Great debate
اقوى حجة يصدعون بها اﻷدمغة أناء الليل و أطراف النهار،
بغية ﺗﺤجيﻢ مﻜانة الﻤﺴيﺢ  ،ﺗقول :
ولقد استقى الﻤﺴلﻤون حجتهﻢ هذه من القرآن  ،وذلك في مناظرة
وفد مﺴيﺤيي نجران مﻊ ﷴ الذين فاجئوه بﺴؤال صاعق اربﻜه
ولﻢ يﺤر عليه جوابا ً .وكان الﺴؤال"" :؟
فﺴﻜﺖ ! الى ان جاءه جﺒريل فيﻤا بعد ) طﺒعا ً بعد ان ادارها ﷴ
برأسه فترة من الوقﺖ ليتوصل الى الجواب( .وزعﻢ بأن مثل
عيﺴى في الخلق مثل ادم  .ونزلﺖ بعد فترة زمنية هذه اﻵية :
مثل ادم خَلَقَه من تُرابٍ ثم قَال
"انﱠ مثل عيسى عنْدَ اله كَ 
له كُن فَيكُونُ " ) آل عﻤران .(59 :
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ﷴ كان مﺴتاءا ً بشﻜل ﻻ يوصف من نصارى نجران لﻜونهﻢ قد
ناظروه في أمر الﻤﺴيﺢ وأربﻜوه بأسئلتهﻢ وحججهﻢ لدرجة ان
!! " ابن كثير قد أورد بأن الرسول قد " ﺻﻤﺖ
 " 




(61: ) ﺗفﺴير القرآن العظيﻢ – ابن كثير – آل عﻤران
 " 
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" ) جامﻊ الﺒيان للطﺒري – ال عﻤران
(59
 "








" )ﺗفﺴير لﺒاب التأويل في معاني
.(59:  الخازن – ال عﻤران-التنزيل

 " !! واخيرا ً عرض " بل انه سﻜﺖ لدرجة انه
 وحين رفضوا ) ﻷن اﻻنجيل يأمر بﻤﺒاركة، عليهﻢ الﻤﻼعنة
 فعرض عليهﻢ، الناس وليس لعنهﻢ ( سألوه عن حجة اخرى
:  اما اﻻسﻼم او الﺤرب او الجزية ! لنقرأ: ﺗهديده اﻻخير
 " 
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 )ﺗفﺴير الدر الﻤنثور." 
( الﺴيوطي-في التفﺴير بالﻤأثور

فﺒلغ استياءه وبغضه لهﻢ لدرجة انه ﺗﻤنى بأن ﻻ يراهﻢ وﻻ
(61: يرونه ! اذ جاء في ﺗفﺴير الطﺒري ) لﺴورة آل عﻤران
: هذه الﻜلﻤات الصريﺤة
" 

 



." 
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ﺗﻤنى ﷴ ان يﻜون بينه وبينهﻢ حجابا ً فاصﻼً  ..فﻼ يرونه وﻻ
يراهﻢ  .لﻤاذا هذا الﻤوقف من نﺒي الرحﻤة ؟ اكان هذا اعترافا ً
منه بصﻼبتهﻢ وقوة حجتهﻢ وشدة موقفهﻢ.

اجابة القرآن كانﺖ  " :انﱠ مثَل عيسى عنْدَ اله كَمثَل آدم خَلَقَه

من تُرابٍ ثم قَال له كُن فَيكُونُ " ) آل عﻤران  .(59وهذا
القياس خاطئ  ،وﻻ يجيب على قضيتهﻢ ! فالﻤفروض ان
يجﺒيهﻢ :

 
فالﻤﺴيﺢ لﻢ يخلق من ﺗراب انﻤا جاء بنفخة من ﷲ  .فﻤنطق
القرآن في جوابه ضعيف غير منطقي .كأن يﺴألك سائل  :ما
الفرق بين الطائرة ومﻜوك الفضاء ؟ فتجيب  :ان مثل الطائرة
مثل الﻤﻜوك لنﻜتشف الفضاء الخارجي ! وهذا ﺗشﺒيه قاصر
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وقياس مغلوط ﻷن اكتشاف الفضاء يختص بالﻤﻜوك وﻻ يتعلق
بالطائرة .حتى لو كان كﻼهﻤا يطير في الجو !
وقد ادرك الﻤفﺴرون هذا الخلل فاعترفوا بأن وجه الشﺒه ليس
الخلق من ﺗراب  ..ﻷن عيﺴى لﻢ يخلق من ﺗراب !! لنقرأ شيئا ً
مﻤا أوردوه حول هذا النص .قال الﻤفﺴر الﻤعروف الطﺒرسي:
 } " خلقه { أي أنشأه } من ﺗراب { ". 
) مجﻤﻊ الﺒيان في ﺗفﺴير القران -الطﺒرسي(

