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تقدمي
بقلم أ .د .علي القره داغي
األمني العام لالحتاد العاملي لعلماء املسلمني
هذا جزء من عنوان كتاب جديد :املسيح عيسى ابن مرمي (عليه السالم) ،احلقيقة الكاملة،
للعامل احملقق املوفق أخي العزيز فضيلة الدكتور علي حممد الصال يب الذ خا ي مووو يععد
من أكثر املسائل تعقيداً وخالفاً حىت على مستوى النصارى أنفسهم ،لكنه استطا بفضل هللا
وتوفيقه إايه أن جيد بغيته ي كتاب هللا الذ أنزله شفاءً ورمحة وتبياانً لكل شيء ،وأنه نزل
ِ
ني ََلععم الَّ ِذ ََيْتَلِ عفو َن فِ ِيه
لبيان اخلالف الذ حدث بني األمم السابقة ،فقال تعاىل﴿ :ليعبَِِ َ
ولِي علَم الَّ ِ
ِ
ني﴾ [النحل ]39 :فاهلل تعاىل قد َّبني من خالل كتابه احلقائق
ذ
ين َك َف عروا أَ ََّّنعْم َكانعوا َكاذبِ َ
َ َْ َ َ
اليت اختلف فيها السابقون واملعاصرون.
وليس هذا اإلقدام على مثل هذه املوووعات الكبرية غريباً على املؤلف الذ تعايش مع
القرآن الكرمي بكل جواحنه ،وجعل رسالتيه العلميتني (املاجستري ،والدكتوراه) ي التفسري
املوووعي ،كما أن مؤلفاته الكثرية النافعة ي السرية والتاريخ ساعدته ي إجناز هذا الكتاب،
بل هذا املشرو العظيم.
وإذا كان شرف العلوم بشرف موضوعها ،فإن هذا الكتاب انل شرفني عظيمني مها:
شرف املؤلَّف فيه ،وهو سيدان عيسى ابن مرمي (عليه السالم) الذ هو من أعظم األنبياء
واملرسلني ،بل هو من أويل العزم ،وأن أتباعه اليزالون يشكلون أكرب نسبة بني األداين السماوية
حيث تصل إىل .%31
والشرف الثاين :هو أن مصدر املعلومات له هو القرآن الكرمي الذ أوىل عناية منقطعة
النظري لكل ما يتعلق بسيدان عيسى (عليه السالم) ،حىت مسيت اثلثة سورة ابسم آل عمران،
وسورة أخرى من أعظم السور ابسم والدته مرمي (عليها السالم) ،وسورة اثلثة عظيمة ابسم
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خصه القرآن
«املائدة» ،وهي اليت طلبها حواريو عيسى (عليه السالم) ابإلوافة إىل ما ذكر ما ِ
الكرمي لبين إسرائيل وألسرة عيسى (عليه السالم) من السور واآلايت العظيمة.
فقد استثمر املؤلف الكرمي ختصصه التارَيي العلمي ي بيان اجلذور التارَيية للوطن الذ
فخصص املبحث األول لتأريخ فلسطني ،وما
ولد فيه عيسى (عليه السالم) ،وهو فلسطنيَّ ،
خصص املبحث الثاين حلديث القرآن الكرمي عن عيسى
يتعلق به سياسياً واجتماعاً وفكرايً ،كما َّ
(عليه السالم) فأطال النَّفس فيه ،وأفا بفيووات مباركة وإشراقات عميقة واستنباطات
رائدة ،وتنظيم رائع من حيث حسن التنسيق والتفسري والتنظيم والرتتيب ،حيث أعطى صورة
مستقلة ،ومتكاملة عن سيدان عيسى (عليه السالم).
وأستطيع القول إنه مل يرتك آية تتحدث عنه ،أو تدور حوله ،أو تتعلق به أو أبسرته عن
وفسرها أو فصلها ،وذكر ما فيها من آراء أو احتماالت إن وجدت،
قريب أو بعيد إال ذكرها ِ
خصص املبحث الثالث ملعجزات عيسى (عليه
مث مل يرتك ذلك دون موازنة وترجيح ،كما َّ
السالم).
خصص
ومن مميزات الكتاب أنه استكمل أهم ما يتعلق أبتبا عيسى (عليه السالم) حيث َّ
املبحث الرابع ملا جرى بني النصارى وبني الرسول (ﷺ) كما أنه حتدث عن احلوار بني األانجيل
األربعة حديثاً علمياً موووعياً مستعيناً مبئات من املصادر واملراجع اليت أثرى هبا الكتاب أَّيَّا
إثراء.
الكتاب حقيقة متكاملة
إن كل من يقرأ هذا السفر العظيم يصل إىل حقيقة انصعة وهي أنه أعطى صورة متجانسة
متكاملة متوازنة وفق فقه امليزان عن سيدان املسيح (عليه السالم) ،ألنه اعتمد على القرآن
العظيم الذ َّ َ ِ ِ ِ ِ
ني ي َدي ِه وَال ِمن خ ْل ِف ِه تَ ْن ِزيل ِمن ح ِكيم َِ
محيد﴾ [فصلت:
﴿ال ََْتيه الْبَاط عل م ْن بَْ ِ َ ْ َ ْ َ
ْ َ
 ]42وعلى السنَّة الثانية اليت ال ينطق صاحبها (وهو رسول هللا (ﷺ)) عن اَلوى فقال تعاىل :
ِ
ِ
ِ
وحى﴾ [النجم.]4-3 :
﴿وَما يَْنط عق َع ِن ا َْلََوى  إ ْن عه َو إَّال َو ْحي يع َ
َ
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فالقرآن الكرمي ومعه بيانه قد َّبني احلقيقة الكاملة لسيدان املسيح عيسى ابن مرمي (عليه
السالم) ،وذلك لريفع اخلالف حول حقيقته ،يقول املؤلف احملقق معرباً عن أهم نتيجة متخ
عنها كتابه «ال يوجد كتاب على وجه األر منح السيد املسيح (عليه السالم وأمه البتول
وعائلته الكرَّية تكرَّياً وتبجيالً أعظم من القرآن الكرمي ،بل إن تكرمي القرآن الكرمي للمسيح
وأمه وعائلته يفوق بال شك تكرمي كل من التوراة واإلجنيل املوجودين حالياً ،وكان القرآن الكرمي
ابإلوافة إىل هذا التكرمي هو املصحح لألخطاء واالهتامات واالفرتاءات الباطلة اليت كانت
توجه إىل السيد املسيح وأمه الطاهرة على ألسنة اليهود واملسيحيني أنفسهم ،بل توصل املؤلف
َّ
ومفصلة تعد «من أوجه اإلعجاز اإلنبائي
إىل ما ذكره القرآن الكرمي من معلومات دقيقة
َّ
والتأرَيي والرتبو والعلمي ي سرد القرآن الكرمي لعدد من املواقف اجملددة من سرية عبد هللا
ونبيه عيسى ابن مرمي (عليه السالم).
وقد اعتمد املؤلف ي فهم الصورة القرآنية على السنَّة النبوية الثابتة أيضاً ،وعلى املصادر
املعتمدة ي التفسري والشرح والتحقيق ي املعاين واملباين ،والتدقيق ي االستعمال اللغو ووجوه
اإلعجاز البياين.
فقه امليزان يف الكتاب
إن ما بيَّنه القرآن الكرمي حول سيدان عيسى عليه السالم وأمه مرمي يقوم على املوازين القرآنية
املتعلقة ابخلالق واملخلوق ،والكاشفة عن احلقائق اليت تتفق مع ِ
الفطر السليمة والعقول املستقيمة
فميزان فقه اخلالق أنه واجب الوجود وأنه ليس خملوقاً وال حمداثً وال مولوداً وال حمتاجاً إىل أحد،
وأنه ال َكل الطعام وال الشراب ،وال حيتاج إىل قضاء احلاجة وحنو ذلك ،ي حني أن ميزان
املخلوق يقوم أنه خملوق حمدث قد خلقه هللا تعاىل من العدم أصالً مث ووع له نظاماً دقيقاً،
وأنه مولود ،وحمتاج إخل.
