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 »مهكُ هي و�لٰ م، و�لٰ ب�كُ بي وأَ ي ذاهٌب إلى أَ إنِّ «

 بین التَّفسیر والتَّأو�ل
 في علم الكالم والفلسفة العر��َّة الوس�ط�َّة

 ∗الد�تورة نادین عّ�اس

والشاعر الَّذي  إنَّ �سوع الجلیلّي مق�ٌم في قلبي، وهو اإلنسان المتسامي على النَّاس،«
 لنست�قظَ  أرواحنا لروح الَّتي تقرع على أبواببل هو ا �صنع الشعراء من جم�عنا،

 ،»وننهَض ونخرَج لمالقاة الحق�قة العار�ة الواثقة بنفسها
 جبران خلیل جبران �سوع ابن اإلنسان،

 بعدسة الكاتبة الدكتورة نادین عبّاس

ه ي والدة االبن اإللٰ �میِّزون بین والدَتین: الوالدة األزل�َّة وهو  ،أنَّ المس�َح ابُن هللا�یؤمن المس�حیُّون 
 هٌ إلٰ م) إنَّ المس�َح ٩٧٤من اآلب، والوالدة الزمن�َّة وهي والدة اإلنسان من مر�م. �قول �حیى بن عدي (ت 

                                                   
�س پوز�ه لدراسة الحضارات القد�مة والوس�طة" في معهد اآلداب الشرقّ�ة التا�ع لكلّ�ة اآلداب رئ�سة قسم الفلسفة، ومدیرة "مر�ز لو   ∗

 بیروت. - والعلوم اإلنسانّ�ة في جامعة القّد�س یوسف
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. ١ٌه من ِقبل أنَّه إنساٌن زمنيّ زلّي، وهو مألو ه ابٌن أنَّ ٌه من ِقبل أفهو إلٰ  ؛من جهٍة ومألوٌه من جهٍة أخرى 
مین �عارضون هذا االعتقاد و�عتبرونه شرً�ا. وقد دارت مناقشات �ثیرة بین وممَّا ال شكَّ ف�ه أنَّ المسل

المتكلِّمین والفالسفة المسلمین والمس�حیِّین في العصر الوس�ط حول طب�عة المس�ح، سلك فیها المسلمون 
ة طرٍق لدحض االعتقاد �ألوه�َّة المس�ح، أبرزها: اعتماد  قة المس�ح مع�اًرا وأساًسا لمعرفة حق� القرآنعدَّ

د  اإلنجیلورفض �لِّ ما یتعارض معه؛ وتأو�ل آ�ات  الَّتي تدلُّ على األلوه�َّة؛ ومناقشة عقیدة التجسُّ
 �األدلَّة العقل�َّة والمنطق�َّة.

علیها المتكلِّمون والفالسفة المسلمون إل�طال  الَّتي اعتمد اإلنجیلسأدرس في مقالي هذا إحدى آ�ات 
. وردت هذه اآل�ة ٢»مهكُ لٰ هي و�ِ ي ذاهٌب ِإلى َأبي وَأب�ُكم، وِ�لٰ إنِّ «ألوه�َّة المس�ح، هي: العقیدة المس�ح�َّة في 

�عد ق�امة �سوع واكتشاف مر�م المجدل�َّة و�عض التالمیذ أنَّ القبر فارغ، حیث رأت مر�ُم  إنجیل یوحنَّافي 
 َ�عُد ِإلى َأبي، بل اذَهبي ِإلى ِإخَوتي، فقولي ال ُتمِسكیني، ِإنِّي لم َأصَعدْ «�سوَع واقًفا عند القبر، فقال لها: 

الوارد  »أبي وَأب�ُكم«. اعتبر المسلمون أنَّ قول المس�ح ٣»مكُ هِ لٰ هي و�ِ ي صاِعٌد ِإلى َأبي وَأب�ُكم، وِ�لٰ نِّ إِ َلهم 
أمَّا . »أبي«ظة ًها ألنَّ األبوَّة شمَلت التالمیذ أ�ًضا، ومن ثمَّ �جب تأو�ل لففي اآل�ة ینفي اعت�ار المس�ح إلٰ 

 المس�حیُّون فقد رفضوا التَّأو�ل في ردودهم على المسلمین.

وأشیر قبل تفصیل الكالم في الموضوع إلى اختالف النُّصوص في إیراد اآل�ة عند المتكلِّمین 
وفي ال�عض اآلخر  »ذاهب«والفالسفة العرب المس�حیِّین والمسلمین، فقد جاء في �عض النُّصوص 

الَّتي اتَّ�عوها، وال مجال في مقالي هنا ل�حث هذا األمر.  اإلنجیلجع ذلك إلى ترجمات و�ر ... »صاعد«
فهدفي األساس أْن أبیِّن ��ف قرأ المفكِّرون المس�حیُّون والمسلمون في العصر الوس�ط هذه اآل�ة من 

من جهٍة أخرى؛  جهة، وألقي الضوء على أحد أشكال النقاش الراقي الَّذي �ان سائًدا بینهم حول العقائد
ة عند محقِّقي �تب التراث المسلمین الَّذین تتَّسم �تا�ات عدٍد �بیٍر منهم  �خالف ما هو رائج الیوم و�خاصَّ

ب، واالفتقار إلى الموضوع�َّة؛ وهم في ذلك �شبهون الجاحظ  �الّنظرة األحاد�َّة إلى األد�ان، والتعصُّ
 م).٨٦٨ (ت

م �حثي قسَمین:  سأقسِّ

 عند المسلمین: بنوَّة المس�ح مجاز�َّة؟ اآل�ةو�ل تأ - ًال أوَّ 

 عند المس�حیِّین: بنوَّة المس�ح حق�ق�َّة! اآل�ةتفسیر  - ثانً�ا

 
                                                   

