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بني حممد وعيسى
بقلم :الدكتور أمحد أديب أمحد
ابَّ ِة والسَّم دون غريهِ من الرُّسل ،وكلُّهم
لِماذا اختصَّ السَّيد الْمَس ي ع) َقولة :عرس وُ َّ
حمَّ ٍة وسم ٍ؟ وما دور اإلعم الغربيِّ بذلك؟
رسل َّ
إن اجلوابَ مضمَّنٌ السمؤالِ ،فكل الرسلِ رسلُ حمبنةٍ وسالمٍ ال يَصدرُ منهم إالَّ السنالمُ كَّا
جاءَ قوله تعاىلَ ( :وإِذَا جَاءكَ الَّذِيٌَ يُ ْؤ ِمنُونَ بِآيَا ِتنَا فَقُلْ سممَمالَم َعلَ ْيكُمْ َكتَبَ رَبكُمْ َعلَى نَفْسمممِهِ
حََّةَ) ،وقوله تعاىل( :فَاصْفَحْ َعنْهُمْ وَقُلْ سَالم َفسَوْفَ َي ْع َلَُّونَ) ،وهذا أمر ال خالفَ عليه.
الرن ْ
لكٌن األداةَ اإلعالمينةَ الغربينةَ أرا َدتْ تشممويهَ صممورةِ اإلسممالمِ مٌ خالل تصممويرِ ِ بقسممالمِ القتلِ
واإلجرامِ ،وأنن سممميادنا النيبن حمَّند (ص) هو الََّْسمممؤولُ عٌ هذِ التنعاليمِ معاذَ ا ِ ،فووَّفوا الوهنابينةَ
واإلخوانَ اجملرمنيَ لتثبيتِ هذِ الصممورةِ الي هو صمممورتُهم وصمممورةُ أسممميادِهم الَُّْشممغالنيَ مم مٌ
الصممهيونينةِ العالََّينةِ ،واجنرن وراءَ ذلكَ األغبياءُ مٌ ضممعفاءِ الَُّْسمملَّنيَ مٌ كلا الََّْذاهبِ والطَّوائفِ إمنا
التحماقما بركبِ اإلرهابِ أو إحلادًا الدايٌِ ،واالثنانِ متطرافانِ إىل حدا اجلهالةِ الكاملةِ ال تفاضمممملَ
بينهَّا ،ولكلٍّ منهَّا أسمملوبهُ قَّ ِ ارخرِ وتكف ِ ارخرِ ورجرِ ارخرِ وعدمِ قبولِ أ ا كالمٍ ال يتواف ُ
م معتقدِِِ ،حتى ِبتْنا نرى أنن الفكرَ اإلقصممائون التنكف ن الذ در َ عليهَ مسمَّنى (الدناعشمون) مؤخنرًا
قد انتصَفَ به على السنواء كلٌّ مٌ الَُّْتدَ ايٌِ والَُّْلحدِ واإلرهابوا والعلَّانوا والََّْسيحوا والَُّْسلمِ ،وكلُّهُ مٌ
نتا ِ الفوضمى الصمهيونينةِ اَّالَّقةِ للفوضمى حبيثُ يستَّر االقتتالُ والتنناحرُ بنيَ اجلَّي ِ ،وال يسَّ ُ
أحد مقالةَ ارخرِ بل يتعصمنمبُ ويطالبُ مَحوِ ارخرِ بكلا وسممائلِ الشممنتمِ والسمنمبا والتنشممويهِ وحتنى
التنصفيةِ.
و نفسِ الوقتِ كانَ البدن مٌ البديلِ الغربوا عٌ هذا التنطرف املنسوبِ ولًَّا لإلسالمِ ،فظوهروا
سميادنا النيبن الََّْسميحَ ()) بصمورةٍ معاكسمةٍ لسيادنا النيبا حمَّند (ص) ،واحلقيقةُ أنن الرنمحةَ وابحمبنةَ
حََّة ِّل ْلعَا َل َِّنيَ) فكانَ
والسمنالمَ هو صفات لِكُلٍّ مٌ حمَّندٍ وعيسى ()) لقوله تعاىلَ ( :ومَا أَ ْر َس ْلنَاكَ إِالَّ رَ ْ
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سمممميمادنما الننيب حمَّمندُ (ص) هو الرنمحمةُ ،وقولِ الََّْالئكةِ ()) كَّا وردَ اإلجنيلِ( :ا ْلََّجْدُ ِللَّهِ فِو
األَعَالِو وَ َعلَى األَرْضِ ال نسالَمُ َوبِالنناسِ ا ْل ََّسَرنةُ) فكانَ سيادنا الننيب عيسى ()) هو السنالمُ.