اذن هو " اخﺒار عن آدم " بأنه خلق من ﺗراب  ،وليس عيﺴى .
اما القرطﺒي  ..فقد القى عليهﻢ قنﺒلة فﻜرية ﺗفرق شﻤلهﻢ  ،اذ قال
بأن الﻤﺴيﺢ لﻢ يخلق من ﺗراب بعﻜس آدم الذي خلق منه !
ب كآدم ،ﻻ
 " والتشﺒيه واقﻊ على أن عيﺴى ُخلِقَ من غير أ ٍ
على أنه خلق من تراب .والشيء قد يشﺒه بالشيء وإن
كان بينهﻤا فرق كﺒير بعد أن يجتﻤعا في وصف واحد؛

 
فﻜان بينهﻤا فرق من هذه الجهة"...
) ﺗفﺴير الجامﻊ ﻻحﻜام القران -القرطﺒي(
شاهد صورة لتفﺴير القرطﺒي الذي يﺤوي اعترافه الخطير:
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اذن ﺗﻜون عﺒارة " خلقه من ﺗراب " عائدة الى آدم وليس عيﺴى
ﻻن عيﺴى لﻢ يخلق من ﺗراب  .اقرأ ايضا ً ﺗفﺴير الجﻼﻻن
الﻤﺤلي والﺴيوطي :
}ٱ{ 
  " 

 

  

) "...ﺗفﺴير الجﻼلين -الﻤﺤلي و الﺴيوطي (

ﻻحظ هنا  " :خلقه أي آدم " ! ولﻢ يقل عيﺴى  ،ﻷنه غير
مخلوق وليس من ﺗراب .ﺗفﺴير آخر :
 ،" 
 

." 
)ﺗفﺴير الﺒﺤر الﻤﺤيط -ابو حيان(.

اذن الﻜﻼم واضﺢ كالشﻤس في رابعة النهار  ،بأن الضﻤير يعود
الى آدم وليس عيﺴى  ..وأبعد من زعﻢ انه عائد الى عيﺴى  .بل
ان من ابﺴط قواعد اللﺴان العربي هو رجوع الضﻤير الى أقرب
مذكور  ..فعﺒارة  " :ثﻢ قال له كن فيﻜون " ﺗعني آدم !
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والهاء في كلﻤة " خلقه " ﺗعود الى آدم واﻻ سيفﺴد الﻤعنى ،هذا
اعتراف الﻤفﺴرين  ...لنقرأ :
 " 
"
)ﺗفﺴير اللﺒاب في علوم الﻜتاب -ابن عادل(

اذن غاب الﻤنطق الﺴليﻢ في اجابة القرآن ولﻢ يﺤل اﻻشﻜالية
التي طرحها الوفد الﻤﺴيﺤي .فالﻤﺴيﺢ لﻢ يخلق من ﺗراب .فهو
اذن مولود غير مخلوق.



: 
ان الوﻻدة حالة ﻻ ﺗعني عدم الوجود الﻤﺴﺒق ،وأمامك
الﻜهرباء ،فعندما يقال  :ﺗولدت الﻜهرباء من الﻤولد الرئيﺴي
للﻤدينة  ،أفهل يقول جاهل ان قوة اﻹلﻜترونات لﻢ ﺗﻜن موجودة
مﺴﺒقا ً قﺒل سريانها داخل اﻷسﻼك الﻜهربائية .أم موجودة في
العالﻢ قﺒل ان ﺗُصنﻊ اﻻسﻼك والﻤولد الذي حلّﺖ فيه ؟ بالطﺒﻊ
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ستقول انها كانﺖ موجودة  ،لﻜنها ﺗﺤركﺖ من أماكنها فصارت
ﺗيارا ً كهربائيا ً .والقرآن صريﺢ بأن الﻤﺴيﺢ هو " كلﻤة ﷲ " و
" روح ﷲ " وكﻼم ﷲ وروح ﷲ ليﺴا مخلوقان ! فهو بﻼهوﺗه
موجود منذ اﻷزل والقدم قﺒل ان يتجﺴد في هيئة انﺴان.