وفصل ي كيفية خلق عيسى (عليه
ولذلك نرى أن القرآن الكرمي رَّكز على هذه املوازين َّ
ِ
َت
السالم) من البداية إىل النهاية ،فذكر البداية من حني نذر امرأة عمرانِ ﴿إِ ْذ قَالَت ْامَرأ ع
ِ
ِ
َّك أَنْت َّ ِ
ميع الْعلِيم﴾ [آل عمران:
ت لَ َ
ب إِِِين نَ َذ ْر ع
ك َما ِي بَطِْين عحمََّرًرا فَتَ َقبَّ ْل م ِِين إِن َ َ
ع ْمَرا َن َر ِِ
الس ع َ ع
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 ]35حيث تدل هذه اآلية على أن سيدان عيسى (عليه السالم) هو مولود خملوق من أمه مرمي،
وأَّنا مولودة من أمها كل ذلك للتأكيد على أنه عليه السالم ال َيتلف عن أ إنسان إال
أبمرين:
أحدمها :أن هللا تعاىل خلقه دون أب ،وإمنا بنفخة من عند هللا.
والثاين :أنه رسول هللا ،وكلمته وأنه أكرمه مبعجزات مادية عظيمة ،وأن هللا تعاىل وصفه
بصفات عظيمة وحىت داخل اآلية السابقة اآلايت اليت تتحدث عن مرمي فإن كل كلمة فيها
تدل على أن مرمي خملوقة حمتاجة ،وقد أعاذهتا أمها وذريتها من الشيطان الرجيم ،مث كفالة زكراي
َلا وما رزقها هللا تعاىل ومنحها من الكرامات ،مث كفالة زكراي َلا ،وحنو ذلك .كل ذلك ألجل
التأكيد على خملوقية مرمي وأَّنا ليست إبله ،إذن فاألم ليست إَلاً قطعاً ،فيأيت القرآن ليبني
ابلرباهني العقلية القطعية أن ابنها أيضاً ليس إبله ،وهنا َيت أتكيد القرآن الكرمي على ذكر
عيسى أبنه ابن مرمي أ مولود مل يكن موجوداً ،وأنه خملوق وليس خالقاً وال اَلاً وال رابً أب
معىن من معاين اخللق واأللوهية ،وهنا أتيت األدلة القرآنية على ذلك بوووح ي ووء ما َيت،
وأن عيسى (عليه السالم) وجد ببشارة املالئكة ملرميِ ﴿إِ ْذ قَالَ ِ
اَّللَ يعبَ ِِش عرِك
ت الْ َم َالئِ َكةع َاي َم ْرَميع إِ َّن َّ
امسه الْم ِس ِ
ِ ِ ِ
يسى ابْ عن َم ْرَميَ﴾ [آل عمران ]45 :واخلالق واجب الوجود أزيل قدمي ليس
ب َكل َمة مْنهع ْع ع َ ع
يح ع َ
قبله شيء.
إذا كان هناك غرابة ي أن ال يكون لعيسى (عليه السالم) والد فقد بني هللا تعاىل أبن ذلك
يعود إىل قدرة هللا تعاىل وكلمته الكونية القادرة على أكثر من ذلك ،حبيث إذا أراد شيئاً أن
يكون ليقول له كن فيكون.
فكون عيسى عليه السالم خلق بدون أب وأنه كلمة هللا ال يرتتب عليه أبداً القول أبنه إله
ألن ذلك ال ينفي عنه كونه خملوقاً كما أن وصفه أبنه «كلمة هللا» أو «كلمة منه» يراد به أن
هللا تعاىل خلقه بكلمة منه دون توافر األسباب الطبيعية خللقه من وجود النطفة األمشاج املكونة
من مين الرجل وبويضة املرأة ولذلك كان خلقه مثل خلق آدم الذ خلقه هللا تعاىل من تراب
ِ
ِ
اَّللِ َك َمثَ ِل آدم َخلَ َقهع ِم ْن تعَراب عمثَّ قَ َال لَهع عك ْن
يسى ِعْن َد َّ
دون أب وأم ،فقال تعاىل ﴿إ َّن َمثَ َل ع َ
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فَيَ عكو عن﴾ [آل عمران ]59 :فاهلل قادر على اخللق من العدم ،وابلتايل فَ َخ ْل عق إنسان دون أب أهون
يدهع َوعه َو أ َْه َو عن َعلَْي ِه﴾ [الروم ،]27 :مث
﴿وعه َو الَّ ِذ يَْب َدأع ْ
اخلَْل َق عمثَّ يععِ ع
عليه تعاىل ،فقال تعاىل َ :
شاابً مث كهالً ،وقد تعر لألذى
إن عيسى كان جنيناً ي بطن أمه ،وطفالً ي املهد مث ِ
والتعذيب من اليهود وغريهم ،فهو عاش حياة إنسان يتقلب ي األحداث ويتأثر هبا وتتغري
أحواله بتغري األزمان ،ويتحول من صغر إىل كرب ومن حال إىل حال ،كل ذلك برهان قطعي
عقالً ومشاهدة على أنه خملوق يطبق عليه ميزانه وليس إَلاً كما تدعي ذلك مجاهري النصارى.
وبناءً على ما سبق فإن دعوى مجاهري النصارى أبن عيسى إله أو ابن إله ومن اآلَلة
الثالثة أو األقانيم الثالثة[( ])1دعوى متناقضة مع العقل واملشاهدة ،ودعوى يتعار بعضها
مع بع  ،فهم يعرتفون بكل ما حدث لعيسى (عليه السالم) من احلمل والطفولة والتعذيب،
بل إَّنم يعرتفون أبنه صلب وقتل ونفامها القرآن الكرمي عنه  ،فكيف يكون إَلاً؟
يعتقد معظم النصارى ابستثناء املوحدين منهم أن اإلله واحد ذو أقانيم ثالثة .األب اخلالق
لكل شيء ،واملالك له ،وأقنوم االبن املولود منه ،واملساو له ي اجلوهر ،واألقنوم الثالث أقنوم
الروح القدس ،وهذه األقانيم الثالثة متحدة ي اجلوهر واإلرادة واملشيئة ،لكنهم ال يشكلون ذااً
واحدة ،بل هم أشخاص وأقانيم ثالثة ،كل واحد منهم إله كامل مستقل بذاته ،فاملسيح إله
جتسد بشراً وهو إله أيضاً ،وهنا اختلَّت املوازين بشكل فظيع وتناق ال مثيل له.
رد عليهم كثري من العلماء املفكرين ،وقالوا :إن هذه الفكرة جاءت من احلضارة
وقد َّ
الرومانية ،وأن األانجيل املعرتف هبا ال تدل ابلقطع على التثليث بدليل أن فيها بع النصوص
تدل على أن يسو املسيح عندما يقوم مبعجزة ،وعمل خارق ،يتوجه إىل هللا أوالً ابلصالة
والدعاء متضرعاً بني يديه ،وحني ينتهي يتوجه إليه (سبحانه) ابلشكر ،فقد جاء ي إجنيل
(مرقس )28:2أن يسو املسيح إنسان وابن إنسان ،وي إجنيل (لوقا  :)52:2أنه ولد وترعر ،
ومنا ،وي إجنيل لوقا ( 34 7:35و  ،12:6ومرقس  )35:1أنه َكل ويشرب كسائر البشر

 1جاء التثليث حسبما أقرته كنيسة روما مبوجب قرار جممع (نيقية) الذ انعقد سنة 325م حيث جاء فيه «يسو املسيح (عليه السالم) ابن هللا
الوحيد ،املولود من األب قبل كل الدهور ،نور من نور ،إله حق من إله حق ،مولود غري خملوق ،مساو لألب ي اجلوهر ،الذ به كان كل شيء ،الذ
من اجلنا حنن البشر ومن أجل خالصنا نزل من السماء وجتسد من الروح القدس».
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ويصلي ويكثر من الدعاء متضرعاً ومناجياً عج َّل الليل والنهار ،وي إجنيل لوقا ( )43 42:4أنه
أرسل نبياً ورسوالً ومعلماً إىل بين إسرائيل.
وي هذا الصدد يقول كاليد ارنز[(« :])2إن االسم الذ أطلقه املسيح على نفسه أنه (ابن
اإلنسان) وكل ما رواه لنا عنه اإلجنيل يقدمه كإنسان عاش واتصف بكل صفات اإلنسان،
كرب ،ومنا جسدايً ،...كما أتمل االماً جسدية ،بكى ،وانم ،ومات ،كل هذه االختبارات تشهد
بكون يسو إنساانً».
وأما أسفار العهد القدمي (التوراة) فتدل بوووح على أن األنبياء ليسوا اَلة ،وليس َلم قدرة
[(])3
على املعجزة إال بقدرة هللا
ويظهر من اآلايت اليت تتحدث عن السيدة مرمي وعن عيسى عليه السالم ميزان املعجزات
القائم على خرق السنن واألسباب بقدرة هللا.