 .١٨١، ص التَّوحید والتَّثلیثعّ�اس،   ١
 .٣٩٥، ص الفكر اإلسالميّ رفي، . وقد ورَدت هذه اآل�ة في نصوص س�عة متكلِّمین مسلمین. راجع: الش١٧ /٢٠ یوحنَّا، ٢
 .١٧ /٢٠ یوحنَّا، ٣
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 المسلمین: بنوَّة المس�ح مجاز�َّة؟تأو�ل اآل�ة عند  - ًال أوَّ 
لوا هذه اآل�ة، هم: الجاحظ، وأبو حاتم الرازي (ت حوالى  سأتكلَّم على ثالثة مفكِّر�ن مسلمین أوَّ

 م).١١١١م)، والغزالي (ت ٩٣٣

 الجاحظ - أ

ّد على النَّصارى ینتقد الجاحظ اعتقاد المس�حیِّین أنَّ المس�ح ابُن هللا في �تا�ه  . �ستهلُّ المختار في الرَّ
المسلمین من المجوس والیهود؛ وهو �الٌم  كالمه بب�ان األس�اب الَّتي جعَلت النَّصارى أحّب إلى عوامّ 

. ثمَّ یهاجم المس�حیِّین و�عتبرهم أشّد خطًرا على األمَّة اإلسالم�َّة من الیهود ٤بّي و�اطنه سلبيّ ظاهره إ�جا
�ضاهي الزندقة، و�ناسب في �عض وجوهه قول  -یرحمك هللا-ودیُنهم «�قول:  !٥والمجوس والصابئین

دم الموضوع�َّة، لكن ال مجال إنَّ �الم الجاحظ یتَّسم �ع !٦»الدهر�َّة، وهم من أس�اب �لِّ حیرٍة وشبهة...
 . ما یهمُّني هو نقضه مسألة ُبُنوَّة المس�ح. ٧هنا لمناقشته

وسألتم عن «یبدأ الجاحظ �المه على هذه المسألة �طرح السؤال الَّذي ورده عن أهل الكتاب ف�قول: 
عبًدا من ع�اده ولًدا، یر�د قولهم: إذا �ان هللا تعالى قد اتَّخذ عبًدا من ع�اده خلیًال، فهل �جوز أْن یتَّخَذ 

عبًدا من ع�اده  بذلك إظهار رحمته ومحبَّته إ�َّاه، وحسن تر�یته وتأدی�ه له، ولطف منزلته منه، �ما سمَّى
 .٨»خلیًال، وهو یر�د تشر�فه وتعظ�مه والداللة على خالص حاله عنده؟

ینكره، إذا �ان ذلك على جهة  یذ�ر الجاحظ أنَّه رأى َمْن ُ�جیز ذلك من المتكلِّمین المسلمین، وال
ل�س في الق�اس فرق بین «التبنِّي، والتر��ة، والرحمة والمح�َّة، ال على جهة الوالدة واتِّخاذ الصاح�ة؛ إذ 

 .٩»على التبنِّي والتر��ة، و�ین اتِّخاذ الخلیل على الوال�ة والمح�َّة اتِّخاذ الولد

والتر��ة، و�رى أنَّ البنوَّة غیر جائزٍة مجاًزا أو حق�قة. یرفض الجاحظ تفسیر البنوَّة على جهة التبنِّي 
) إنَّما هي التَّوراة والز�ُّور واإلنجیلو�قول إنَّ النُّصوص الَّتي �ستشهد بها أهل الكتاب على ذلك (من 

عاء) منهم على  وص . فهم برأ�ه أخطأوا في فهم هذه النُّصالتَّوراة والز�ُّور واإلنجیلمجرَّد دعوى (أي ادِّ
مجازات الكالم، وتصار�ف اللغات، ونقل لغة إلى لغة، وما �جوز على هللا وما ال «وتأو�لها لجهلهم 

 . ١٠»�جوز

                                                   
 .٦٣-٥٨، ص المختارالجاحظ،  ٤
 .٦٦-٦٥، ص المختارالجاحظ،  ٥
 .٦٣، ص المختارالجاحظ،  ٦
ّد على النَّصارى  الجاحظ سأدرس �تاب ٧ ع في مقاٍل �صدر قر�ً�ا المختار في الرَّ  .�شكٍل موسَّ
 .٧٢، ص المختارالجاحظ،  ٨
 .٧٢، ص تارالمخالجاحظ،  ٩

 .٧٣-٧٢، ص المختارالجاحظ،  ١٠
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. فهذه اآل�ة قد ١١»هكملٰ هي و�أنا أذهب إلى أبي وأب�كم، و�لٰ «: اإلنجیلمن هذه النُّصوص ما جاء في 
ه) وعلماء ٢٢٠مثل النظَّام (ت  ضهم،ف�ع ،استدلَّ بها النَّصارى على بنوَّة المس�ح. أمَّا المسلمون 

رها تفسیًرا یرفضه الجاحظ؛ إذ ذهبوا إلى تجو�ز القول ببنوَّة المس�ح، وذلك على سبیل  المعتزلة، قد فسَّ
. أمَّا الجاحظ فهو ال �جیز أْن ١٢براه�م خلیًال إخاذ المرحمة والعطف، ال الوالدة والنسب، ق�اًسا على اتِّ 

ا لوالدة وال من جهة التبنِّي؛ ألنَّه لو جاز أْن �كون أً�ا ل�عقوب لجاز أْن �كون جد� �كون � ولد ال من جهة ا
لیوسف، ولجاز أ�ًضا أْن �كون عم�ا وخاًال... وهذا ما ال یتَّفق مع عظمة هللا وصغر قدر اإلنسان؛ ألنَّ 

