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 عبارة: املسيح قامحول 

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

يح )ع( سييَماذا َتسييهدييهبوال ِ ام  اْلَم؟ وِلصييار نَّلا( اليت يقوُلها سيييحق قاَمَمماذا تعين عبارة: )اْل

 كثرًيا مع أالَّ اإلجنيَل مقحرَّف؟

 

)إنَّما وقَع االختهُف يف هذا اإلجنيِل الذي يف أيديكم  علينا ساااهُمُ :قال اإلماُم عليُّ الرِّضاااا 

اليوَم، ولو كاَن على العهِد األوَِّل مل َتختلفوا في ، فلمَّا افُتِقَد اإلجنيُل األوَُّل اجتمعِت النَّصااااار  إ  

هذه  يَل، َفَقَعَد لوقا ومرق  ويوننَّا ومتَّى َوَوَضُعوا لكمُعَلماِئهم فقالوا هلم: ُقِتَل عيساى وافتَقدننا اإلجن 

األناجيَل، ومتَّ اعتماُدها(.

ُمرنُق ن( مل تكنن موجودًة يف َزَمِن  -ُيوَننااَّا -ُلوقاَاا -واحلقيقااُ  أنَّ األناااجيااَل األربعااَ  )َمتَّى 

ِِ ني  قال ُمَمساِايِ  ) ( َبعَد ِإََهاِر اْلاْلالنَّيبِّ احَلَوارييِّن، واحَلَواِريُّوَن هم الذين آَمُنوا بساايِّدنا  ََا ِِ ع

(، ََأنَّا ُمساانِلُموَنَأنصاَااُر اِ  آَمنَّا ِباِ  َواهاانَهدن ِب َقاَل َمنن َأنصاَااِري ِإَلى اِ  َقاَل اْلَوَواِريُّوَن َنونُنتعا : )

َنَقاِِ ُقُلوِبِهم لَعيِب َوالذَّنِب َوِإخهِصِهم للَمِسيِ  َوواحلواريُّون َجمُع َنَواِريٍّ، َوُسمُّوا ِبَذِلَك ِلُخُلوِصِهم ِمَن ا

ا َعَشَر َرُجًه( َفُهم )َأمَّا احَلَواِريُّوَن َفَكاُنوا اثَن علينا سهُمُ :َوَصَفاِِ َبَواِطِنِهم، َوقد َذَكَر اإِلَماُم علي الرَِّضا 

ِإذن َأونَنينُت َواُ  َتَعاَلى ِإَليِهم ِباإِلمَياِن ني  قال تعا : ) َأنصاَااُر اِ  َتَعاَلى َأوَّاًل، َوَثاني ا ُهم َمن َأوَنى

(.َوِبَرُسوِلي َقاُلَوْا آَمنَّا َواهنَهدن ِبََأنََّنا ُمسنِلُموَن ِإَلى اْلَوَواِريِّنَي َأنن آِمُنوْا ِبي

ِِ العيَساِويِِّ  ما َيَيُد على ألِف َم ِِلكن بعَد ثهثِ  قروٍن جاَِ ِمَن اجلماعا  الرَّسائِل بعوٍث مِبئا

ِنَمِع نيقيا  ألجِل التَّدقيِ،، وهناَ  َتمَّ ِمنن ِقَبِل َهيئٍ  َتماااُامُّ )ثه ئ     ِِ إ  َم من ُمخنَتَلِف أحنااِِ األر

ِسيويُّ َمو انيَ  عشار( هاخصا ا انتخاَك كتاٍك َسمَّتنُ  الكنيسُ  بالعهِد اجلديِد، َبعنَد أن ُنِرَم العاَلُم الْ   

 هلم )ثه ئٍ  ومخسٍ  وعشرين( سنً . من كتاٍك

ِن اْلُمباْل سيِ  ) (، َمسايويُ  إلجنيِل َبرننابا الذي َقََّّ ِقصاََّ  اهاتباِههم بساايِّدنا الْ   َمقابل َتَنكََّر

كانت قد وَِّتِ  َدالٍَّ  على ُنُبوَبشااََّر بنبوَِّة ساايِّدنا  مَّد )ل( الك أنكرها النَّصااار  وَنَذُفوا ُكلَّ عبارٍة   

ِن يف األناجيِل األربع .  َوَرَد
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َوُنوٌر  َوآَتينَناُه اإِلجِنيَل ِفيِ  ُهد  حنُن ال ميكُن إالَّ أن نؤمَن بااإلجنياِل الاذي قال تعا  في : )   

بَأوصاٍف أربعٍ : َأنَُّ   إلجنيَل(، فاآليُ  تصُف اَيَدينِ  ِمَن التَّونَراِة َوُهد   َوَمونِعَظً  لِّْلُمتَِّقنَي َوُمَصدًِّقا لَِّما َبينَن

ى ُمساااَتِقيِم، وَأنَُّ  ُنوٌر ُيمااِايُِ للنَّاِس َنَياَتُهم َوُيخِرُجُهم ِمَن الشاااِّرِ  ِإلَ  ُهَد   للنَّاِس ِإَلى الصاااَِّراِا اْل