كما يظهر ميزان الوحي اإلَلي الذ ال يتأثر مبا حيدث ي نفسية الرسول ،ومن معه ،فمع
وجود صرا بينهم وبني النصرانيني أتبا سيدان املسيح (عليه السالم) وما تلقاه الرسول من
معظمهم من العنت واجلدل وإاثرة الشبهات والتشكيك لكن القرآن الكرمي أوىل كل هذه العناية
بسيدان عيسى (عليه السالم) وأبمه ،وجدَّته ووصفه مع أمه أبوصاف عظيمة ،فهذا من األدلة
رب العاملني ،وليس من الرسول ،وإال
الواوحات على أن القرآن نزل من لدن احلكيم احلميد ِِ
فهو بشر قد تظهر ااثر انفعاالته على كالمه.
واخلالصة :أن كتاب (عيسى عليه السالم.. .احلقيقة الكاملة) سفر عظيم َّيثل فعالً احلقيقة

الكاملة عن سيدان عيسى (عليه السالم) وأمه الصديقة مرمي من خالل الينبو الصاي كتاب
هللا العظيم ،وأنه جامع انفع ،ال يستغين عن قراءته والتدبر فيه مسلم وال نصراين ،بل وال كل
 2كاليد ارنز :هذه عقائدان ص  83نقالً عن أمحد علي عجيبة  :أتثر املسيحية ابألداين الوثنية ،ط ،1درا ألفاق العربية ،القاهرة 2006م ،ص.350
 3انظر سفر حزقيال ( )10 37:1وسفر امللوك األول  ،22 12 :17ويراجع إبراهيم لوقا :املسيحية ي اإلسالم  ،ط ،1دار النشر القبطية ،القاهرة
ص  ،129هيم ماكي :بولس وحتريف املسيحية ،ترمجة مسرية عزمي الزين ،منشورات املعهد الدويل للدراسات اإلنسانية ،الكتاب الثالث ،وشارل جبريو:
املسيحية نشأهتا وتطورها ،ترمجة :الدكتور عبد احلميد حممود  ،ط ،10املكتبة العصرية ،بريوت ص ،39وعلي زملاط :نفي الوهية عيسى عليه السالم
من خالل االجنيل ،مقالة ي جملة البيان بتاريخ 2017/2/16م.
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من يريد البحث عن احلقيقة املتوازنة القائمة على امليزان الدقيق املأخوذ من القرآن الكرمي والسنة
النبوية الصحيحة ،فالكتاب جييب عن األسئلة اليت حار فيها معظم النصارى منذ جممع (نيقية)
عام 325م الذ َمَّزق النصارى إىل فرقاء حول طبيعة املسيح ،وذلك ألن املؤلف (حفظه هللا)
مجع مجيع اآلايت املتعلقة بسيدان عيسى (عليه السالم) وأمه وأسرته مجعاً واعياً قائماً على
املوازين والتدبر والفقه العميق ،والفهم الدقيق.
لذلك أوصي بقوة بنشر هذا الكتاب على أكرب مستوى وابللغات احلية ي العامل ليعرف
الناس مجيعاً وخباصة النصارى موقف القرآن الكرمي من هذا الرسول العظيم (عليه السالم)
وأسرته.
فجزى هللا أخي العالمة الدكتور علي الصال يب على هذه اجلهود املباركة اَلادئة اَلادفة
املؤصلة ،ونفع هللا به وبكتابه هذا وجعله خالصاً لوجهه الكرمي وتقبله منه بقبول حسن  ،وآخر
دعواان أن احلمد هلل رب العاملني

الدوحة  7شوال 1440ه كتبه الفقري إىل ربه
أ د .علي حميي الدين القره داغي
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﴿بِس ِم هِ
اَّلل ال هر ْْحَ ِ
ان ال هرِح ِيم *﴾
ْ

مقدمة:
إ ِن احلمد هلل ،حنمده ونستعني به ونستغفره ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات
مضل له ،ومن يضلل فال هاد له .وأشهد َّ
أن ال إله إال هللا وحده
أعمالنا ،من يهده هللا فال َّ
ال شريك له ،وأشهد َّ
حممدا عبده ورسوله.
أن ً
َّ ِ
اَّللَ َح َّق تع َقاتِِه َوالَ َمتعوتع َّن إِالَّ َوأَنْتع ْم عم ْسلِ عمو َن﴾ [آل عمران.]102 :
ين َآمنعوا اتَّ عقوا َّ
﴿ َايأَي َها الذ َ
﴿ايأَي ها النَّاس اتَّ عقوا ربَّ عكم الَّ ِذ خلَ َق عكم ِمن نَ ْفس و ِ
ث ِمْن عه َما
اح َدة َو َخلَ َق ِمْن َها َزْو َج َها َوبَ َّ
َ َ
َ ْ ْ
َ
ع
َ ع
ِ
ِ
اَّللَ َكا َن َعلَْي عك ْم َرقيبًا﴾ [النساء.]1 :
اَّللَ الَّذ تَ َساءَلعو َن بِِه َواأل َْر َح َام إِ َّن َّ
ِر َجاالً َكثِ ًريا َونِ َساءً َواتَّ عقوا َّ
َّ ِ
صلِ ْح لَ عك ْم أ َْع َمالَ عك ْم َويَ ْغ ِف ْر لَ عك ْم ذعنعوبَ عك ْم
ين َآمنعوا اتَّ عقوا َّ
اَّللَ َوقعولعوا قَ ْوالً َس ِد ً
يدا *يع ْ
﴿ َايأَي َها الذ َ
ِ
يما﴾ [األحزاب.]71-70 :
َوَم ْن يع ِط ْع َّ
اَّللَ َوَر عسولَهع فَ َق ْد فَ َاز فَ ْوًزا َعظ ً
رب لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك ،ولك احلمد حىت تروى،
اي ِِ
ولك احلمد إذا رويت ،ولك احلمد بعد الروى.
أما بعد :كان من أقدار هللا العجيبة زايريت إىل إيطاليا بتاريخ 2015/4/29م ،بدعوة من
منظ مة سانت أجيديو (منظمة جمتمع مدين) ،وكان يرافقين األخوان الكرَّيان عاطف بوكره
ووليد الالي الفرجاين الرتهوين ،وكان هدف الزايرة احلديث عن إحالل السالم واملصاحلة بني
الفرقاء ي ليبيا ،وقد حضر من طرف املنظمة كالً من:
األب أجنيلو رومانو.
السيد أندراي ترينتيين.
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املرتمجة السيدة أجنيال الريس.
وحدث اللقاء ي إحدى كنائس روما التابعة للفاتيكان ،وقد حتدثت فيه عن مفهوم السالم
وتطرقت للحديث عن أمساء هللا احلسىن ومنها اسم السالم ،وأن صالتنا تبدأ ب
ي اإلسالم،
ع
(هللا أكرب) وتنتهي ابلسالم ،و َّ
أن من أمساء اجلنة دار السالم.
وكانت طبيعة احلديث تدعو إىل بيان موقف السالم عند سيدان عيسى عليه السالم وأمه
الصديقة العذراء البتول عليها السالم ،وبدأت ي ذكر اآلايت ﴿واذْ عكر ِي الْ ِكتَ ِ
اب َم ْرَميَ إِ ِذ
َ ْ
ت ِم ْن أ َْهلِ َها َم َكاانً َش ْرقِيًّا *﴾ [مريم.]16 :
انْتَ بَ َذ ْ
وعندما وصلت ي شرحي َلمَ ﴿ايأعخت هارو َن ما َكا َن أَب ِ
ت أعم ِ
ك
وك ْامَرأَ َس ْوء َوَما َكانَ ْ
ع
َ ْ َ َع َ
ِ
ِ
َشار ْ ِ
ِ
اَّللِ َ ِ
صبِيًّا  قَ َال إِِِين َعْب عد َّ
ت إِلَْيه قَالعوا َكْي َ
ف نع َكلِ عم َم ْن َكا َن ِي الْ َم ْهد َ
بَغيًّا  فَأ َ َ
آاينَ
لصالَةِ و َّ ِ
ِ
ت وأ َْو َ ِ ِ
ِ
ت َحيًّا﴾
الزَكاة َما عد ْم ع
الْكتَ َ
صاين اب َّ َ
اب َو َج َعلَِين نَبيًّا  َو َج َعلَِين عمبَ َارًكا أَيْ َن َما عكْن ع َ
[مريم 28 :ـ .]31
وإذ ابملرتمجة تبكي وتفي عيناها ابلدمو  ،ومن ذلك املوقف جاءتين فكرة واعتقد أَّنا
رابنية ملاذا ال ِِ
خنرج اآلايت اليت حتدثت عن سرية عيسى وأمه عليهما السالم من القرآن الكرمي،
ونصوغها ي كتاب منهجي فكر (حضار ) يتماشى مع روح العصر واحلوار اإلنساين ،يعتمد
على قول هللا عز وجل قبل كل شيء ي بيان حقيقة عيسى عليه السالم مصحوابً خبطاب
منطقي ،يستهدف الوجدان اإلنساين املتعطش ملعرفة حقيقة املسيح عيسى ابن
عقالين وأساس
ِ
مرمي.