 . ١٣»اإلنسان أحقر من أْن تكوَن بنوَّة هللا تعالى من أنسا�ه«

�خلو المولى في رفع عبده و�كرامه من أحد أمَر�ن: إمَّا أْن �كوَن ال �قدر على  �قول الجاحظ: ال
كرامته إالَّ بهوان نفسه، و�مَّا أْن �كوَن قادًرا على ذلك مع وقارة عظمته. فإْن �ان ال �قدر على رفع قدر 

لك، فآثر ابتذال نفسه، والحطَّ عبده إالَّ �أْن �حطَّ من نفسه، �ان عاجًزا ضیِّق الذَّرع. و�ْن �ان قادًرا على ذ
 .١٤من شرفه، ُوصف �الجهل الَّذي ال ُ�حتَمل. والوجهان على هللا منف�َّان

َقاَلِت النَّصاَرى ﴿�ض�ف الجاحظ: ولوال أنَّ هللا قد حكى عن النَّصارى أنَّهم قالوا: المس�ح ابن هللا: 
إليَّ من أْن ألفَظ �حرٍف ممَّا �قولون، ولكنِّي ال  لكنُت ألْن أُخرَّ من السماء أحبّ «، ١٥﴾الَمِس�ُح اْبُن هللا

ون من فضائحهم إالَّ �اإلخ�ار عنهم والحكا�ة منهم  !١٦»أصل إلى إظهار جم�ع مخاز�هم وما �سرُّ

 أبو حاتم الرازي  - ب

ن أبو حاتم الرازي  المناظرات الَّتي دارت بینه و�ین الفیلسوف أبي �كر  أعالم النبوَّة �تا�ه في دوَّ
م) حول مواض�ع شائكة، أبرزها: النبوَّة، تناقض األد�ان، ه�منة التقلید على أهل ٩٢٥حوالى  ازي (تالر 

ثوا �عَ هم لم یُ أنَّ یدلُّ على  ذي جاء �ه األنب�اءالتناقض الَّ  و�قول إنَّ  الفیلسوف النبوَّة الرازي  الشرائع... ینكر
ه مخلوق �سائر د أنَّ له، وزعم محمَّ  ه ال ابنَ نَّ ، وزعم موسى أهللا ه ابنُ زعم ع�سى أنَّ «: ل هللامن قبَ 
زعمت . ..بلِ ل وُص تِ ه قُ ، وتزعم أنَّ ر ذلكنكِ صارى تُ ، والیهود والنَّ لالمس�ح لم �قتَ  د زعم أنَّ �محمَّ ... الناس

م التوراة، ثمَّ نسخ شرائعها و�دَّل قوانی صارى النَّ  نها أنَّ ع�سى قد�ٌم غیُر مر�وٍب، وأنَّه قال: جئُت ألتمِّ
 .١٧»زعمت أنَّه آٌب وابٌن وروُح القدس... صارى النَّ وأحكامها، وأنَّ 

                                                   
 .٧٣، ص المختارالجاحظ،  ١١
 .٧٩، ص المختارالجاحظ،  ١٢
 .٧٥-٧٣، ص المختارالجاحظ،  ١٣
 .٧٤، ص المختارالجاحظ،  ١٤
 .٣٠، اآل�ة سورة التو�ة ١٥
 .٧٥، ص المختارالجاحظ،  ١٦
 .٦٥، ص أعالم النبوَّةالرازي،  ١٧
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عاء أبو حاتم الرازي �فنِّد  ه على ادِّ ، ابن هللا المس�ح أنَّ  صارى النَّ  أقوال الرازي الفیلسوف، و�قول في ردِّ
هللا  عزَّ  ،ه من جهة الوالدةه ابنُ ه ابن هللا أنَّ إنَّ  اإلنجیللم �عِن �قوله في  المس�ح ؛ ألنَّ أو�لوا �التَّ هم ضلُّ نَّ إ

 ، �ما �حبُّ هح�َّ أواصطفاه و �ه واختاره رفعه وأعلى منزلته وقرَّ  أّن هللا قصده لكنَّ  !اوولدً  صاح�ةً  خذَ یتَّ  أنْ 
ه من  هو�ودُّ ه دَ نسان ولَ اإل أنتم أبناء هللا، «ه بین جم�ع الناس. وقد قال لحوار�ِّ�و�قرِّ�ه و�شفق عل�ه و�ختصُّ

هم واختارهم وأنَّه یودُّهم و�شفق علیهمعلى ه آِمنوا «. وقال لهم أ�ًضا: ١٨»ذا المعنى، أي أنَّ هللا اختصَّ
. وقال للیهود إنَّهم أبناء الش�طان، وقد عنى بذلك أنَّهم أول�اء الش�طان ألنَّهم ١٩»ِ�النُّور ِلَتكونوا � َأبناء

 . ٢٠الش�طان و�ط�عونه »أبیهم«�عملون �شهوة 

ل. من ذلك أ�ًضا، قول المس�ح لمر�م �عد خروجه من القبر  اإلنجیلة الواردة في فالبنوَّ  �جب أْن ُتؤوَّ
ال تقر�یني فإنِّي لم أصعد إلى عند أبي، ولكن انطلقي وقولي إلخوتي إنِّي صاعد إلى أبي «ولقائها: 
ماء َ�ْغِفُر ا�اُهمْ َغَفْرُتْم ِللنَّاِس َخطِإْن َأنُتم «؛ وقوله أ�ًضا: ٢١»هكمهي و�لٰ وأب�كم و�لٰ  ، َفِإنَّ َأ�اُكْم الَّذي في السَّ

 .٢٢»َجْهَلُكمْ َ�ْغِفُر َفِإنَّ َأ�اُكْم ال  َلْم َتْغِفروا ِللنَّاس، وِ�ْنَ أنُتم َلُكمْ 

