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مطوية :هل معجزات املسيح ديلل ىلع ألوهيته
حممود داود
طريا  ،وماذا عن اآلية التي تقول :تبارك اهلل أحسن اخلالقني؟!
يقولون إن املسيح ♠ هو اهلل ألنه خلق ً
َ
َ
ََ ُ ً َ َ ر َ َ َي َر رُ ُ
َ َ ر َ َّ ر
َ ي َّ ي ُ ر ي ر ُ ُ َ ُ ي َ ي
ْي
قال تعاىل▬ :ورسوال إَِل ب ِِن إِْسائ ِيل أِّن قد ِ
جئتكم بِآي ٍة من ربكم أِّن أخلق لكم من الط ِ
ني كهيئ ِة الط ِ
ََ ُ ُ
ََ ُ ُ َ ر ً ر ي
فأنفخ فِي ِه فيكون طْيا بِإِذ ِن اّلل♂ [آل عمران ]49
َّ ُ
صح بأن املسيح ♠ رسول اهلله إىل بني إرسا ئيل ،وليس ً
تجسد ًا إىل
هلإ م ر
وإيلكم ِعدة مالحظات :اآلية ت ر
َر رُ ُ
َ ي
ي ُ ر
جئتكم بِآي ٍة من َّربكم♂ ،فكيف
صح بأن ما فعله املسيح ♠ معجزة من اهلل ▬قد ِ
بني إرسائيل! وت ر
يكون هو اهلل ويأيت بمعجزة من اهلل؟!
سؤال يف اغية األهمية :هل خلق املسيح طريا ً بالفعل؟!

َ َ ر َ َّ ر
َي َ ر ُُ َ ُ ي َ ي
ْي♂ ،الحظ عبارة
اإلجابة( :ال)! ،املسيح مل خيلق طريا ً ،فاآلية تقول▬ :أِّن أخلق لكم من الط ِ
ني كهيئ ِة الط ِ
َ َ ر َ َّ ر
ر
ألي شخص أن يفعل ذلك!
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▬كهيئ ِة الط ِ
ولكن قد يقول أحدهم أن املسيح ♠ نفخ يف هيئة الطري فأصبح طريا ً ،إذ ًا هو اهلل؟!
ََ ُ ُ َ ر ً ر
ََ ُ ُ
ي
ليس صحيح ًا! فاآلية تقول ▬فأنفخ فِي ِه فيكون طْيا بِإِذ ِن اّلل♂ ،بإذن اهلل ،وليس بإذن املسيح ♠

نفسه ،فكيف يكون هو اهلل ويقول أن اآلية بإذن اهلل؟!
ببساطة :لو أن اهلل عز وجل ه
أذ َن يل أن أنفخ يف ورقة فتتحول إىل َطري يطري ،فام اإلشكال إذا كان األمر متع رلق ًا بإذن
اهلل وليس بإذين وال بإراديت؟!
سؤال آخر يف اغية األهمية :ما معنى كلمة « َخلق»؟!
اخللق يف اللغة معناه« :اتلَّقدير أو اإلبداع» (املعجم الوسيط) ،فاخلَلق نوعان:
َ ُ َّ َ َ َ َ ر
ات واألر ِض♂ [البقرة .]117
انلوع األول هو اخللق اإلبدايع :مثل ما نجده يف قوله تعاىل▬ :ب ِديع السماو ِ
َّ
حول الشجرة إىل كريس.
انلوع اثلاِّن هو اخللق اتلقديري :أي التحويل من صورة ألخرى ،مثلام يفعل النجار ،في ر
فرق بني اخللق اإلبداعي والتقديري؟ ،هل كان فعل املسيح ♠ خلق ًا إبداعي ًا أم تقديري ًا؟!
كيف ن ر
الفرق يف ثالث نهقاط ،وهي أن «اخلَلق اإلبداعي» ال نستطيع أن نفعل مثله ،ويكون خلق ًا عىل غري مثال سابق،
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يكون خلق ًا من َعدَ م .أما «اخللق التقديري» ،نستطيع أن نفعل مثله ،يكون عىل مثال سابق ،يكون خلق ًا من مادة
أخرى خملوقة!
تعالوا اآلن نط ربق هذه النرقاط لنعرف إذا ما كان فعل املسيح ♠ خلق ًا إبداعي ًا أو تقديري ًا.
هل نستطيع أن نخلق من ال رطني كهيئة الطري؟! نعم!
هل املسيح خلق عىل مثال سابق؟! نعم!
هل املسيح خلق من مادة أخرى خملوقة؟! نعم!

ً
إذن ،نستطيع أن نصنرف فعل املسيح ♠ عىل أنه كان خلق ًا تقديريا وليس خلق ًا إبداعي ًا.
سؤال آخر يف اغية األهمية :هل تطلق كلمة « َخلق» عىل األشياء املصنوعة؟! وهل تم استخدام كلمة خلق مع آخر
غري املسيح ♠؟!

َّ َ ر َ ً َ َ ر ُ ُ َ ر
َّ َ َ ر ُ ُ َ
ُ
ون اّللِ أوثانا وَتلقون إِفاك♂ [العنكبوت .]17
تأمل هذه اآلية ج ريد ًا▬ :إِنما تعبدون مِن د ِ

«ختلقون إفكا» ،أي :تقولون كذب ًا ،أو تصنعون كذب ًا ،فكلمة «ختلقون» دلت عىل الصنع ،فهل الكذب خملوق؟!
ُ َّ
ُ
َّ
َ
َ
ور يعذبون يوم القيامةِ ،ويقال
أيض ًا تأمل هذا احلديث املوجود يف (صحيح البخاري)« :إن أصحاب هذه الص ِ
ُ
هلم :أحيوا ما خلقتم» ،يف احلديث ،قيل عىل الصور أّنا خملوقة ،وهكذا تم استخدام كلمة « َخلق» مع آخرين غري
املسيح ♠.