ويععر هذا الكتاب ويعَرتجم إىل لغات عاملية ،لعل هللا عز وجل يهد به أقواماً وشعوابً
حنب َلم اخلري والسعادة ي الدارين.
بدأت ي مجع املادة وشراء الكتب املتعلقة بسيدان عيسى عليه السالم ،وكل ما له صلة
وقد ع
وطالعت بنهم عجيب ما يتعلَّق ابلعقائد النصرانية وجذورها ،واريخ اجملامع الكنسيِة
بذلك،
ع
ومىت ويوحنِا ومرقس وبراناب ،ابإلوافة
والعهد القدمي واجلديد من كتبهم املقدسة ،وإجنيل لوقا ِ
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ِ
املوحدون من النصارى
إىل الرسائل اجلامعية حول هذه املواويع ،واالوطهاد الذ َّ
تعر له ِ
على ِِ
مر التاريخ ،وكذلك احلوارات واجملادالت بني علماء املسلمني والنصارى قدَّياً وحديثاً.
وعكفت على اآلايت القرآنية مبنهجية التفسري املوووعي ،وهو ي األصل ختصصي حيث
ع
إن رساليت للماجستري كانت حول «الوسطية ي القرآن الكرمي» ،وأما رسالة الدكتوراه فكانت
ي «التمكني ي القرآن الكرمي».
وحبثت ي تفسري اآلايت املتعلِِقة بعيسى وأمه وسريهتما ،ودعوته ومكانته بني األنبياء
 يب أكتشف جهلي بتلك السرية العظيمة
واملرسلني ،وما ورد من أقوال العلماء ي ذلك ،وإذ ِ
املباركة ،وقلت ي نفسي أال يستحق بقيَّة عمر أن يفىن ي البحث والتعريف ِ
بس َري أويل العزم
ع
من الرسل وغريهم من األنبياء واملرسلني الذين جعلهم هللا سادة األمم وقادة اإلنسانية وقدوة
املهتدين على ِِ
مر العصور.
يعد هذا الكتاب بداية ملشرو حضار كبري ،وهو تعريف بين اإلنسان بسرية األنبياء
واملرسلني ودعواهتم من خالل القرآن الكرمي الذ ال َتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه،
وشرح ترامجهم وأخالقهم وأصول دعوهتم من أحاديث الرسول الصحيحة ،وأقوال العلماء
الراسخني أبسلوب عصر ِ يالئم املرحلة اليت متر هبا اإلنسانية َّ
املعذبة ببعدها عن هداايت
السماء.
العلي الكبري أن وفقين لالهتمام هبذه املواويع ،وأمحده وأشكره على نعمه،
إنين أمحد هللا َّ
وأسأله أن يعينين على نفسي ،وأن جيعلها خالصة لوجهه الكرمي ،وَّيدين بتسديد وتوفيقي ي
الكتابة واملنهجية ،والطباعة والنشر،
ويطرح َلا القبول بني الناس ،وجيعلها سبباً ي هداية الكثري من احليارى ملعرفة الطريق
َ
املستقيم ،وأن تصل هذه األحرف والكلمات واجلمل والصفحات إىل العقول و ِ
الفطَر ،والقلوب
والنفوس البشرية ،وتكون من األسباب ي إانرة الطريق َلا ي وسط هذه الدايجري الظالمية من
شبهات شيطانية وشهوات إبليسية ،وأن تكون سبباً يل وملن أعانين وأسهم ي نشر هذا اخلري
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ي رفقة النَّبيني والصديقني والشهداء والصاحلني.
يت هذا الكتاب بعنوان (املسيح عيسى ابن مرمي عليه السالم احلقيقة الكاملة) ،وقد
وقد مسِ ع
قسمته إىل جمموعة من املباحث.
وحتدثت ي املبحث األول عن اجلذور التارَيية للوطن الذ ولد فيه عيسى عليه السالم،
فتكلمت عن اريخ فلسطني ،وعهود بين إسرائيل كعهد القضاة وعهد امللوك ،وعهد االنقسام،
ع
وتناولت احلالة السياسية واالجتماعية واحلياة الفكرية َلم ،وأثر احلضارة اإلغريقية والدولة
الرومانية على فلسطني وبالد الشام ،وكذلك حتدثت عن الطوائف اليهودية عند ظهور املسيح
عليه السالم ،وعقائدهم وأفكارهم ،كالسامريني والصدوقيني والفريسيني ،والقمرانيني،
واالسينيني ،وعن اَليكل ورجال الدين ،وعن مفاهيم لكلمات مهمة ي هذا الكتاب،
كالنصارى واملسيحية ،وملاذا لعِِقب عيسى ابملسيح؟ وما الفرق بني املسيحي والنصراين؟
أما املبحث الثاين فقد مسَّيته (حديث القرآن الكرمي عن عيسى عليه السالم) ،ومجعت فيه
املواوع اليت ذكر فيها عيسى عليه السالم وأمه ي القرآن الكرمي ،وتتبعت حديث القرآن عن
جدته من أمه وعن عائلة آل عمران ،وملاذا ذعكروا ي سورة آل عمران ،ومن هم آل عمران
الذين اصطفاهم هللا على العاملني؟
وكان حديثي عن والدة مرمي من املنظور القرآين ،وبيَّنت معىن مرمي أبَّنا العابدة اخلاشعة
للرب ،وووحت دعاء امرأة عمران هلل عز وجل
اخلادمة ِ
الرب،
ومناجاهتا له وتضرعها وانكسارها بني يد رهبا وخماطبته أبمساء هللا احلسىنِ ،
والسميع ،والعليم ،واستجابة هللا َلا ،وقبول دعائها ،وكيف أن هللا عز وجل رعى أبيها تفيد
اا َح َسناً﴾ ،واكتمال بنيتها اكتماالً طبيعياً برعاية رابنية خالصة
اآلية حسن منائها ﴿ َوأَنْبَ تَ َها نَبَ ً
أشرت إىل الكرامة اليت
وكيف أن هللا َّ
عز وجل جعل زكراي ليتكفَّل برعاية مرمي عليها السالم ،و ع
عز وجل أبن
حدثت ملرمي من رزق هللا َلا بغري حساب ،وكذلك توجه زكراي بدعائه إىل هللا َّ
يرزقه الذرية الطيبة الصاحلة بعدما بلغ من الكرب عتيَّاً ،واشتعل رأسه شيباً ،وقبول هللا لدعائه،
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ووقفت على نداء زكراي اخلافت ومتهيده البديع للدعاء ،وبشارة هللا لزكراي وهو ي احملراب،
وصفات حيىي عليه السالم اليت ذكرت ي القرآن وبيِنت احلكمة واملناسبة من ذكر قصة حيىي
وزكراي عليهما السالم ي احلديث عن سرية مرمي ،وهو أنه ملا ذكر هللا تعاىل قصة والدة حيىي بن
زكراي من عجوز عاقر وشيخ قد بلغ من الكرب عتياً ،وذلك مبقتضى السنن الكونية شيء خارق
للعادة لععقم املرأة وهرم الشيخ ،أعقبها مبا هو أبلغ وأرو من خرق العادات فذكر والدة عيسى
عليه السالم من غري أب وهي شيء أعجب من األول بكثري.
وكان حديثي عن اصطفاء هللا ملرمي على العاملني ،هل هي ِصديقة أم نَبية؟ وحتدثت عن
قنوهتا وسجودها وركوعها مع الراكعني ،وبشارة املالئكة َلا بعيسى عليه السالم ومجلة من
أوصافه ،كونه وجيهاً ي الدنيا واالخرة ،ومن املقربني ،ويكلِِم الناس ي املهد وكهالً ،ومن
الصاحلني ،وموقف مرمي من هذه البشارة.