جئُت من عند أبي «: إنَّ َمْن تدبَّر هذا الكالم عرف مراد المس�ح حین �قول أبو حاتم الرازي �قول 
؛ و�ذلك قوله للحوار�ِّین: أنتم شعب هللا... فهو قد ٢٣»د أبي وأب�كم الَّذي في السماءوأب�كم وأنطِلُق إلى عن

ین أبناء هللا أنَّهم أول�اء هللا وخلصاؤه والمط�عون له، �ما سمَّى المط�عین بوصفه نفسه والحوار�ّ عنى 
وا الحوار�ِّین �لَّهم ولو لم �كن األمر �ما قال، لوجب على النَّصارى أْن یْدع .٢٤للش�طان أبناء الش�طان

أنَّه ابن  اإلنجیلأبناء هللا، �ما قیل في المس�ح إنَّه ابن هللا. لكنَّ المس�ح قد بیَّن في مواضع �ثیرة في 
تعالى هللا عن  - وعرَّفهم أنَّه ال یر�د �قوله ابن هللا أنَّه من جهة الوالدة ابن هللا«ال�شر وابن اإلنسان، 

 .٢٥»طت في التَّأو�ل وغلطت في القول، فضلَّت وقالت هو آٌب وابن؛ ولكنَّ النَّصارى غل-ذلك

�ض�ف أبو حاتم الرَّازي أنَّ غالة األمَّة قد قالت في النبّي وعن علّي واألئمَّة من �عدهما أعظم من 
 بذلك دَّعوا لسلمان وغیره مثل ذلك. ول�س للرازي الملحد أْن �حتجَّ اهذا. فإنَّهم قالوا إنَّهم آلهة، و�ثیر منهم 

ین، واتَّفقوا  ف�طعن على األنب�اء و�عیب المسلمین �ضاللة النَّصارى. فإنَّ األنب�اء لم �ختلفوا في أصل الدِّ

                                                   
 .١٢٦، ص أعالم النبوَّةالرازي،  ١٨
 .١٢/٣٦ یوحنَّا، ١٩
 .١٢٧، ص أعالم النبوَّةالرازي،  ٢٠
 .١٢٧، ص أعالم النبوَّةالرازي،  ٢١
 .١٥-٦/١٤ متَّى، ٢٢
 .١٢٩-١٢٨، ص أعالم النبوَّةالرازي،  ٢٣
 .١٢٩-١٢٨، ص أعالم النبوَّةالرازي،  ٢٤
 .١٢٩، ص أعالم النبوَّةالرازي،  ٢٥
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كلُّهم على أنَّ هللا واحد، ال ضدَّ له وال نّد، ولم یتَّخذ صاح�ًة وال ولًدا، ولم ُ�شِرك في ُملكه وسلطانه 
 .٢٦أحًدا

 الغزالي - ج

ّد الجمیل إللاالتِّحاد في �تا�ه عالج الغزالي موضوع    -وهذا الكتاب .�صر�ح اإلنجیل ع�سىه�َّة الرَّ
وضعه الغزالي لدحض اعتقاد المس�حیِّین �ألوه�َّة المس�ح و�ث�ات إنسانیَّته من خالل  -كما یدلُّ عنوانه

�َح إله، مثل: ابن، نفسه. لذلك عمد إلى تأو�ل اآل�ات الَّتي تضمَّنت ألفاًظا توهم أنَّ المس اإلنجیلنصوص 
رها تفسیًرا مجاز��  ا. فقام �عرض الع�ارات الَّتي تدلُّ على إنسان�َّة المس�ح والع�ارات بنوَّة، أب، أبوَّة، وفسَّ

الة على حق�قة أمره، وأنَّ الثَّان�ة �جب أن  الَّتي توهم ألوهیَّته، واعتبر أنَّ األولى هي المرادة للمس�ح وهي الدَّ
ر  ل وتفسَّ  ا ألنَّ العقَل �حیل حملها على الظَّاهر.مجاز�� تؤوَّ

اهما، هما:  وقد وضع قاعدَتین ال ین�غي للتأو�ل أن یتعدَّ

 العقلَ  مَّا إذا �ان ظاهر النَّّصِ �خالفأ ُحِمَل على ظاهره. العقلَ  إذا �ان ظاهر النَّّصِ ُیوافق -١
ه إلى المجاز. وجب تأو�ُله، واالعتقاد أنَّ المعنى الحق�قّي ل�س هو الُمراد،ف  ومن ثمَّ �جب ردُّ

الئل إذا تعارَضت، فدلَّ �عُضها على إث�ات حكٍم و�عُضها على نف�ه فال نتر�ها  -٢ إنَّ الدَّ
جمعها   إذا أحسسنا من أنفسنا العجز، �استحالة الجمع بینها، وامتناع، إالّ متعارضة

 .٢٧متضافرة على معنى واحد

ینيّ ال النَّصَّ  ر أنَّ الغزالي قد اعتبأنَّ إًذا یتبیَّن  وأنَّه إذا تعارض  ،»ال�اطن«و» الظَّاهر«�شتمل على  دِّ
أنا صاعٌد إلى أبي وأب�كم «في تأو�ل اآل�ة هذه القاعدة   مع العقل وجب تأو�له. وقد طبَّقظاهر النَّّصِ 

زالي إنَّ إطالق �قول الغ تأو�لها. وال بدَّ من، ال ُتصَرف إلى الظَّاهر �جب أنفهذه اآل�ة ». هكمهي و�لٰ و�لٰ 
. فقد ٢٨األبوَّة على هللا والبنوَّة على ع�سى ال �حقِّق للنصارى غرًضا وال یثبت لهم خصوص�ًَّة أو امت�اًزا

