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 بني حممد وعيسى

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

ُ  ابََِّّة والسَّم   عقولة: س ي  ع(   َ َميد اْلالس َّ  ماذا اختصَِّل ، وكلُّهم من الرُّسل  ِهدون غري   رس و

 اإلعم   الغربيِّ بذلك؟رسل  حمٍََّّة وسمٍ ؟ وما دور  

 

     ٌ لسنالُم كَّا ا صدُر منهم إالَّ، فكل  الر سِل رسُل حمبنٍة وسالٍم ال َيؤاِلسم  الإن اجلواَب مضمَّن

ٌَ َجاءَك جاَء   قوله تعاىل: )َوِإَذا  َنْفسممِمِه َعَلى َرب ُكْم َبَكَت َعَلْيُكْم سممَماَلم  َفُقْل ِبآَياِتَنا ُيْؤِمُنوَن الَِّذي

 ه.َيْعَلَُّوَن(، وهذا أمر  ال خالَف علي َفَسْوَف َسالم  َوُقْل َعْنُهْم الرنْحَََّة(، وقوله تعاىل: )َفاْصَفْح

ِِ بقسممالِم القتِل  ٌن األداَة اإلعالمينَة الغربينَة أراَدْت تشممويَه صممورِة اإلسممالِم مٌ خالل تصممويِر لك

سمممؤوُل عٌ هذِ التنعاليِم معاَذ اِ ، فووَّفوا الوهنابينَة ََّو اْلحمَّند )ص( هالننيبن واإلجراِم، وأنن سممميادنا 

 شمممغالنَي مم مٌَُّواإلخواَن اجملرمنَي لتثبيِت هذِ الصممم ورِة الي هو صمممورُتهم وصمممورُة أسمممياِدهم اْل

الطَّوائِف إمنا ذاهِب وََّسمملَّنَي مٌ كلا اْلََُّّينِة، واجنرن وراَء ذلَك األغبياُء مٌ ضممعفاِء اْلالصمم هيونينِة العاَل

ٌِ، واالثناِن متطرافاِن إىل حدا اجلهالِة الكاملِة ال تفاضممممَل التحماقم    ا بركِب اإلرهاِب أو إحلاًدا   الداي

بينهَّا، ولكلٍّ منهَّا أسمملوبُه   قَِّ  ارخِر وتكفِ  ارخِر ورجِر ارخِر وعدِم قبوِل أ ا كالٍم ال يتوافُ  

ِِ، حتى ِبْت نا نرى أنن الفكَر اإلقصممائون التنكف  ن الذ  درَ  عليَه مسممَّنى )الدناعشممون( مؤخنًرا م  معتقِد

ٌِ واْلَُّتَدقد اتنَصَف به على السنواء كلٌّ مٌ اْل سلِم، وكلُُّه مٌ َُّاْلسيحوا وَََُّّلحِد واإلرهابوا والعلَّانوا واْليا

ال يسَُّ  حبيُث يستَّر  االقتتاُل والتنناحُر بنَي اجلَّيِ ، و نتاِ  الفوضمى الصم هيونينِة اَّالَّقِة للفوضمى   

حِو ارخِر بكلا وسممائِل الشممنتِم والسممنبا والتنشممويِه وحتنى    أحد  مقالَة ارخِر بل يتعصممنُب ويطالُب َم

 التنصفيِة.

إلسممممالِم، ا لنسمممموِب ولًَََّّو  نفِس الوقمِت كاَن البدن مٌ البديِل الغربوا عٌ هذا التنطر ف الْ 

نن الرنمحَة حمَّند )ص(، واحلقيقُة أالننيبا سميَح )(( بصمورٍة معاكسمٍة لسيادنا    ََّاْلالننيبن فأوهروا سميادنا  

 َرْحََّة  ِإالَّ َأْرسممَمْلَناَك )(( لقوله تعاىل: )َوَما حمَّنٍد وعيسمممىُكلٍّ مٌ واحملبنَة والسمممنالَم هو صمممفات  ِل

إلجنيِل: كَّا ورَد   ا)(( الئكِة ََّحمَّنُد )ص( هو الرنمحُة، وقوِل اْلالننيب  سمممميمادنا  لِّْلعَماَلَِّنَي( فكماَن   
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عيسممى )(( هو لننيب  ا( فكاَن سمميادنا ْلََّْجُد ِللَِّه ِفو اأَلَعاِلو َوَعَلى اأَلْرِض السممناَلُم َوِبالنناِ  اْلََّسمَمرنةُ )ا

 السنالُم.