ونقلت احلوار الذ حدث بني جربيل عليه السالم ومرمي الذ ذكره هللا ي سورة مرمي،
ع
وشرحته من خالل أقوال علماء التفسري وما فيه من معان وقيم ،ودروس وعرب ،وقدرة هللا املطلقة
ي خلقه وتدبري شؤوَّنم ،وووحت ما معىن كون عيسى كلمة هللا وروح منه ،وما هي الروح؟
وما معانيها ي القرآن الكرمي؟ وما هو تفسري قوله تعاىل ﴿ َوعروح ِمْنهع﴾
ووصفت مولد عيسى عليه السالم من خالل اآلايت القرآنية اليت بينت عظمة احلدث
ع
متين املوت،
اجللل ،وما َّ
مرت به مرمي عليها السالم من االم جسدية ونفسية حىت وصلت إىل ِِ
وما صاحب ذلك االبتالء من نفحات وبركات ومنح رابنية عالية.
وذكرت حديث عيسى عليه السالم ي املهد ودفاعه عن والدته وبراءهتا من التهم اليت
اَّللِ َ ِ
اب َو َج َعلَِين نَبِيًّا  َو َج َعلَِين
نسبت إليها من خالل قوله تعاىل﴿ ِ:قَ َال إِِِين َعْب عد َّ
آاِينَ الْكتَ َ
لص َالةِ و َّ ِ
ت وأ َْو َ ِ ِ
ت َحيًّا  َوبًَّرا بَِوالِ َدِيت َوَملْ َْجي َع ْل ِين َجبَّ ًارا
الزَكاة َما عد ْم ع
صاين اب َّ َ
عمبَ َارًكا أَيْ َن َما عكْن ع َ
ِ
ث َحيًّا﴾ [مريم.]33-30 :
َش ِقيًّا  َو َّ
وت َويَ ْوَم أعبْ َع ع
ت َويَ ْوَم أ عَم ع
الس َال عم َعلَ َّي يَ ْوَم عول ْد ع
وألقيت الضوء على معاين اآلايت القرآنية العميقة اليت بيَّنَت حقيقة عيسى ابن مرمي عليهما
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السالم ،ونقلت موقف النجاشي ملك احلبشة من مساعه آايت سورة مرمي عندما قرأها عليه
جعفر بن أ يب طالب روي هللا عنه ،وووحت دور مرمي العظيم ي اريخ اإلنسانية وأَّنا مدرسة
عز
ي الصدق مع رهبا ونفسها ودينها ،وي العفة والصرب واالحتساب والعبادة ،واالبتهال هلل َّ
وجل واالعتماد والتوكل عليه.
وبسطت القول ي رسالة عيسى عليه السالم إىل بين إسرائيل ،ووجوب اإلَّيان أبنه عبد هللا
ورسوله ودعوته إىل التوحيد ،وبشريته ،وكيف أن القرآن الكرمي جلَّى هذه احلقائق وبينها أحسن
بيان ،ابالستدالل السليم والنظر القومي واملنطق الواوح والدليل الساطع:
ِ
ِ
اَّللِ َك َمثَ ِل آدم َخلَ َقهع ِم ْن تعَراب عمثَّ قَ َال لَهع عك ْن فَيَ عكو عن﴾
يسى ِعْن َد َّ
ي قوله تعاىل﴿ :إ َّن َمثَ َل ع َ
[آل عمران.]59 :
وقوله تعاىل﴿ :ما َكا َن لِب َشر أَ ْن ي ْؤتِيه َّ ِ
ول لِلن ِ
َّاس عكونعوا ِعبَ ًادا
اب َو ْ
ْم َوالن بع َّوةَ عمثَّ يَ عق َ
ع َع
اَّللع الْكتَ َ
َ
َ
احلعك َ
ِ
ِ
اَّللِ ولَ ِكن عكونعوا رَّابنِيِ ِ
ِ ِ
اب َوِمبَا عكْن تع ْم تَ ْد عر عسو َن﴾ [آل عمران.]79 :
َ َِ
ني مبَا عكْن تع ْم تع َعلِ عمو َن الْكتَ َ
ِيل م ْن عدون َّ َ ْ
وي قوله تعاىل﴿ :اي أ َْهل الْ ِكتَ ِ
احلَ َّق إَِّمنَا
اَّللِ إَِّال ْ
اب َال تَ ْغلعوا ِي ِدينِ عك ْم َوَال تَ عقولعوا َعلَى َّ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الْم ِس ِ
اها إِ َىل َم ْرَميَ َوعروح ِمْنهع فَ ِممنعوا ِاب ََّّلل َوعر عسل ِه َوَال
يسى ابْ عن َم ْرَميَ َر عس ع
ول َّ
اَّلل َوَكل َمتعهع أَلْ َق َ
َ ع
يح ع َ
السماو ِ
تَ عقولعوا ثََالثَة انْتَ هوا خريا لَ عكم إَِّمنَا َّ ِ ِ
ِ
ات
ع َ ًْ ْ
اَّللع إلَه َواحد عسْب َحانَهع أَ ْن يَ عكو َن لَهع َولَد لَهع َما ي َّ َ َ
ِ
ِ
ِ ِ
يح أَ ْن يَ عكو َن َعْب ًدا ََِّّللِ َوَال الْ َم َالئِ َكةع
َوَما ِي ْاأل َْر ِ َوَك َفى ِاب ََّّلل َوك ًيال  لَ ْن يَ ْستَ ْنك َ
ف الْ َمس ع
ِ
ف عن ِعبادتِِه ويستَكِْرب فَسيح عشرهم إِلَي ِه َِ
مج ًيعا﴾ [النساء.]172-171 :
الْ عم َقَّربعو َن َوَم ْن يَ ْستَ ْنك ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ َ ْ ع ع ْ ْ
َّ ِ
ِ
ِ
يح َاي بَِين
ين قَالعوا إِ َّن َّ
يح ابْ عن َم ْرَميَ َوقَ َال الْ َمس ع
اَّللَ عه َو الْ َمس ع
وي قوله تعاىل﴿ :لََق ْد َك َفَر الذ َ
ِ ِ
َّار َوَما
اَّللع َعلَْي ِه ْ
اَّللَ َرِِ يب َوَربَّ عك ْم إِنَّهع َم ْن يع ْش ِرْك ِاب ََّّللِ فَ َق ْد َحَّرَم َّ
يل ْاعبع عدوا َّ
اجلَنَّةَ َوَمأْ َواهع الن ع
إ ْسَرائ َ
لِلظَّالِ ِمني ِمن أَنْصار  لََق ْد َك َفر الَّ ِذين قَالعوا إِ َّن َّ ِ
ث ثََالثَة وما ِمن إِلَه إَِّال إِلَه و ِ
احد
اَّللَ َاثل ع
َ ْ َ
ََ ْ
َ
َ َ
وإِ ْن َمل ي ْن ت هوا ع َّما ي عقولعو َن لَيم َّس َّن الَّ ِذين َك َفروا ِمْن هم ع َذاب أَلِيم  أَفَ َال ي توبو َن إِ َىل ا ََّّللِ
َ ع عْ َ
َع ع
َ ْ َ َع َ َ
ََ
ِ
ِ
ت ِم ْن قَ ْبلِ ِه الر عس عل
َويَ ْستَ ْغ ِف عرونَهع َو َّ
يح ابْ عن َم ْرَميَ إَِّال َر عسول قَ ْد َخلَ ْ
اَّللع َغ عفور َرحيم  َما الْ َمس ع
ِِ
اان َْ عك َال ِن الطَّعام انْظعر َكيف نعبِني ََلم ْاآلاي ِ
ََّن يع ْؤفَ عكو َن  قع ْل
ت عمثَّ انْظعْر أ َّ
َ َ ْ ْ َ َ ِ ع عع َ
َوأعمهع ص ِدي َقة َك َ َ
14

ِ
ون َِّ
اَّلل هو َّ ِ
أَتَعب عدو َن ِمن د ِ
يع الْ َعلِ عيم  قع ْل َاي أ َْه َل
اَّلل َما َال َّيَْل ع
ك لَ عك ْم َ
ْ ع
ْع
السم ع
وًّرا َوَال نَ ْف ًعا َو َّع ع َ
ِ
ِ
الْ ِكتَ ِ
ولوا
اب َال تَ ْغلعوا ِي ِدينِ عك ْم َغ ْ َري ْ
َولوا َكث ًريا َو َ
ولوا م ْن قَ ْب عل َوأ َ
احلَِِق َوَال تَتَّبِععوا أ َْه َواءَ قَ ْوم قَ ْد َ
السبِ ِيل﴾ [المائدة.]77-72 :
َع ْن َس َو ِاء َّ
اَّلل ه َذا ي وم ي ْن َفع َّ ِ ِ
ني ِص ْدقع عه ْم ََلعْم َجنَّات َْجت ِر ِم ْن َْحتتِ َها
الصادق َ
وي قوله تعاىل﴿ :قَ َال َّع َ َ ْ ع َ ع
ِ
ِِ
ِِ
ك
ين فِ َيها أَبَ ًدا َر ِو َي َّ
ك الْ َف ْوعز الْ َع ِظ عيم  ََّّلل عم ْل ع
ووا َعْنهع َذل َ
اَّللع َعْن عه ْم َوَر ع
ْاألَ َّْنَ عار َخالد َ
السماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ َوَما فِي ِه َّن َوعه َو َعلَى عك ِِل َش ْيء قَ ِدير﴾ [المائدة.]120-119 :
َّ َ َ
ِ
حبقيقة ودعوةِ وبشر ِية عيسى عليه السالم.