ة آ�ات في التوراة عن أبوَّة هللا لبني  ُقْل «، وأ�ًضا: ٢٩»ابِنَي ِ�ْكري ِإْسرائیل«سرائیل، �قوله: إُذكَرت عدَّ
�َّة، و�الَّ َقَتلُت ابَنَك ِ�ْكَركِلفرَعْون إْن َلْم ُترِسل ابِنيَ  بني إسرائیل » �ابني«. یر�د ٣٠» ِ�ْكري ِلَ�عُبَدِني في الَبرِّ

ب�ان  .٣١و�ان عددهم إذ ذاك ستما�ة ألف سوى النِّساء والصِّ

                                                   
 .١٣٠-١٢٩، ص أعالم النبوَّةالرازي،  ٢٦
ة مؤلَّفاٍت، منها: ١٠٠، ص الّرّد الجمیل، الغزالي ٢٧  ف�صل التَّفرقة بین اإلسالم والزَّندقة. وقد عالج الغزالي موضوع التَّأو�ل في عدَّ

 .عن علم الكالم إلجام العوامّ (حیث وضع قانوًنا للتَّأو�ل)، و
 .١٤٤، ص الّرّد الجمیلالغزالي،  ٢٨
 .٤/٢٢، سفر الخروج ٢٩
 .٤/٢٣، سفر الخروج ٣٠
 .١٤٤، ص الّرّد الجمیللغزالي، ا ٣١
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فاألبوَّة الواردة في هذه اآل�ات هي �معنى مجازّي غیر حق�قّي؛ فالمقصود بها مقارنة إحسان هللا إلى 
حسان األب إلى أبنائه. فاألب ُجِبل على أْن �كوَن شدید الحنان والرأفة لولده، حر�ًصا على أْن أنب�ائه �إ

فإذا  ٣٢�جلَب له الخیور و��عَد عنه الشرور، واالبُن واج�ه أْن �كوَن موقًِّرا ألب�ه، ممتثًال أوامره ونواه�ه...
ه عطوف عل�ه. و�ذا تجوَّز في إطالق الُبنوَّة تجوَّز ع�سى في إطالق األب على هللا، �ان معناه أنَّه راحٌم ل

ین على نفسه، �ان معناه أنَّه  ٌم له. والنَّصارى أنفسهم �طلقون لفظة أب على رجل الدِّ موقٌِّر �، معظِّ
ف�قولون له: �ا أ�انا، ول�س هو أ�اهم حق�قًة. ولكنَّ مرادهم هو أّنه �منزلة األب في الشفقة علیهم، وهم في 

َیترأَُّف الرَّبُّ على  كما َیترأَُّف اَألُب على َبن�ه، َ�َذِلكَ «. وقد قال داود في مزامیره: ٣٣زلة األبناءتوقیره �من
 .٣٤»خاِئِف�ه

ا  فقد تبیَّن إًذا أنَّ إطالق البنوَّة على ع�سى غیُر ُمثِبٍت خصوص�ًَّة �قع بها تمیُّز. و�ذ�ر الغزالي نص�
ة هذا التَّأو�ل، وهو قوله:  اإلنجیلمن  أي أعطاهم «، ٣٥»َفَأْعطاُهم ُسلطاًنا َأْن َ�صیروا َبني هللا«یثبت صحَّ

ل  .٣٦»ما یتمكَّنون �ه من تحصیل ما ُذكر من المعاني المستفادة من األبوَّة على حدِّ ما ُأوِّ

 المس�حیِّین: بنوَّة المس�ح حق�ق�َّة!تفسیر اآل�ة عند  - ثانً�ا
ل (ت سأتكلَّم ع روا هذه اآل�ة، هم: ط�موتاوس األوَّ م)، ٨٢٣لى ثالثة مفكِّر�ن مس�حیِّین فسَّ

 م). وقبل تفصیل الكالم على تفسیر اآل�ة١٠٠٨م)، وع�سى بن ُزرعة (ت ٨٢٥وثاودورس أبو قرَّة (ت 
ین، أنَّها قد وردت عند هؤالء المفكِّر�ن في إطار المجادلة والحوار مع اآلخر المختِلف ف أشیر إلى ي الدِّ

ین والعقائدال تخذَ وقد اتَّ وهو المسِلم.  تي ة الَّ المحاورات الشفه�َّ  أشكاًال عدیدة، أبرزها مجادالت في أمور الدِّ
 ؛حد العلماءأو في منزل أفي مجالس الخلفاء والوزراء،  بین المتكلِّمین المس�حیِّین والمسلمین كانت تجري 

على هذه ا المسلمون عقائد المس�حیِّین، وتلك الَّتي ردَّ فیها المس�حیُّون فضًال عن المؤلَّفات الَّتي انتقد فیه
م) مع فق�ٍه مسلم، وقد ٩٨٧أذ�ر منها: حوار األسقف الق�طّي ساو�رس بن المقفَّع (ت �عد االنتقادات. 

ه؛ والمجادالت الَّتي جرت في مطلع القرن الحادي عشر بین المطران إیل�َّا النَّصیبيّ  م) ١٠٦٤(ت ُفِقد نصُّ
نها إیل�َّا، ووصلت إلینا نسٌخ منها القاسم الحسین بن عليّ  يوالوز�ر أب  .٣٧المغر�ّي، وقد دوَّ

ل - أ  ط�موتاوس األوَّ
ل م) والخل�فة المهدي من ٨٢٣إلى سنة  ٧٨٠(�طر�رك من سنة  �عدُّ لقاء ال�طر�رك ط�موتاوس األوَّ

ض�ع مختلفة، أبرزها: التَّثلیث، ألوه�َّة المس�ح، الصلب، أقدم اللقاءات الَّتي وصلت إلینا. وقد تناولت موا
                                                   