وكذلكَ فقنن الغضممبَ والقسمموةَ واالنتقامَ بالَُّْقابلِ هو صممفات لِكُلٍّ حمَّندٍ وعيسممىَ ()) لقوله
حنتىَ يُهَاجِرُواْ فِو س َمبِيلِ
تعاىل( :وَدواْ لَوْ َتكْفُرُونَ َكََّا كَفَرُواْ َفَتكُونُونَ س مَوَاء َفالَ َتتنخِذُواْ ِمنْهُمْ أَوْلِيَاء َ
اللّهِ َفقِن تَ َولَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَا ْقُتلُوهُمْ حَ ْيثُ وَجَدنتَُّوهُمْ وَالَ َتتنخِذُواْ ِمنْهُمْ َولِيًّا وَالَ نَصممِ ًا) ،وقولِ سمميادنا
النيبا املسيحِ ())( :ال تظنوا أناو جئتُ أللقوَ سالمًا على األرض ،جئتُ أللقوَ نارًا على األرض).
ولكٌن الشمنعرةَ الفاصملةَ بنيَ صمفاتِ اللُّطفِ وصفاتِ القهرِ هو القرينةُ ،فصفاتُ اللُّطفِ يُعامَلُ
حَّند رنسمممُولُ اللَّ ِه وَالَّذِيٌَ َمعَهُ
بها أهلُ اإلميانِ وصمممفاتُ القهرِ يُعامَلُ بها أهل الكفرِ لقوله تعاىل( :م َ
خ ْلُتَُّوهَا
حََّاء بَ ْينَهُمْ) ،وقولِ سمميادنا النيبا املسمميحِ ())َ ( :وأَينةُ مَدِينَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ دَ َ
أَشممِدناء َعلَى ا ْلكُفَّارِ رُ َ
خلُونَ ا ْلبَ ْيتَ َس ِّلَُّوا َعلَيْهَِ ،ف ِقنْ كَانَ
حنيَ تَدْ ُ
حتنى تَخْرُجُوا ،وَ ِ
ح ٌّ َوأَقِيَُّوا ُهنَاكَ َ
حصُوا َمٌْ فِيهَا ُم ْستَ ِ
فَافْ َ
ا ْلبَ ْيتُ ُم ْستَحِقًّا َفلْيَ ْظتِ َس َال ُمكُمْ َعلَيْهِ َو َل ِكٌْ ِإنْ لَمْ َي ُكٌْ ُم ْستَحِقًّا َفلْيَرْجِ ْ َس َال ُمكُمْ ِإلَ ْيكُمْ).
والعاقلُ يدركُ متامًا أنن األنبياءَ ()) مم صممفات واحدةو ومقام واحد ال تبايٌَ فيهِ وال اختالفَ
إالَّ مٌ جهةِ الضعفاءِ والَُّْقصاريٌَ والَُّْخالفنيَ ،أمنا عندَ أهلِ اليقنيِ فالقولُ الثنابتُ هو قوله تعاىل( :آ َمٌَ
الرنس مُولُ ِبََّا أُنزِلَ ِإلَيْهِ مٌِ نرباهِ وَا ْلَُّ ْؤ ِمنُونَ كُلٌّ آ َمٌَ بِاللّهِ َومَآل ِئ َكتِهِ وَ ُكُتبِ ِه وَرُس ُملِهِ الَ نُفَ ارقُ بَ ْيٌَ أَحَدٍ ماٌ
رسُملِهِ وَقَالُواْ َس َِّ ْعنَا َو َأ َط ْعنَا غُفْرَانَكَ َرنبنَا َو ِإلَيْكَ ا ْل ََّصِ ُ) ،وهو الََّْقصودُ بقولِ سيادنا النيبا املسيح ()):
(الكالمُ الذ تَسََّعونَهُ ليسَ لو ،بلْ لآلبِ الذ أر َس َلنِو).

نكتفو لعدم اإلطالة وا أعلم
الباحث الديين العلو الدكتور أمحد أديب أمحد
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