
 ألوهيته ىلع ديلل املسيح معجزات هل طوية:م [1] أبو الُمنترص حممد شاهني اتلاعب
 

www.alta3b.wordpress.com  

╝ 

 ألوهيته ىلع ديلل املسيح معجزات هل مطوية:
 داودحممود 

 !تبارك اهلل أحسن اخلالقني؟ اآلية التي تقول: وماذا عن، ه خلق طرًيا هو اهلل ألن   ♠ املسيح ن  إيقولون 

نِي َكَهير ▬قال تعاىل:  َن الطي لُُق لَُكم مي خر
َ
ِّني أ

َ
بيُكمر أ ن رَّ ِّني قَدر ِجئرُتُكم بِآيٍَة مي

َ
ائِيَل أ َ ِ َوَرُسوالً إََِل بَِِن إِْسر ْير َئِة الطَّ

 
َ
اً بِإِذرِن اّللي نُفُخ فِيِه َفيَ فَأ  [49آل عمران ] ♂ُكوُن َطْير

  رسول   ♠ املسيح أن  بح صر اآلية ت   :الحظاتة مُ دَّ وإيلكم عِ 
ه
ئيل اهلل داً وليس هلإً  ،إىل بني إرسا تجسر إىل   م 

ئيل ح بو! بني إرسا بيُكمر قَدر ِجئرُتُكم بِآيٍَة مي ▬عجزة من اهلل م   ♠ املسيح ما فعله أن  ت صر ، فكيف ♂ن رَّ

 !عجزة من اهلل؟هو اهلل ويأيت بم  يكون 

 !؟بالفعل هل خلق املسيح طرياً  :سؤال يف اغية األهمية

ِ ▬ :ية تقولاآل، فمل خيلق طرياً  املسيح !،(ال): اإلجابة ْير َئِة الطَّ نِي َكَهير َن الطي لُُق لَُكم مي خر
َ
ِّني أ

َ
 عبارة الحظ، ♂أ

▬ ِ ْير ات فعل كامه ن  أي أ !♂َكَهيرَئِة الطَّ  !أن يفعل ذلك شخص   مكن ألير وي  ، ني عىل هيئة طريينحت من الطر ، الن ح 

 !؟هو اهلل اً إذ، طرياً أصبح ري فنفخ يف هيئة الط   ♠ املسيح قد يقول أحدهم أن   ولكن

نُفُخ فِيِه فَ ▬فاآلية تقول ! ليس صحيحاً 
َ
اً بِإِذرِن اّللي فَأ  ♠ املسيحوليس بإذن ، بإذن اهلل، ♂َيُكوُن َطْير

 أن  اآلية بإذن اهلل؟! فكيف يكون هو اهلل ويقول، نفسه

إذن ب اً قتعلر فام اإلشكال إذا كان األمر م  ، طريري  يل إىل طَ فتتحو   ورقة   َن يل أن أنفخ يفأذه أن  اهلل عز  وجل   لو ببساطة:

 !؟اهلل وليس بإذين وال بإراديت

 !؟«قل  َخ »ا معنى كلمة م سؤال آخر يف اغية األهمية:

 اخلَلق نوعان:، فعجم الوسيط(امل  ) «قدير أو اإلبداعاتلَّ »: غة معناهاخللق يف الل  

ررِض ▬يف قوله تعاىل: مثل ما نجده  :هو اخللق اإلبدايع انلوع األول
َ
َماَواِت َواأل  .[117 البقرة] ♂بَِديُع السَّ

 .رة إىل كريسل الشجحور ي  ف ،ارج  مثلام يفعل الن  ، خرىأل ورة  من ص  حويل أي الت   :قديريهو اخللق اتلَّ  انلوع اثلاِّن

 خلقًا إبداعيًا أم تقديريًا؟! ♠ املسيح، هل كان فعل قديري؟ق بني اخللق اإلبداعي والت  فرر كيف ن  

، سابق   ل  عىل غري مثا اً يكون خلق، وال نستطيع أن نفعل مثله «ق اإلبداعيل  اخلَ »، وهي أن  قاطالفرق يف ثالث نه 
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ا مدَ من عَ  اً يكون خلق  ة  من ماد   اً يكون خلق، سابق   يكون عىل مثال  ، نستطيع أن نفعل مثله، «قديرياخللق الت  ». أم 

 !خرى خملوقةأ

 خلقًا إبداعيًا أو تقديريًا. ♠ املسيحإذا ما كان فعل  قاط لنعرفق هذه النر طبر تعالوا اآلن ن  

 !نعم !هيئة الطري؟ني كهل نستطيع أن نخلق من الطر 

 !نعم! ؟سابق   خلق عىل مثال   املسيحهل 

 !نعم !خرى خملوقة؟أ ة  خلق من ماد   املسيحهل 

 .إبداعياً وليس خلقًا  تقديرياً عىل أن ه كان خلقًا  ♠ املسيح، نستطيع أن ن صنرف فعل إذن

وهل تم استخدام كلمة خلق مع آخر  !؟عىل األشياء املصنوعة «قل  َخ »هل ت طلق كلمة  سؤال آخر يف اغية األهمية:

 ؟!♠ املسيحغري 

ل هذه اآلية جيردًا:  ثَاناً ▬تأم  ور
َ
ِ أ ُبُدوَن ِمن ُدوِن اّللَّ  [.17العنكبوت ] ♂َوََترلُُقوَن إِفراكإِنََّما َتعر

 !لوق؟فهل الكذب خم، نععىل الص   تدل   «ختلقون»فكلمة ، أو تصنعون كذباً ، أي: تقولون كذباً ، «ختلقون إفكا»