أمرِي ، وما يؤكُِّد ذلَك قوُل ً التَّوِنيِد، وَأنَُّ  ُمَصدٌِّق ِلَما َوَرَد ِفي الُكُتِب السَّاِبَقِ ، وَأنَُّ  َموِعَظٌ  للنَّاِس َكافَّ

م اإِلَماِم َعِلي )م(: )َلو ُثِنَيت ِلَي ِوَساَدٌة َلَوَكمُت َأهَل التَّوَراِة ِبَتوَراِتِهم َوَأهَل اإِلجِنيِل ِبِإجِنيِلِهاملؤمنني 

َوَأهَل الُفرَقاِن ِبُفرَقاِنِهم(.

ا استشهاَدنا علين ونَأخُذاخلونُ  ي وَنرتدُّاْلُموُة ُمقصَِّراْليعُ  اااوالشِّاحلشاااويَُّ  نَُّ  اااوإذا كان السُّ

َِّ  أنَُّ   رٌَّف، وَماْلالنَّيبِّ بكهِم سااايِّدنا   أصاااَلنا ذريعً  التِّهامنا بَأنَّمن ذلَك  ونَأخُذيسااايِ  ) ( ة

هِم إخل!! فلماذا يستشهدوَن بك..... عتقَدنا منهَم!! وأنَّنا حنتفُل بَأعياِدهم وخذنا ُمَنصار !! وأنَّنا َأ

ري ا من ِعلم ا أنَّ كثالوارِد يف صاااوي  البخاري وكايف الُكلي   علينا ساااهُمُهمالرَّساااوِل )ل( واألئمَِّ  

ِِ الدَّاخلِ  يف اإلسهِم؟نسوٌك أو ُماألقواِل َم ورٌَّف أيم ا وهو ما ُيصنَُّف من اإلسرائيليَّا

 

َِنا العلويَّ   ِبالِقسااانَساِس ِزُنوْاَو ِكْلُتمن ِإذا اْلَكينَل يلتَُم بقوِلِ  تعا : )َوَأونُفوا النُّصااارييَّإنَّ نه

َُِن بالقسااساِس اْل َوَأننساَاُن َخينٌر َذِلَك اْلُمساانَتِقيِم فنوُن نؤمُن بكلِّ  سااتقيِم كلَّ قوٍل َيِرُدُه،ُمَتَْأِويًه(، وَي

النَّيبِّ  سيِّدنا املسي  ) ( كما نستشهُد بكهِمالنَّيبِّ األنبياِِ دوَن اساتثناٍِ، لذلَك نستشهُد بكهِم سيِّدنا  

 علماِئنا ِلبعَد تدقيِقِ  واعتماِدِه من ِقَبعلينا سهُمُهم عصومني َمكما نستشهُد بكهِم األئمَِّ  اْل)ل(  مَّد 

األفاضل، وما كاَن بعكِ  ذلَك نردُُّه التَام ا بَأقواِل أهِل العصمِ : )ردُّوا إلينا وال تردُّوا علينا( ألنَّ فوَق 

كلِّ ذي علٍم عليم.

 

يظنُّوَن أنَّ  همعناها، فعرفوا َمدوَن أن َيسي  قام(، فيتباَدُلها النَّصار  َمأمَّا بالنِّسابِ  لعبارِة )الْ 

ِِ بعَد َصلباْلالنَّيبَّ سيِّدنا  الواقَع ألنَّنا  ِ  والقصَُّ  معروفٌ ، لكنَّ هذا ينايفااِامسيَ  ) ( قاَم من بنِي األموا

 .سيَ  مل ُيصَلبن بل ُهبَِّ  هلمَمنؤمُن أنَّ اْل

 اْلَمسيِ  ) (  َهوُر سيِّدنا النَّيبيِّ عيسىسيويََّ  مبنيٌَّ  على فكرِة القيامِ ، وهي َمنَّ الدَّعوَة اْلإالَّ أ

َّ  القائم اْل ُمنتظر ) (، فالقيامُ  إلنقاِق احل،ِّ وإرساااااِِ قواعِد اِبَِّ  والسااااِّلِم مع اإلمام  مد احل

ِِ، ال كما يفهموَن معنى اْل النَّيبِّ  اوبَِّ  والسِّلِم باللُّيونِ  والمَّعِف، ومن ذلَك قوُل سيِّدنَمبالقوَِّة واجلربو
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املسااي  ) (: )ال تظنُّوا أنِّي جئُت أللقَي سااهم ا على األرِ، جئُت أللقَي نار ا على األرِ(، ولعلَّ  

ناَر احل،ِّ ساااُتوِرُق أعداَِ احل،ِّ من اآلَن نتى يوِم القيامِ ، ونذكُِّر بَأنَّ العبارَة الصاااَّويوَ : )سااايقوُم 

سيُ  كما قاَم نقًّا(.َماْل

 

 اإلطال  وا  أعلمنكتفي لعدم 

 البان  الدي  العلوي الدكتور أمحد أديب أمحد