َ َ َ َ َ َّ ُ َ ر َ ُ ر َ
َ
وماذا عن قوهل تعاَل▬ :فتبارك اّلل أحسن اخلال ِ ِقني♂ [املؤمنون  ،]14 :هل هناك خالقني غري اهلل؟!

وللرد نقول أننا أوضحنا أن اخللق نوعان ،مها اإلبداعي والتقديري ،النوع األول خاص باهلل عز وجل وحده،
والنوع الثاين عام ،ينسب للخالق ،ويفعله املخلوق أيض ًا ،وهذا حقيقي من ناحية اللغة العربية ،كام وجدنا يف اآلية
واحلديث.
َ ر َ ُ ر
َ
َ
▬أحسن اخلال ِ ِقني♂ ،أي :أتقن الصانعني ،فيقال ملن َصنَ َع شيئ ًاَ :خ َلقه؛ وهذا ثابت يف معاجم اللغة العربية.
صورين
صورون ويقدر رون ويصنعون اليشء ،ولكن اهلل خري امل ر
وهكذا ي ربني اهلل عز وجل لنا أن بني آدم قد ي ر
واملقدر رين واملبدعني.
سؤال هام :ماذا عن معجزات املسيح ♠ األخرى ،مثل إحياء املوتى وشفاء املرىض؟!
ُر ُ ر َ َ َر َ ُ ر
رَر َ ر ي
قال تعاىلَ ▬ :وأب ِرئ األكمه واألب َرص َوأحيِـي الموَت بِإِذ ِن اّلل♂ [آل عمران ]49
www.alta3b.wordpress.com

ُ
أبو المنترص حممد شاهني اتلاعب

[]3

مطوية :هل معجزات املسيح ديلل ىلع ألوهيته

هذه املعجزات مثلها مثل املعجزة السابقة ،معجزات وآيات من اهلل ،تدل عىل أن املسيح ♠ رسول إىل بني
إرسا ئيل ،ال حتدث إال بإذن اهلل ،باإلضافة إىل أن املسيح ♠ مل يتفرد بمثل هذه املعجزات!
نجد أن موىس ♠ أقام ميت ًا ،وذلك عندما رضب امليت بجزء من بقرة بني إرسا ئيل (البقرة ،)73 :وأن النبي
حممد ﷺ شفى املرىض وفعل الكثري من املعجزات.
ً
ُ
َّ
نقطة هامة جدا :قد يم ريز اهلل بني األنبياء والرسل بمعجزات خاصة ،فسيدنا إبراهيم ♠ نجا من النار،
ُ
واهلل عز وجل وهب سيدنا سليمان ♠ ملك ًا ال ينبغي ألحد من بعده ،وسيدنا موىس ♠ شق البحر
بعصاه ،فهل كان للمسيح ♠ مثل كل هذا؟ بالط ــبع «ال»!

القضية الرئيسية يه :هل كانت هذه املعجزات بقوة ذاتية من هؤالء األنبياء والرسل ،أم أّنا كانت عطية ه
وه َبة من

اهلل؟!
ما دام الثابت هو أن هذه املعجزات من اهلل ،وبإذنه ،فال هيمنا يف احلقيقة طبيعة أو نوع املعجزة نفسها ،فإن اهلل عز
ُ
الريح لسيدنا سليمان ♠ ،جتري بأمره ،وسخر له الشياطني واجلن ،ويف ّناية ذكر هذه
وجل سخر ر
َ
َ َ َ َ َُ َ رُر َر َر ر َر
اب♂ [صـ ]39 :
ْي ِ
املعجزات ،قال اهلل عز وجل يف كتابه الكريم▬ :هذا عطاؤنا فامن أو أم ِسك بِغ ِ
حس ٍ
املهم أن الثابت هو أن هذه املعجزات ،مهام َعظ َمت ،كانت عطية من اهلل عز وجل ،وليست نابعة من قوة النبي

الذاتية.
يف انليهاية نسأل :ملاذا متيز املسيح ♠ بمثل هذه املعجزات العظيمة من إحيائه للموتى وشفائه للمرىض؟!
واإلجابة ببساطة هي أن معجزات كل نبي ورسول مناسبة للقوم الذي بعث فيهم حتى يفهموها ويعلموا إّنا
بالفعل معجزة إهلية.

ُ
فنجد يف «قاموس الكتاب المقدس» ما ييل[ :اكن بني ايلهود قوابل وأطباء وجراحون وهكذا يف أيام املسيح،
ُ
شتهرا يف أيام
واكن يف اهليلك طبيب خاص ويف ك مقاطعة طبيب وجراح( ].صـ .)573 ،572فإذا كان ال رطب م ً
املسيح ♠ ،كان مناسب ًا أن تكون معجزاته متع رلقة بال رطب.
وهبذا يتبني أن إحياء املوتى واخللق كهيئة الطري ما هي إال آيات أيد اهلل هبا رسوله املسيح ♠ ،كام أيد اهلل عز
وجل كل أنبيائه ورسله بآيات تثبت صدق دعوهتم ،فهذه اآليات واملعجزات ليست دلي ً
ال عىل األلوهية عىل
اإلطالق!
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