ل هذا احلديث املوجود يف ) بون يوَم القيامإنَّ أصحاَب هذه الص  »(: صحيح البخاريأيضًا تأم  قال ِة، ويُ ورِ يُعذَّ
غري  آخرين مع «قل  َخ »كذا تم استخدام كلمة وه، ا خملوقةّن  أور قيل عىل الص  ، يف احلديث، «أحيوا ما خلقُتمهلم: 

 .♠ املسيح

ُ  َفَتَباَركَ ▬ وماذا عن قوهل تعاَل: َسنُ  اّللَّ حر
َ
َالِِقنيَ  أ

ر
 !ناك خالقني غري اهلل؟هل ه  ، [14:  املؤمنون] ♂اخل

د  نقول أن نا  ل خاص  باهلل عز  وجل  وحده، قديريت  الو بداعياإل مهانوعان،  اخللق أن   أوضحناوللر  ، النوع األو 

وهذا حقيقي من ناحية اللغة العربية، كام وجدنا يف اآلية  والنوع الثاين عام، ي نسب للخالق، ويفعله املخلوق أيضًا،

 واحلديث.

َسنُ ▬ حر
َ
َالِِقنيَ  أ

ر
 وهذا ثابت يف معاجم اللغة العربية. َخَلقه؛ :شيئاً  عَ نَ قال ملن َص ي  ف ،انعنيأتقن الص   :أي ،♂اخل

رين صور اهلل خري امل  ، ولكن  ون اليشءون ويصنعر  قدر ون وي  ر  صور بني آدم قد ي   أن  وهكذا ي بنير اهلل عز  وجل  لنا 

 وامل بدعني. رينقدر وامل  

عجزات  ماذا عن سؤال هام:  املرىض؟! ءملوتى وشفاا إحياء األخرى، مثل ♠ املسيحم 

حر ▬قال تعاىل: 
ُ
برَرَص وَأ

َ
َمَه واأل بررُِئ األكر

ُ
ََت بِإِذرِن اّللي َوأ رَمور  [49 آل عمران] ♂يِـي ال
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عجزات وآيات من اهلل، تدل عىل أن  هذه امل عجزات مثلها  ابقة، م  رسول إىل بني  ♠ املسيحمثل امل عجزة الس 

ئيل، ال حتدث إال  بإذن اهلل،  د بمثل هذه امل عجزات! مل ♠ املسيح باإلضافة إىل أن  إرسا  يتفر 

ئيل ،أقام ميتاً  ♠ موىس أن   نجد النبي  أن  ، و(73 البقرة:) وذلك عندما رضب امليت بجزء من بقرة بني إرسا

 شفى املرىض وفعل الكثري من امل عجزات. ملسو هيلع هللا ىلص حممد

ة جداً: ل  ز اهللمير قد ي   نُقطة هامَّ س  نجا من النار،  ♠ إبراهيم، فسيدنا ةعجزات خاص  بم  بني األنبياء والر 

لكًا ال ينبغي ألحد  من بعده، وسيدنا  ♠ ُسليمانواهلل عز  وجل  وهب سيدنا  بحر شق  ال ♠ موىسم 

 !«ال»بالطـــبع مثل كل هذا؟  ♠ للمسيحبعصاه، فهل كان 

َبة من  القضية الرئيسية يه: ا كانت عطي ة وهه ل، أم أّن  س  وة ذاتية من هؤالء األنبياء والر  هل كانت هذه امل عجزات بق 

 اهلل؟!

أو نوع امل عجزة نفسها، فإن  اهلل عز   ما دام الثابت هو أن  هذه امل عجزات من اهلل، وبإذنه، فال هيمنا يف احلقيقة طبيعة

يح لسيدنا  ر الرر ، ويف ّناية ذكر هذه ♠ ُسليمانوجل  سخ  ياطني واجلن  ر له الش  ، جتري بأمره، وسخ 

ُنر  َعَطاُؤنَا َهَذا▬ امل عجزات، قال اهلل عز  وجل  يف كتابه الكريم: ور  فَامر
َ
ِسكر  أ مر

َ
ِ  أ  [39:  صـ] ♂ِحَساٍب  بَِغْير

ة النبي  ،تظ مَ مهام عَ  ،الث ابت هو أن  هذه امل عجزات ملهم  أن  ا ، وليست نابعة من ق و  كانت عطية من اهلل عز  وجل 

اتية.  الذ 

 بمثل هذه امل عجزات العظيمة من إحيائه للموتى وشفائه للمرىض؟! ♠ املسيح ملاذا متي ز يف انليهاية نسأل:

ا حتى يفهموها ويعلموا إّن   ناسبة للقوم الذي ب عث فيهمم   ورسول نبي   ات كل  عجزم  واإلجابة ببساطة هي أن  

 عجزة إهلية.بالفعل م  

، وهكذا يف أيام املسيح اكن بني ايلهود قوابل وأطباء وجراحون]ما ييل:  «قدسقاموس الكتاب المُ »فنجد يف 
شتهًرا يف أيام م   ب  الطر فإذا كان . (573، 572ـص) [.قاطعة طبيب وجراح  مُ  ويف ك   واكن يف اهليلك طبيب خاص  

عجزاته ♠ املسيح ناسبًا أن تكون م   .ب  قة بالطر تعلر م  ، كان م 

اهلل  عز   دكام أي   ،♠ املسيحهبا رسوله  د اهلل   آيات أي  ما هي إال   كهيئة الط ري إحياء املوتى واخللق ن  أ وهبذا يتبني  

عجزات ليست دلياًل عىل األلوهية عىل فهذه اآليات وامل  ، ثبت صدق دعوهتمله بآيات تس  ر  و أنبيائه كل   وجل  

 اإلطالق!
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