واﻵن نأﺗي الى ﺗفنيد الﻤشابهة بين الﻤﺴيﺢ وآدم والتي زعﻤوا
بأن خلق آدم من غير اب وﻻ ام اغرب من وﻻدة الﻤﺴيﺢ بدون
اب  .ونقول :
ان مﺴألة خلق ادم جاءت اضطرارا ً  ..اما وﻻدة الﻤﺴيﺢ فﻜانﺖ
اقتدارا ً!
فﻤن الطﺒيعي ان يخلق ادم دون اب وﻻ ام  ..لعدم وجود بشر
قﺒله .ولﻜن اﻻعجاز واﻻقتدار هو في وﻻدة الﻤﺴيﺢ من دون
اب  ،في وقﺖ وجود كثرة ﻻ ﺗعد وﻻ ﺗﺤصى من الﺒشر واﻻباء
على وجه اﻻرض .ان خلق ادم  ..لﻢ يﺤدث بطريقة ﺗفوق
التصديق ،بل بالعﻜس! انها سهلة التصديق جدا ً ..
) ﻻننا نؤمن بوجود خالق قدير ( .فﻜان خلق ادم دون ابوين،
امر طﺒيعـــي جدا ً .ﻻنه وقﻊ في بداية خليقة اﻻنﺴان  .الضرورة
اقتضﺖ ان يﻜون آدم بغير أب  ،لﻜن ما الداعي والضروري ﻷن
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يﻜون الﻤﺴيﺢ بدون أب ؟ بالتأكيد هناك سﺒب خطير لوﻻدة
الﻤﺴيﺢ بﻤعجزة باهرة لﻢ ﺗﺤصل لغيره .وﻻ نﻤلك سﺒﺒا ً مقنعا ً
سوى ان الﻤﺴيﺢ هو ابن ﷲ.

قال دعاة اﻻسﻼم  :أنه ولد من عذراء ليﻜون آية لﺒني اسرائيل !
وهذا ﺗعليل دائري واهن  ،ﻷن آيات الﻤﺴيﺢ ومعجزاﺗه ﻻ
ﺗﺤصى كﻤا سيأﺗي  ،ولﻢ يﻜن له حاجة الى ﺗلك اﻵية التي
ستعرض الﻤﺴيﺢ وأمه لشائعات وشﺒهات عﻜﺴية ﻻ داعي لها.
وبالفعل فإن القرآن قد حﻜى عن شك قوم مريﻢ بها  .فهل
ﺗتﺴاوى الفائدة من وﻻدﺗه من عذراء لﻤجرد ان يﻜون آية  ،مﻊ
اﻻضرار الجﺴيﻤة التي ﺗﺴﺒب بها هذه " اﻵية " ؟ اليس درء
الضرر مقدم على جلب الﻤنفعة ؟
يذكرنا هذا بالدبة التي ارادت ابعاد الذبابة من وجه صديقها
الدب النائﻢ فألقﺖ عليه حجرا ً !
والﺴؤال الﺤائر الطائر  :لﻤاذا لﻢ يولد الﻤﺴيﺢ من أبوين طﺒيعيين
ويتفادى الصداع والشﺒهات لو كان مجرد نﺒي عادي ؟ سؤال
مربك ُمﺤير ! انﻤا يﺤق لنا اﻻجابة  :أن وﻻدﺗه العجيﺒة من
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عذراء طاهرة  ،سﺒﺒها الوحيد كونه ابن ﷲ .فهو الﻜلﻤة اﻷزلي
الغير مخلوق.

 
بناءاً على النص القرآني ) آل عﻤران (59 :لو سألنا الﻤﺴلﻢ عن
وجه الشﺒه بين الﻤﺴيﺢ وآدم فلن يقدم إجابة  ،ﻷن النص وصف
آدم فقط ولﻢ يﻜﻤل الوصف عن الﻤﺴيﺢ فيﻤا بعد ذلك  ..وقد رأينا
وباعتراف التفاسير بأن الﻤﺴيﺢ لﻢ يخلق من ﺗراب .فالنص
ُ
يتﺤدث ويقصد آدم فقط بدليل عﺒارة "خلقهُ" وعﺒارة " قال له "
ولﻢ يجﻤﻊ النص آدم والﻤﺴيﺢ معا ً ﺗﺤﺖ ظرف واحد .اذ لﻢ يقل "
خلقهﻤا " ولﻢ يقل " قال لهﻤا " .فآدم وحده خلق من ﺗراب .وهنا
نﺴأل ما وجه التشابه اذن بين آدم والﻤﺴيﺢ ؟
يجيﺒنا اﻻنجيل  " :هكَذَا مكْتُوب ايضا :صار آدم ،اﻻنْسانُ
كن ليﺲ
اﻻول ،نَفْسا حيةً ،وآدم اﻻخير روحا محيِيا .ل 
الروحاني اوﻻ بل الحيواني ،وبعدَ ذ لكَ الروحاني .اﻻنْسانُ
اﻻول من اﻻرض تُرابِي .اﻻنْسانُ الثﱠاني الرب من السماء.كَما
هو التﱡرابِي هكَذَا التﱡرابِيونَ ايضا ،وكَما هو السماوِي هكَذَا