 .١٤٥، ص الّرّد الجمیلالغزالي،  ٣٢
 .١٤٦، ص الّرّد الجمیلالغزالي،  ٣٣
 .١٠٣/١٣، سفر المزامیر ٣٤
ا ٣٥  .١/١٢، یوحنَّ
 .١٤٧، ص الّرّد الجمیلالغزالي،  ٣٦
مة المحقِّق، ص المجادلة ،أبو قرَّة ٣٧  .٢٩، مقدِّ
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موت العذراء مر�م، تحر�ف األناجیل، نبوَّة محمَّد... یبدأ اللقاء �الكالم على بنوَّة المس�ح ووالدته قبل 
سان�َّة. الدهور، و�تول�َّة مر�م، ووحدان�َّة شخص المس�ح وأنَّه ذو طب�عَتین ممیَّزَتین، طب�عة إله�َّة وطب�عة إن

ل�قول  ثنان أ�ًضا من جهة اكما أنَّ اإلنسان هو واحد من جهة التر�یب واالتِّحاد، وهو «: ط�موتاوس األوَّ
�ة ومنظورة، واألخرى �س�طة غیر منظورة)،  ٣٨النَّفس والجسد (اللذین هما طب�عتان ممیَّزتان، إحداهما مر�َّ

ده صار ذا طب�عَتین ممیَّزَتی  .٣٩»ن، إحداهما إله�َّة واألخرى إنسان�َّةهكذا �لمة هللا بتجسُّ

ل، و�قول له:  �عترض هي إنَّني سأنطلق إلى إلٰ «أما قال ع�سى الخل�فة على �الم ط�موتاوس األوَّ
ل: صح�ح أنَّ مخلِّصنا قال ذلك، لكنَّه قال في اآل�ة الَّتي تس�قها: �جیب». هكم؟و�لٰ  إنَّني « ط�موتاوس األوَّ

. و�ض�ف أْن ل�س في ذلك تناقض البتَّة �خالف ما �عتقد ٤٠»هكم؟هي و�لٰ و�لى إلٰ سأنطلق إلى أبي وأب�كم 
هه �الطب�عة، ل�س أ�اه طب�ع��ا. بل هو َهه �الطب�عة. و�ما أنَّه إلٰ ألنَّه �ما أنَّه أبوه طب�ع��ا، ل�س إلٰ «الخل�فة؛ 

هه، الشمس، والكلمة من النَّفس. وهو أ�ًضا إلٰ أبوه �الطب�عة اإلله�َّة، إذ هو َولَده أزل��ا، �اتِّالد األشعَّة من 
نظًرا إلى الطب�عة ال�شر�َّة، إذ هو مولود ِمن مر�م زمن��ا. فواحد هو المس�ح، وله والدان: أحدهما أزلّي، 

 .٤١»واآلخر زمنيّ 

 ثاودورس أبو قرَّة - ب
ً�ا من الخل�فة المأمون الَّذي �ان یدعوه إلى مجالسته ف ي قصر الخالفة. فاعترض كان أبو قرَّة مقرَّ

على ذلك وجوه قر�ش، وقالوا للمأمون: تجلس مع رجٍل نصرانّي وت�سط له مجلس الخالفة! فقال لهم 
المأمون: هذا الرَّجل خبیٌر بدینه ومذه�ه، ودعاهم إلى مناظرته لیوضحوا له حق�قة دین اإلسالم و�بیِّنوا 

ة أ�َّام، ُطرَحت فیها . فاجتمع في مجلسه وجوٌه من ال٤٢ضعف دین النَّصارى  مسلمین، ودامت المناظرة عدَّ
د، الخلق، موت المس�ح وق�امته، تحر�ف القرآن، تحر�ف  مواض�ع مختلفة، أبرزها: التوحید والتثلیث، التجسُّ

 اإلنجیل، التشر�ع والع�ادة، الختان، انتقاد وصف الجنَّة في القرآن...

». هكم؟هي و�لٰ إنَّي صاعٌد إلى أبي وأب�كم و�لٰ «لتالمیذه:  ألم �قل المس�حسأل أحد الحاضر�ن أ�ا قرَّة: 
 .٤٣أجاب: نعم. فقال له: فهو إًذا إنسان من بني آدم

 ردَّ أبو قرَّة على ذلك موضًحا أمَر�ن:

                                                   
 في األصل: "احدهما". ٣٨
ین�َّةل، ط�موتاوس اَألوَّ  ٣٩  .١١ص  ،المحاورة الدِّ
ل،  ٤٠ ین�َّةط�موتاوس اَألوَّ  .١١ص  ،المحاورة الدِّ
ل،  ٤١ ین�َّةط�موتاوس اَألوَّ  .١٢ص  ،المحاورة الدِّ
 .٦٩، ص المجادلة ،أبو قرَّة ٤٢
 .٨٢، ص المجادلة ،أبو قرَّة ٤٣
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ل: إنَّ المس�ح ل�س مجرَّد إنساٍن بدلیل العجائب الَّتي قام بها مثل إح�اء الموتى. فهو إنسان  األوَّ
 ه �امل.كامل، و�لٰ 

ل، أبوَّة هللا »): أبي وأب�كم«الثاني: �جب التمییز بین معنَیین لألبوَّة في اآل�ة المذ�ورة (قوله  األوَّ
ل«؛ وأبوَّة هللا للتالمیذ، فهو أبوهم »أبوه �التحقیق«للمس�ح وحده، فهو:   . ٤٤»�اإلنعام والتفضُّ

ل، ألوهیَّته »): هكمهي و�لٰ إلٰ «له و�ذلك �جب التمییز بین معنَیین لأللوه�َّة في اآل�ة المذ�ورة (قو  األوَّ
ههم �التحقیق؛ مثل قول ابن للمس�ح، فهو إلهه على مجاز الكالم واإلكرام. الثاني، ألوهیَّته للتالمیذ، فهو إلٰ 

