منهم إالَّ، فَموأٍب من أمٍّ )ص(د حممَّ النَّيبَّدنا سُّيِّ  أظَهَر

 .ٍةَنن بيِّع وحييى من حيَّ ٍةَنعن بيِّ ن هلَكَم َكهَلَيِل الرَّمحانيِّ ِلسلُسيف التَّ اإلهليَّ ََّفهذا اللُّ

لكلٍّ  اهرِةالظَّ ِةالوالد بَّريقِة ختالَفجيُد اال سوَف اِ يَّواحلسِّ ِرنَظَمواْل كِلالشَُّّ  عنَد َفَقَو نَمَف

 َدلُتؤكِّ (اَل ُنَفرُِّق َبْيَن َأَحٍد مِّن رهسُُُُِّّّلِه) :ْ جاَء اآليَة، ولكن المد عليهم السَُُُّّّّوعيسُُُّّّى وحممَّ من آدَم

 هُكُمن َيَم، َفنهمبي رَقال ف من جهِة اهلِل والرهسَُُُُّّّّل األنبياَء بأنَّ ابتَةالثَّ َةاجلوهريَّ َةسُُُُّّّّوليَّالرَّ احلقيقَة

وا ُمهُكَت ال):)ع(لذلك قال املسيح  ،)ع(آدم  النَّيبِّمثل ك )ع(عيسُّى   النَّيبَّ أنَّ ُدِجَي ال اهِرحسُّب الظَّ 

وُر َأَنا ُهَو ُن) :)ع(املسُُُُّّّّيح  لقوِل هم أنواُر اهلِل ، فاألنبياُء(عاداًل اًمالظَّاِهر ولكن احكموا ُحْك حسَُُُُّّّّب

 .َبْل َيُكوُن َلُه ُنوُر اْلَهَياِة( ْلَمِةَمْن َيْتَبْهِني فاَل َيْمِشي ِفي الظُّ ،اْلَهاَلِم

 النَّيبه يِّدناسُّ كان  وإذا ؟ماذا يهين هذا التهراب .(َخَلَقُه ِمن ُتَراٍب) :اآلية ِةتتمَّ عنَد اآلَن فِقلَن

ني اإلمام أمري املؤمن، فلماذا كاَن موالنا من ُتراٍب اهلُلخلَقُه قد  )ع(آدم  النَّيبِّ سيِّدناكمثل  )ع(عيسى 

 ؟هسوُسَماْل نيويهالده التهراُب بهذا التهراِب ُدقَصُي وهل ؟ُيسمَّى بأبي ُتراٍب علي )م(

ها دُلوالُتاِل َمُّباألمث وُدُُّّمقُصُّال ادا ًمق( بقوله: )) انيهالغسَّ نا الهماُدُّوُفُّذلك فيلُس َرُُُُّّّّ  فسَّ لقد

، ولو حقيقٌة ال ٌةجمازيَّالتهراب" " َةلفَظ هلم أنََّي ُقُُّمدقُِّّوالهامُل ال ُقُُّمهقُِّّها، والهارُف النفُس ال األمثاُل

على  ألنبياِءا تدله على وُجوِد ٌةجمازيَّ ظٌةُهنا لف ، فالتهراُب(اطيًن األرواُح َب أن تُكوَنَجَوَل كانت حقيقًة

َفَأْرسَُُّّْلَنا ِإَلْيَها ) :()عمريم  دَةالسُُّّيَّ ابًَكقولِه تَهاىل ُمخاِط البشُُّّريَِّة ِكاِرَدَماْل ِرْدعلى َق متثياًل هذه األرِض

 .(اَسِويًّ اَل َلَها َبَشًرََُّّتَمثُروَحَنا َف
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