قوله حمَّنٍد وعيسممَى )(( لُكلٍّ قابِل هو صممفات  ِلَُّنتقاَم باْلوكذلَك فقنن الغضممَب والقسمموَة واال 

 سمَمِبيِل ِفو ُيَهاِجُروْا َحتنَى ِلَياءَأْو ِمْنُهْم َتتنِخُذوْا َفاَل سمَمَواء َفَتُكوُنوَن َكَفُروْا َكََّا َتْكُفُروَن َلْو تعاىل: )َود وْا

َنصمِمً ا(، وقوِل سمميادنا   َواَل اَوِليًّ ِمْنُهْم َتتنِخُذوْا َواَل َوَجدتنَُّوُهْم َحْيُث َواْقُتُلوُهْم َفُخُذوُهْم َتَولَّْوْا َفِقن الّلِه

 املسيِح )((: )ال تظن وا أناو جئُت أللقَو سالًما على األرض، جئُت أللقَو ناًرا على األرض(.الننيبا 

ٌن الشمنعرَة الفاصملَة بنَي صمفاِت اللُّطِف وصفاِت القهِر هو ا    طِف ُيعاَمُل لقرينُة، فصفاُت اللُّولك

ٌََو اللَِّه رنسممُموُل بها أهُل اإلمياِن وصمممفاُت القهِر ُيعاَمُل بها أهل الكفِر لقوله تعاىل: )م َحَّند   َمَعُه الَِّذي

 َدَخْلُتَُّوَها َقْرَيٍة َأْو ٍةَنَمِدي املسمميِح )((: )َوَأينُةالننيبا َبْيَنُهْم(، وقوِل سمميادنا  ُرَحََّاء اْلُكفَّاِر َعَلى َأشمِمدناء

ٌْ َفاْفَحُصوا  َكاَن َعَلْيِه، َفِقْن َسلَُِّّوا ْيَتاْلَب َتْدُخُلوَن َتْخُرُجوا، َوِحنَي َحتنى ُهَناَك َوَأِقيَُّوا ُمْسَتِح ٌّ ِفيَها َم

ٌْ َعَلْيِه َساَلُمُكْم َفْلَيْأِت ُمْسَتِحقًّا اْلَبْيُت ٌْ َلْم ِإْن َوَلِك  ِإَلْيُكْم(. َساَلُمُكْم ْرِجْ َفْلَي ُمْسَتِحقًّا َيُك

ٌَ فيِه وال اختالَف  والعاقُل يدرُك متاًما أنن األنبياَء )(( مم صممفات  واحدةو ومقام  واحد  ال تباي

ٌَ واْلَُّإالَّ مٌ جهِة الض عفاِء واْل ٌَاخالفنَي، أمنا عنَد أهِل اليقنِي فالقوُل الثنابُت هو قوله تعَُّقصاري  ىل: )آَم

ٌَ ُكلٌّ َواْلَُّْؤِمُنوَن رنباِه ِمٌ ِإَلْيِه ُأنِزَل ِبََّا الرنسمُموُل ٌَ ُنَفراُق اَل َوُرسمُمِلِه ِهَوُكُتِب َوَمآلِئَكِتِه ِبالّلِه آَم  ماٌ َأَحٍد َبْي

املسيح )((: الننيبا  سيادنا قصوُد بقوِلََّوهو اْلاْلََِّصُ (،  َوِإَلْيَك َربنَنا ُغْفَراَنَك َوَأَطْعَنا َسَِّْعَنا َوَقاُلوْا ر سُمِلهِ 

 )الكالُم الذ  َتسََّعوَنُه ليَس لو، بْل لآلِب الذ  أرَسَلِنو(.

 

 نكتفو لعدم اإلطالة وا  أعلم

 الباحث الديين العلو  الدكتور أمحد أديب أمحد