 .٤٥ملك لغلمانه: قال لكم موالي وموالكم، فهو موالهم �التحقیق ومواله �اإلكرام

وس�َّة هو أبوَّة هللا لجم�ع ال�شر. �قول: إنَّ هللا لمّ �ض�ف أبو قرَّة معًنى عام�ا لألبوَّة،  ا ألقى روحه القدُّ
إلى مر�م البتول صار لنا أً�ا، ولذلك أَمَرنا أْن نقوَل في افتتاح صلواتنا: أ�انا الَّذي في السموات رأفًة 

 .٤٦ورحمًة �ع�اده النَّصارى 

 ع�سى بن ُزرعة - ج

هذا عقائد النَّصارى.  َأوئل اَألدلَّةم) في �تا�ه ٩٣١(ت  كعبيّ ال انتقد المعتزلّي أبو القاسم البلخيّ 
م، ٩٩٧الكتاب مفقود، لكن توجد أجزاء منه في ردِّ ع�سى بن ُزرعة عل�ه. وقد وضع ع�سى الرَّدَّ العام 

 هذا ردُّ َأبي القسم عبد هللا بن َأحمد البلخّي على النَّصارى في �تا�ه المسمَّىكما یتبیَّن من عنوانه: 
دة سنة س�ع وثمانین عْ َأوئل اَألدلَّة سَألني �عض َأصدقائي، َأیَّدهم هللا، تصفُّحه واإلجا�ة عنه في ذي القِ 

 .وثالثمائة

ع في الكالم على التثلیث، والتشب�ه، و�نكار  یناقش البلخّي الخالفات بین المسلمین والنَّصارى، و�توسَّ
فإْن ». أذهب إلى أبي وأب�كم«: اإلنجیلالمس�ح: قال المس�ح في نبوَّة محمَّد. �قول منتقًدا عقیدة ألوه�َّة 

أ�ًضا أْن �كوَن جم�ُع َمن خاطَبهم  وجَب بهذا القول أْن �كوَن المس�ُح ابَنه �ما یرى النَّصارى، وجبَ 
 .٤٧أبناءه

 �جیب ابن ُزرعة أنَّه ال بدَّ من التمییز بین ثالثة معاٍن للبنوَّة:

ل: البنوَّة الطب�ع�َّة، وفیها �كون االبُن من طب�عة أب�ه فیتساوى معه في الطَّب�عة والجوهر،  المعنى األوَّ
 مثلما نتساوى نحن ال�شر مع آ�ائنا في طب�عتنا اإلنسان�َّة.

                                                   
 .٨٣ -٨٢، ص المجادلة ،أبو قرَّة ٤٤
 .٨٣، ص المجادلة ،أبو قرَّة ٤٥
 .٨٣، ص المجادلة ،قرَّةأبو  ٤٦
 .٦٤، ص رّد على البلخيّ ُزرعة،  ٤٧
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المعنى الثاني: البنوَّة االخت�ار�َّة، وتعني اتِّخاذ ُقدوة �قتدي بها اإلنسان. ف�قال في َمن اقتدى في 
 هم أبناء هللا، �ما �قال في َمن اقتدى في أفعال الشّر �الش�طان إنَّهم أبناء الش�طان.أفعال الخیر �ا� إنَّ 

فالمعلول «ین السا�َقین. المعنى الثالث: بنوَّة المعلول �النِّس�ة إلى العلَّة، وهذا المعنى أعمُّ من المعنیَ 
 .٤٨»جعلون المعلول ابًنا والعالَّ أً�اعند العلَّة �ش�ه نس�ة االبن عند اآلب؛ فإنَّهم من أجل هذه المشابهة �

ل من المعاني » أبي«�ض�ف ابن ُزرعة أنَّ اآل�ة تضمَّنت معنَیین لألبوَّة؛ فقوله  �قَصد �ه المعنى األوَّ
لآلب في األلوه�َّة. أمَّا قوله  ً�اذ�ورة، أي المساواة في الجوهر والطب�عة؛ ف�كون االبن مساو مالثالثة ال

ول�س �عتقد النَّصارى في قوله «لمعنى الثَّاني، أي االقتداء �األفعال. �قول ابن ُزرعة: ف�قَصد �ه ا» أب�كم«
"أذهُب إلى أبي وأب�كم" أنَّ جهة األبوَّة ف�ه وفیهم أعني مخاط�ة واحدة بل تختلف ألنَّ جهة األبوَّة عند 

 .٤٩»القائل طب�ع�َّة وعند المخاَطبین على جهة االقتداء �األفعال على ما قلناه

» الظَّاهر«یتبیَّن من خالل المفكِّر�ن (النماذج) الَّذین ذ�رُتهم اتِّفاُقهم على أنَّ النَّصَّ یتضمَّن 
ل إذا تعارض الظَّاهر مع العقل. لكنَّ الخالف بینهم �قع في حكم »ال�اطن«و ؛ وأنَّ النَّصَّ �جب أْن ُیؤوَّ

: اعت�اُره معارًضا العقل و�جب تأو  �له؛ أو اعت�اُره غیر معارٍض العقل فال �جوز تأو�له. العقل على النَّّصِ
�صحُّ في  اعتبرها المس�حیُّون من الظَّاهر الَّذي ٥٠»مكُ هِ لٰ هي و�ِ ي ذاِهٌب ِإلى َأبي وَأب�ُكم، وِ�لٰ إنِّ «فاآل�ة 
ها المسلمون �فًرا إذا ُأخَذت  العقول ال شكَّ  على المعنى الظَّاهر. وممَّافال �حتاج إلى تأو�ل؛ في حین عدَّ

الَّذي ینفي  القرآنف�ه أنَّ اختالف الحكم على اآل�ة یرجع إلى اختالف العقیدة. فالمسلمون انطلقوا من 
ِ َأنْ ﴿، ٥١﴾َلْم َیِلْد َوَلْم ُیوَلدْ ﴿الوالد�َّة والولد�َّة عن هللا:   َوَلٍد ُسْ�َحاَنُه ِإَذا َقَضى َأْمًرا َفِإنََّما َیتَِّخَذ ِمنْ  َما َ�اَن ِ�َّ