وغري ذلك من اآلايت الكرَّية املتعلقة
حت ي هذا الكتاب مكانة عيسى عليه السالم بني األنبياء واملرسلني ،وأن تعاليمه
َّ
ووو ع
﴿شَر َ لَ عك ْم ِم َن ال ِِدي ِن
وهي من هللا تعاىل ،وأنه من أويل العزم الذ ذكرهم هللا ي قوله تعاىلَ :
ِ
ِ
صى بِِه نعوحا والَّ ِذ أَوحي نا إِلَيك وما و َّ ِِ ِ ِ
ِ
ين
َما َو َّ
صْي نَا به إبْ َراه َيم َوعم َ
يسى أَ ْن أَق ع
ْ ََْ ْ َ َ َ َ
ً َ
يموا ال ِد َ
وسى َوع َ
ِ
ِِ
اَّللع َْجيتَِِب إِلَْي ِه َم ْن يَ َشاءع َويَ ْه ِد إِلَْي ِه َم ْن
وه ْم إِلَْي ِه َّ
َوَال تَتَ َفَّرقعوا فيه َك عَرب َعلَى الْ عم ْش ِرك َ
ني َما تَ ْدعع ع
ِ
يب﴾ [الشورى.]13 :
يعن ع
وبيِنت أصول الشرائع اليت دعا إليها ،وكذلك أصول اإلَّيان واألخالق والفضائل ،وكذلك
التفاول بني الرسل ،و َّ
مهمة مفادها أن دين األنبياء واملرسلني هو اإلسالم،
أكدت على حقيقة َّ
وذكرت احلجج والرباهني الدالَّة على ذلك من نوح ومن قبله وإبراهيم ومن بعده إىل خامت
األنبياء واملرسلني عليهم الصالة والسالم من خالل اآلايت القرآنية الكرَّية.
أشرت إىل تصديق عيسى عليه السالم ملا بني يديه من التوراة ،وأوصاف التوراة ي القرآن
و ع
تعر له من التحريف بعدما
تعر له من التحريف ،وإىل نزول اإلجنيل عليه وما َّ
الكرمي وما ِ
رفعه هللا إليه.
وقد ذكرت الدراسات املهمة حول املووو  ،وما وصلت إليه من نتائج متعلقة ابألانجيل:
(التحريف والتناق

ي األانجيل األربعة) دارسة ل د.سارة حامد حممد العباد  ،وهي
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رسالة علمية ي كتاب.
عزية علي طه ،وهي رسالة علمية
(منهجية مجع السنة ومجع األانجيل؛) دراسة مقارنة ل دِ .
ي كتاب.
(مصادر النصرانية) ،دراسة ونقد ل د .عبد الرزاق عبد اجمليد ،وهي رسالة علمية ي كتاب.
ووقفت عند صفات حممد (ﷺ) ي التوراة واإلجنيل ،وبشارة عيسى عليه السالم ي قوله
ع
اَّللِ إِلَي عكم م ِ ِ
ِ ِ
ِ
تعاىلِ :
ني يَ َد َّ ِم َن
يل إِِِين َر عس ع
ص ِدقًا ل َما بَْ َ
ول َّ ْ ْ ع َ
َ
﴿وإ ْذ قَ َال ع َ
يسى ابْ عن َم ْرَميَ َاي بَِين إ ْسَرائ َ
َمح عد فَلَ َّما جاءهم ِابلْب يِنَ ِ
ات قَالعوا َه َذا ِس ْحر عمبِني
الت َّْوَراةِ َوعمبَ ِِشًرا بَِر عسول ََِْيت ِم ْن بَ ْع ِد ْ
امسعهع أ ْ َ
َ َ ع ْ َِ
ِ
ومن أَظْلَم ِممَّ ِن افْرتى علَى َِّ ِ
ِِ
ب وعهو يع ْد َعى إِ َىل ِْ
ني﴾
اإل ْس َالِم َو َّ
ََ َ
اَّللع َال يَ ْهد الْ َق ْوَم الظَّالم َ
اَّلل الْ َكذ َ َ َ
ََ ْ ع

[الصف .]7-6 :وسطو البشارة به ي كتب أهل الكتاب ،وذكرت من أسلم من علماء أهل
الكتاب بسبب تلك البشارات.

وحتدثت ي املبحث الثالث عن معجزات عيسى عليه السالم واحلواريني ورفعه إىل السماء،
وحتدثت عن املعجزة وشروطها ،والفرق بينها وبني الكرامة ،وذكرت معجزات عيسى اليت ذكرت
ي القرآن الكرمي ،كميالده بال أب ،وأتييده بروح القدس ،وتعليمه الكتاب واحلكمة ،وإبراء
األكمه واألبرص ،وإحياء املوتى إبذن هللا ،واخللق من الطني كهيئة الطري والنفخ فيه إبذن هللا،
وإخباره عن الغيوب ،وكوَّنا معجزات من هللا لتأييد عيسى ي رسالته ودعوته إىل توحيد هللا
عز وجل وعبادته وطاعته.
وتكلمت عن احلواريني واستجابتهم لدعوة عيسى عليه السالم ونصرهتم له ،وعن نزول
املائدة ،مث االستجواب الكبري لعيسى عليه السالم على رؤوس األشهاد من رب العاملني يوم
ون َِّ
ِ
اَّلل اي ِعيسى ابن مرَمي أَأَنْت قع ْلت لِلن ِ ِ
ني ِمن د ِ
اَّلل
َّاس َّاخت عذ ِوين َوأ ِعم َي إِ ََلَْ ِ ْ ع
﴿وإِ ْذ قَ َال َّع َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ
القيامة َ
ِ
ت قع ْلتعهع فَ َق ْد َعلِ ْمتَهع تَ ْعلَ عم َما ِي
ك َما يَ عكو عن ِيل أَ ْن أَقع َ
قَ َال عسْب َحانَ َ
س ِيل حبَ ِق إِ ْن عكْن ع
ول َما لَْي َ
ت َع َّالم الْغعي ِ
ت ََلعْم إَِّال َما أ ََم ْرتَِين بِِه أ َِن
ك إِن َ
نَ ْف ِسي َوَال أَ ْعلَ عم َما ِي نَ ْف ِس َ
وب  َما قع ْل ع
َّك أَنْ َ ع ع
يدا ما دمت فِي ِهم فَلَ َّما تَوفَّي ت ِين عكْنت أَنْت َِّ
اَّلل رِِ يب وربَّ عكم وعكْن ع ِ ِ
يب
َ َْ
َ َ
ت َعلَْيه ْم َشه ً َ ع ْ ع ْ
الرق َ
ْاعبع عدوا ََّ َ َ َ ْ َ
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ِ
ِ
ِ
ت
اد َك َوإِ ْن تَ ْغف ْر ََلعْم فَِإن َ
ت َعلَى عك ِِل َش ْيء َش ِهيد  إِ ْن تع َع ِذ ْهبعْم فَِإ ََّّنعْم عبَ ع
َّك أَنْ َ
َعلَْي ِه ْم َوأَنْ َ
احلَ ِك عيم﴾ [المائدة.]118-116 :
الْ َع ِز عيز ْ
وحتدثت عن مكر بين إسرائيل بعيسى عليه السالم ومحاية هللا له ورفعه إىل السماء ،وأتكيد
ع
﴿وَما
هللا عز وجل ي القرآن الكرمي أبن عيسى عليه السالم مل يقتل ومل يصلب ي قوله تعاىلَ :
صلَبعوهع َولَ ِك ْن عشبِِهَ ََلعْم﴾ [النساء.]157 :
قَتَ لعوهع َوَما َ
نت ما جرى ليلة القب على الشبيه ،وترتيب أحداث مسلسل تلك الليلة من خالل
وبيِ ع
ما ذكره املؤرخ الكبري واملفسر الشهري العالمة ابن كثري ،وتدبَّرت ي اآلايت اليت حتدثت عن
استأنست آبراء العلماء الراسخني ،وجتلَّت
نفي قتل عيسى وصلبه ،وإمنا الذ قتل هو الشبيه ،و
ع
يل حقائق ذكرهتا ي هذا الكتاب ،وبينت اوطراب األانجيل ي أحداث مقتل الشبيه ،وأن
أقرهبا إىل الصواب إجنيل براناب ،وانقشت فكرة الصلب والفداء ومفهومها ي عقيدة النصارى،
وختمت املبحث الثالث ابحلديث عن نزول عيسى عليه السالم ي اخر الزمان واألدلة من
القرآن والسنة الصحيحة ،واحلكمة من نزوله ،ومباذا حيكم عليه السالم ،وأهم أعماله ي تلك
الفرتة ،وكم يبقى ي األر قبل وفاته؟
أفردت املبحث الرابع لوفد نصارى جنران وجمادلتهم لرسول هللا (ﷺ) ،وووحت موقفهم
و ع
من دعوة النِب (ﷺ) وذهاهبم إليه وهيئتهم عند وصوَلم ،وجمالس اجلدل واملناظرات ،وأهم
املوووعات اليت متَّ مناقشتها واجلدال حوَلا وما نزل من تلك احملاورات من آايت قرآنية،
ودعوهتم إىل املباهلة وامتناعهم من ذلك خوفاً من عذاب هللا ملا يعلمون من صدق النِب (ﷺ)
وصحة نبوته ،فقد َّ
أكدت الرواايت الواردة عنهم اعرتافهم أبنه النِب الذ بشَّرت به الكتب
َّ
املقدسة لديهم ،وطلبوا الصلح مع رسول هللا (ﷺ) واستجاب َلم النِب (ﷺ) جمادلة نصارى
جنران.