12

السماوِيونَ ايضا .وكَما لبِسنَا صورةَ التﱡرابِي ،ِسنَلْ بﺲ ايضا
صورةَ السماوِي" .ِ

) 1كورنثوس .(49-45:15
فآدم كونه ﺗرابيا ً فقد فشل حين جربه الشيطان واغواه واسقطه
في الخطية وطرد من الجنة  ،وامتد هذا الفشل الينا جﻤيعا ً
ﻻنتﻤائنا كلنا الى آدم بخلقتنا الترابية  ..لﻜن الﻤﺴيﺢ قدم نﻤوذجا ً
ﻵدم اﻷخير الجديد اي الروحاني وليس الترابي فانتصر على
التجربة والشيطان  .وصار هذا اﻻنتصار لنا بانتﻤاءنا اليه
باﻻيﻤان به .وهذا وجه الﻤشابهة او الﻤقارنة بين آدم والﻤﺴيﺢ .
وهو مشروح في اﻹنجيل بالتفصيل  ،وغامض في القرآن.

اﺗعجب من موقف اله القرآن الذي أمر الﻤﻼئﻜة اجﻤعين
بالﺴجود ﻵدم اﻷول الترابي وهو بشر مخلوق من طين .مﻊ ان
الﺴجود هو وحده  .اذ جاء في سورة ص ما يلي :
شرا من طين فَاذَا سويتُه ونَ َفخْت
ق بَ 
"اذْ قَال ربكَ للْ مَئكَة انِّي خَال 
فيه من روحي فقَعوا لَه ساجِدِين فَسجدَ المَئكَةُ كُلﱡهم
ن" )ص .(74-71:
اجمعونَ ا ابليﺲ استَكْبر وكَانَ من الكَا فرِي 
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لﻜن اﻷصﺢ هو ان الﺴجود لﻢ يﻜن ﻵدم اﻷول بل ﻵدم اﻷخير
اي الﻤﺴيﺢ ! اذ يقول اﻻنجيل عن هذا :
" وايضا متَى ادخَل البِكْر الى العالم يقُول :ولْتَسجدْ لَه كُل

كة اله ) " عﺒرانيين .(4:1
مﻼئَ 
فﺤين ﺗجﺴد الﻤﺴيﺢ كلﻤة ﷲ وروحه ،سجد له الﻤﻼئﻜة أجﻤعون
وهذا أصل القصة الصﺤيﺢ .فالﺴجود حقا ً كان للﻤﺴيﺢ  ،وهو
أولى بﻤا ﻻ يقاس من آدم بالﺴجود له.
فهو أعظﻢ من آدم وأعظﻢ من الﻤﻼئﻜة .
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سأوضﺢ عظﻤة الﻤﺴيﺢ فوق آدم والﻤﻼئﻜة بﺴﺒعة نقاط  ،أدلة
سﺒاعية كاملة :
 -1الﻤﺴيﺢ مولود وغير مخلوق .بينﻤا آدم مخلوق من طين.
والﻤﻼئﻜة مخلوقة من نور .فا اخذ ﺗراب ونفخ فيه ليخلق
آدم .اما الﻤﺴيﺢ فيشهد القرآن ان ﷲ لﻢ يأت بطين او
صلصال او حﻤأ مﺴنون منتن أو ماء مهين .بل ﷲ القى
كلﻤته وروحه الى مريﻢ .فالﻤﺴيﺢ موجود قﺒل ان يلقى الى
مريﻢ .فأدم أصله ﺗراب والﻤﻼئﻜة نور ) waves and
 (photonsموجات وجﺴيﻤات .اما الﻤﺴيﺢ فأصله هو
ﷲ " كلﻤته وروحه " !
 -2قال القرآن عن الﻤﺴيﺢ ووصفه انه  " :آية للعالﻤين "
) اﻻنﺒياء (91:وانه " آية للناس " )مريﻢ .(20:ولﻢ يرد
بﺤق آدم وﻻ اي مﻼك اي من هذه اﻷلقاب الفخﻤة.
 -3الﻤﺴيﺢ كان منزها ً وبريئا ً من الذنوب والخطايا  " ،مباركا ً
" اينﻤا كان ) مريﻢ  .(31:أما آدم فﻜان أول عاصي غوى
بالخطية " وعصى ادم ربه فَغَوى " ) طه .(121:بل كان
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أول من أشرك با في التاريخ الﺒشري هو وزوجته  ،أول
الﻤشركين ! اذ نقرأ عن آدم وحواء :
" هو الذِي خَلَقَكُم من نَفْﺲ واحدَة وجعل منْها زَوجها
ليسكُن اليها فَلَما تَغَشﱠاها حملَت حم ًخَفيفًا فَمرت بِه
فَلَما اثقَلَت دعوا اله ر بهما ل ئن اتَيتَنَا صالحا لنَكُونَن من
الشﱠاكرِين فَلَما اتَاهما صالحا جع َلَه شُر كَاء فيما اتَاهما