 وتفسیر األمانة. اإلنجیل. أمَّا المس�حیُّون فمرجعهم ٥٢﴾َفَ�ُكونُ  َ�ُقوُل َلُه ُ�نْ 

 بنوَّة المس�ح حق�ق�َّة أم مجاز�َّة؟وفي ختام المقال أسأل: هل 

هذا السؤال. فإذا استندُت إلى منطق اإل�مان قلُت مع  نال توجد برأیي إجا�ة واحدة شاف�ة ع
و�ذا استعرُت ». �مان هو ال�قین �ما قد غاب عن المعرفة �ما تح�ط �ه المعرفةإنَّ اإل«ثاودورس أبي قرَّة: 

ین لذا �مكن أْن �جتمعا. و�ْن نهجُت منهَج عقل �حیى بن عدّي المؤمن قلُت إنَّ اإللٰ  ه واإلنسان ل�سا ضدَّ
 الرازي الفیلسوف رفضُت النُّبوَّة والبنوَّة واألد�ان... 

الموت �كشف األسرار، وقد �شف موُت «: �سوع ابن اإلنساني جبران خلیل جبران ف أختم �قول
 ».�سوع سرَّ ح�اته

                                                   
 .٦٥-٦٤، ص رّد على البلخيّ ُزرعة،  ٤٨
 .٦٥، ص رّد على البلخيّ ُزرعة،  ٤٩
 .٢٠/١٧ یوحنَّا، ٥٠
 .٣، اآل�ة سورة اإلخالص ٥١
 .٣٥، اآل�ة سورة مر�م ٥٢
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 مختصرات المراجع
مجادلة َأبي قرَّة مع المتكلِّمین المسلمین في ، م)٨٢٥(ت  أبو قرَّة ثاودورس=  المجادلة ،أبو قرَّة −

 .١٩٩٩، غناطیوس د�كإ رشمندر�ت تقد�م وتحقیق األَ  ،مجلس الخل�فة الَمأمون 

ّد على النَّصارى م)، ٨٦٨أبو عثمان الجاحظ (ت  =المختار  احظ،الج − ، تحقیق المختار في الرَّ
رقاوّي، بیروت، دار الجیل؛ جامعة القاهرة، مكت�ة الزَّهراء،   .١٩٩١ودراسة محمَّد عبد هللا الشَّ

دُّ  -أعالم النبوَّة م)، ٩٣٣أبو حاتم الرازي (ت حوالى  =أعالم النبوَّة الرازي،  − على "الملحد" أبي  الرَّ
 .٢٠٠٣، بیروت، دار الساقي، ١، ط�كٍر الرَّازي 

هذا ردُّ َأبي القسم عبد هللا بن َأحمد «م)، ١٠٠٨= ع�سى بن ُزرعة (ت  رّد على البلخيّ ُزرعة،  −
البلخّي على النَّصارى في �تا�ه المسمَّى َأوئل اَألدلَّة سَألني �عض َأصدقائي، َأیَّدهم هللا، تصفُّحه 

م�احث فلسف�َّة دین�َّة ل�عض القدماء ، في: »ا�ة عنه في ذي القعدة سنة س�ع وثمانین وثالثمائةواإلج
ور�َّة، من علماء النَّصران�َّة  .١٩٢٩، تحقیق القّس بولس س�اط، القاهرة، المط�عة السُّ

دّ  في سالميّ اإل الفكر، = عبد المجید الشرفيّ  سالميّ اإل الفكر، رفيّ الشَّ  −  نها�ة إلى ،صارى النَّ  على الرَّ
 .٢٠٠٧ ،سالميّ اإل المدار دار ،بیروت ٢ ط العاشر،/الرَّا�ع القرن 

ل،  − ین�َّةط�موتاوس اَألوَّ ل (ت  المحاورة الدِّ المحاورة الدین�َّة التي جرت «م)، ٨٢٣= ط�موتاوس اَألوَّ
لثَّامن �عد بین المهدّي َأمیر المؤمنین، وط�موتاوس الجاثلیق ال�طر�رك النَّسطورّي في القرن ا

ل، دراسة ، في: »المس�ح ل َأِو الكن�سة واإلسالم في العصر الع�َّاسيِّ اَألوَّ ال�طر�رك ط�موتاوس اَألوَّ
، تحقیق هانس بوتمان ال�سوعّي، تار�خ�َّة وتحقیق لنّصِ المحاورة بین ال�طر�رك والخل�فة المهديّ 

 .١٩٧٧بیروت، دار المشرق، 

نظر�َّة التَّوحید والتَّثلیث الفلسف�َّة عند �حیى بن عدي في نادین عّ�اس،  =التَّوحید والتَّثلیث عّ�اس،  −
د على الورَّاق«كتا�ه  ، »ة المس�حّ�ةمجموعة ال�حوث العر��ّ «، (تحقیق المخطوطات ودراستها) »الرَّ

 .٢٠١٤�س یوسف، مر�ز الّشرق المس�حّي لل�حوث والمنشورات، ، بیروت، جامعة القدِّ ٣

الّرّد الجمیل إلله�َّة ع�سى �صر�ح اإلنجیل م)، ١١١١حامد الغزالي (ت  = أبو  الجمیلالّردّ الغزالي،  −
ة اإلسالم اإلمام أبي حامد الغزالي ، بیروت، ٣، تقد�م، تحقیق وتعلیق محّمد عبد هللا الشرقاوّي، طلحجَّ

 .١٩٩٠دار الجیل؛ القاهرة، مكت�ة الزهراء، 