عز وجل ي كتابه عند قوله تعاىل:
وختمت ابلدعوة إىل كلمة سواء ،اليت دعا إليها هللا َّ
ع
ِ
ِ
ضا أَراباب ِمن د ِ
اَّللِ فَإِ ْن تَ َولَّْوا فَ عقولعوا ا ْش َه عدوا ِأب ََّان
ون َّ
﴿وَال نع ْش ِرَك بِه َشْي ئًا َوَال يَتَّخ َذ بَ ْع ع
ضنَا بَ ْع ً ْ َ ً ْ ع
َ
عم ْسلِ عمو َن﴾ [آل عمران.]64 :
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وعرفوا الناس خبالقهم العظيم،
وأن األنبياء واملرسلني دعوا إىل توحيد هللا وعبادته وطاعتهَّ ،
وحقائق الكون واحلياة واملوت واجلنة والنار والشياطني واملالئكة ،وطبيعة اإلنسان من خالل
الوحي الرابين الذ َنزل عليهم من عند هللا عز وجل.
وقد حفظ هللا لنا ي كتابه العزيز سريهم وارَيهم وأصول دعوهتم ،ومن بينهم عيسى عليه
السالم من خالل الرؤية القرآنية الصادقة احملكمة اليت قدمت سرية عيسى عليه السالم وأمه ي
أهبى صورة وأرو بيان وأصدق حقيقة.
وي َّناية هذا الكتاب ،رأيت أن أختمه بشرح أعظم آية ي كتاب هللا عز وجل (اية
عرف نفسه سبحانه وتعاىل خللقه من خالَلا ،إذ كل ما فيها متعلق ابلذات
الكرسي) ،وكيف َّ
اإلَلية العليِ ِة ،وانطقة بربوبيته وعلمه وقدرته وعظيم سلطانه.
وكان من الطبيعي أن أختم كتا يب ،مبا ورد ي القرآن الكرمي من وصف هللا عز وجل بصفات
الص َم عد
َحد  َّ
الكمال ،وأنه املتفرد هبا وحده دون سواه ي سورة اإلخالص ﴿قع ْل عه َو َّ
اَّللع َّ
اَّللع أ َ
ِ
َحد﴾ [اإلخالص .]4-1 :ففي هذه السورة وصف هللا
 َملْ يَل ْد َوَملْ يعولَ ْد  َوَملْ يَ عك ْن لَهع عك عف ًوا أ َ
سبحانه نفسه أبنه أحد صمد ،وهذان الوصفان يدالن على اتصاف هللا بغاية الكمال املطلق،
و(الصمد) هو املستغين عن كل أحد ،واحملتاج إليه كل أحد.
وحاولت ي هذا الكتاب تبيان احلقيقة الكاملة لعيسى عليه السالم من خالل التفسري
املوووعي آلايت الذكر احلكيم اليت جاءت ي كتاب هللا العزيز (القرآن الكرمي).
هذا وقد انتهيت من هذا الكتاب يوم اإلثنني بعد صالة العصر املوافق ل  20مجادى االخرة
1440ه املوافق ل  25فرباير 2019م ي مدينة إستانبول عند الساعة اخلامسة واألربعني
دقيقة.
والفضل هلل من قبل ومن بعد ،وأسأله سبحانه وتعاىل أن يتقبل هذا العمل قبوالً حسناً،
وأن يعكرمنا برفقة النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني.
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وال يسعين ي َّناية هذا الكتاب إال أن أقف بقلب خاشع منيب أمام خالقي العظيم،
وإَلي الكرمي ،معرتفاً بفضله وكرمه وجوده متربائً من حويل وقويت ملتجئاً إليه ي كل حركايت
وسكنايت وحيايت وممايت.
فاهلل خالقي هو املتفضل ،ور يب الكرمي هو املعني ،وإَلي العظيم هو املوفق ،فلو ختلَّى عين
ووكلين إىل عقلي ونفسي ،لتبلَّد مين العقل ،ولغابت الذاكرة ،وليبست األصابع ،وجلفَّت
لتحجرت املشاعر ،ولعجز القلم عن البيان.
العواطف ،و َّ
ِ
بصرين مبا يرويك واشرح صدر  ،وجنبين اللهم ما ال يرويك واصرفه عن قلِب
اللهم ِ
وتفكري  ،وأسألك اي هللا أبمسائك احلسىن وصفاتك الععلى أن تثيبين وإخواين الذين أعانوين
على إمتام هذا اجلهد.
اللهم اجعله لوجهك خالصاً ،ولعبادك انفعاً ،واطرح فيه الربكة والقبول ،والنفع العظيم لبين
اإلنسان ،ونرجو من كل من يطلع على هذا الكتاب أال ينسى العبد الفقري إىل عفو ربه ومغفرته
ورمحته ورووانه من دعائه.
ت َعلَ َّي َو َعلَى َوالِ َد َّ َوأَ ْن أ َْع َم َل
ب أ َْوِز ْع ِين أَ ْن أَ ْش عكَر نِ ْع َمتَ َ
ك الَِّيت أَنْ َع ْم َ
﴿ر ِِ
قال تعاىلَ :
ِ
ك ِي ِعب ِاد َك َّ ِِ
ني﴾ [النمل.]19 :
واهع َوأ َْد ِخ ْل ِين بَِر ْمحَتِ َ
صاحلًا تَ ْر َ
الصاحل َ
َ
َ
واحلمد هلل رب العاملني
الفقري إىل عفو ربِِه ومغفرته ورمحته ورووانه
 يب
حممد َّ
حممد َّ
علي َّ
الصالَّ ِِ
غفر هللا ولوالديه وجلميع املسلمني
عحِرر ي 20 :مج ادى االخ رة  1440هجرية
املوافق ل  25فرباير  2019ميالدية
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املبحث األول
اجلذور التارخيية للوطن الذي ولد فيه عيسى عليه السالم
ولد عيسى عليه السالم أبر اجلليل من مناطق فلسطني أو «جليل األمم» كما مسِاها
ألَّنا كانت إقليماً مفتوحاً جلميع األمم الشرقية
اإلسرائيليون4فيما بعد؛ ِ
والغربية ،أ ِ ي مدينة بيت حلم ،واليت تبعد قرابة 100كم جنو يب القدس.