فَتَعالى اله عما يشْرِكُونَ " )اﻻعراف .(190-189:فهل
يدلنا مﺴلﻢ الى متى وأين وكيف أشرك الﻤﺴيﺢ أو عصى أو
غوى حاشا له ؟! اما الﻤﻼئﻜة فهي ليﺴﺖ أفضل حاﻻً،
فﺤين ﺗجﺴدت وأخذت جﺴد الﺒشر أخطأت ووقعﺖ في
الذنوب والﻤعاصي .وليس بعيد عنا قصة الﻤﻼئﻜة هاروت
وماروت القرآنية اللذان ﺗجﺴدا فﺴﻜرا بالخﻤر وزنيا وقتﻼ
وعﺒدا الصنﻢ ! ) خطايا شنيعة متراكﻤة  ،راجﻊ الﺒقرة 96:
مﻊ التفاسير ،كابن كثير والقرطﺒي وغيرهﻢ (.
 -4الﻤﺴيﺢ كان يخلق كائنات حية من طين وينفخ فيها من
روحه .أما آدم والﻤﻼئﻜة فلﻢ ولن يخلقوا جناح ذبابة  ..ﻻ
من طين وﻻ من عجين !
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الي "  ،بينﻤا
 -5الﻤﺴيﺢ حي عند ﷲ " رفعه اليه "  " ،رافعك ّ
الﻤﻼئﻜة يﺤﻤلون العرش كخدام وعﺒيد ) الﺤاقة(17:
ويﺤفون حوله ) الزمر . ( 75:وآدم ما زال ميتا ً على
اﻻرض ﻷنه ﺗراب والى التراب عاد  .اما الﻤﺴيﺢ فﻜلﻤته
الغير مخلوق وروحه.
 -6الﻤﺴيﺢ كان يعلﻢ الغيب ،اذ قال عن نفﺴه  " :وانَبِىكُم بِما
تَا كُلُونَ وما تَدﱠخرونَ في بيوتكُم انﱠ في ذَلكَ يةً لكُم"
)آل عﻤران .(49:بينﻤا آدم واﻻنﺒياء ﻻ يعرفون الغيب
)الﻤائدة .(109:وﻻ الﻤﻼئﻜة وﻻ الجن.
 -7الﻤﺴيﺢ سيعود قﺒل يوم القيامة  ،اذ هو "علﻢ للﺴاعة"
)الزخرف ( 61:وهو " الوجيه في اﻵخرة " ) آل عﻤران
 ( 45:ويخلص العالﻢ من فتنة الﻤﺴيﺢ الدجال  ،وسيﺤاسب
الﺒشر .وليس اي مﻼك او نﺒي قد حلﻢ ان يقوم بذلك.
فإذا كان ﷲ قد أمر الﻤﻼئﻜة – اﻻعظﻢ من آدم – ان يﺴجدوا
ﻵدم الترابي العاصي الغاوي الﻤشرك ! أفليس باﻷولى ان
يﺴجدوا للﻤﺴيﺢ كلﻤته وروحه الطاهر الﻤﺒارك الخالق الﻤﺤيي
الﻤوﺗى والعالﻢ بالغيب ديان العالﻤين ؟ وأﻻ يتﺤتﻢ عليك انﺖ
ايضا ً الﺴجود له واﻻيﻤان به ؟
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