مرت هبا قبل بعثة عيسى عليه
ولذا من املهم التعريف جبغرافية هذه املنطقة واألحداث اليت َّ
ألَّنا اتسعت للكثري ممن حيال
السالم .ومعىن اجلليل ابلعربية «الدائرة» ،ويعنون هبا اإلحاطة؛ ِ
بينهم وبني اإلقامة ي بالد أخرى من فلسطني ،وال سيما اجلنوب حيث اليهودية.5
وتقع اجلليل ي اجلزء الشمايل من فلسطني بني البحر األبي املتوسط وحبرية طربية ،جنوب
ما يعرف بلبنان ،وكانت طربية هي العاصمة السياسية َلذه املنطقة ،أما قراها اليت اشتهرت ي
اإلجنيل فهي كفر انحوم والناصرة حيث نشأ عيسى عليه السالم وانيني ،وجمدل.6
أوالً :اتريخ فلسطني:
 4اإلسرائيليون :ولد يعقوب عليه السالم أبر كنعان ،ورزق ابثين عشر ولداً ،هم أبناء إسرائيلَ ،لذا يقال لنسلهم بنو إسرائيل ،وكان منهم أربعة أنبياء،
هم :ألو ويوسف وبنيامني ويهوذا ،وموسى عليه السالم من نسل ألو  .وكان يعقوب عليه السالم كما وصفه القران الكرمي صاحب حكمة وذكاء،
كان هو وأبناؤه يسكنون جنوب بالد الشام ،وكان عددهم سبعة وستون رجالً عدا النساء( .انظر :د .عبد الناصر قاسم الفرا ،اَليكل املزعوم بني الوهم
واحلقيقة ،جملة علوم سياسية ،جامعة القدس املفتوحة ،فلسطني ،ص .8
وي ديوان العرب عند ابن خلدون« :اخلرب عن بين إسرائيل وما كان َلم من النبوة وامللك وتغلبهم على األر املقدسة ابلشام وكيف جتددت
دولتهم بعد االنقرا وما اكتنف ذلك من األحوال قد ذكران عند ذكر إبراهيم وبنيه صلوات هللا وسالمه عليهم ما كان من شأن يعقوب بن إسحاق
واستقراره مبصر مع بنيه األسباط ،وي التوراة أن هللا مساه إسرائيل ،و«إيل» عندهم كلمة مرادفة لعبد ،وما قبلها من أمساء هللا عز وجل وصفاته،
واملضاف أبداً متأخر ي لسان العجم ،فلذلك كان «إيل» هو اخر الكلمة وهو املضاف ،مث قب هللا نبيه يعقوب مبصر ملئة وسبعة ومثانني سنة من
عمره وأوصى أن يدفن عند أبيه ،فطلب يوسف من فرعون (حاكم مصر) أن يطلقه لذلك فأذن له ،وأمر أهل دولته ابالنطالق معه ،فانطلقوا ومحلوه إىل
فلسطني فدفنوه مبقربة اابئه ،فهي اليت اشرتاها إبراهيم من الكنعانيني ،ورجع يوسف إىل مصر وأقام هبا إىل أن توي ملئة وعشرين سنة من عمره ،ودفن
مبصر وأوصى أن حيملوا ِشلْوه معهم إذا خرجوا إىل أر امليعاد وهي األر املقدسة» .ينظر :ابن خلدون ،اريخ ابن خلدون (ديوان املبتدأ واخلرب ي
اريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذو الشأن األكرب) ،املقدمة األوىل ،دار الفكر ،بريوت ،الطبعة الثانية1408 ،ه 1988م ،ج/2ص .58
 5بسمة أمحد جستنية ،حتريف رسالة املسيح عليه السالم عرب التاريخ أسبابه ونتائجه ،دار القلم ،دمشق ،ط2000 ،1م ،ص.21
 6ملرجع السابق ،ص .21وانظر :هنر . .س عبود  ،معجم احلضارات السامية ،لبنان ،جروس برس ،ط1411 ،2ه 1990 ،م ،ص.835 320
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اريخ فلسطني اريخ حافل ،ففي األلف الثالثة قبل امليالد هاجر إىل هذه املنطقة واليت
مسيت فلسطني فيما بعد أفواج من القبائل العربية ،فكان الفينيقيون ،وهم شعب سامي منبته
ال يزال غري حمدَّد بصورة دقيقة ،أسبق اجلماعات هجرة إىل هذه املنطقة ،وقد وجدوا على
شاطئ البحر املتوسط مشال غرب فلسطني مكاانً جيداً لالستقرار ،فأقاموا به وأنشأوا أهم
مدَّنم :صيدا وصور.
وإىل اجلنوب من الفينيقيني نزلت قبائل عربية واستقرت هذه القبائل على وفة األردن
ومسِيت هذه املنطقة ابمسهم،
الغربية حنو البحر املتوسط ي املنطقة الوسطى من فلسطني ،ع
فأصبحت تدعى «أر كنعان» .وقد مشلت أر كنعان مدن عدة ،أمهها السامرة واليت
أصبحت فيما بعد حوايل عام  880ق.م عاصمة مملكة إسرائيل.7
طل على البحر املتوسط مجاعات من جزيرة
وي سنة  1200ق.م نزلت ابلساحل املع ِِ
«كريت» وكانت تسمى قبائل «فلستني» ،نزلت بني «ايفا» و«غزة» واختلط الكنعانيون هبم،
وأطلقوا عليهم اسم «فلسطينيني» وأصبحت املنطقة كلها تعرف ابسم فلسطني.8
وفلسطني ي املنطقة اليت يذكر أهل الكتاب أن إبراهيم اخلليل عليه السالم هاجر إليها،
مع العلم أَّنم مل يذكروا أنه هاجر بسبب أذى قومه له وحماولتهم قتله بعد أن دعاهم إىل عبادة
هللا ،وي فلسطني عرزق إبمساعيل مث إبسحاق عليهما السالم ،ورزق إسحاق بيعقوب عليه
السالم وهو إسرائيل الذ ينسب إليه بنو إسرائيل.9
وظل بنو إسرائيل أبناء يعقوب بن إسحاق عليه السالم ي أر فلسطني يتنقلون ي
جنباهتا على عادة الرعاة ،ويعيشون فيها حياة البداوة كما قال عز وجل حكايةً عن يوسف
 7معجم احلضارات السامية ،ص.454
 8حتريف رسالة املسيح ،ص.22
 9إسرائيل :كلمة عربية مركبة من كلميت «إسر» و«إيل» :إسر ومعناها القوة والغلبة ،وإيل :معناها اإلله أو هللا ،ومعناها ي نصوص العهدين القدمي
واجلديد يصر أو جياهد اإلله تعاىل هللا عن ذلك وترد كذلك مبعىن قوة هللا ،أما مفهومها اإلسالمي كما ذكره املفسرون فهو مبعىن عبد هللا أو صفوة
هللا .والقران الكرمي أقر االمسني ليعقوب عليه السالم ،وقد أطلق هذا االسم كذلك على اململكة الشمالية لفلسطني .يعنظر :عبد الشكور حممد أمان ،بنو
اسرائيل وموقفهم من الذات اإلَلية واألنبياء ،رسالة دكتوراه ،جامعة أم القرى ،السعودية1402 ،ه  ،ص .129وانظر ي :الشوكاين ،فتح القدير ،دار
ابن كثري/دار الكلم الطيب ،دمشق ،بريوت ،الطبعة األوىل1414 ،ه  .84 73/1 ،وي :معجم احلضارات السامية ،ص.78
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ِ ِ
الس ْج ِن َو َجاءَ بِ عك ْم ِم َن الْبَ ْد ِو﴾ [يوسف.]100 :
َح َس َن ِ يب إِ ْذ أ ْ
﴿وقَ ْد أ ْ
عليه السالم َ
َخَر َج ِين م َن ِ
واستمر هبم هذا احلال إىل أن انتقلوا إىل مصر فاستوطنوها زمن يوسف عليه السالم حىت
َس ِر
خرجوا منها بعد ذلك بزمن طويل مع موسى عليه السالم ،بعد أن أوحى هللا تعاىل﴿ :أَ ْن أ ْ
بِعِبَ ِاد إِنَّ عك ْم عمتَّبَ ععو َن﴾ [الشعراء ]52 :فخرج هبم وكان أن حكم
هللا عليهم ابلتيه بعد ذلك ،وذلك جزاء ختاذَلم عن قتال أهل األر املقدسة.10
وصل موسى عليه السالم إىل أر «مواب» شرقي األردن ،وصعد إىل قمة جبل قبالة
«أرحيا» ونظر إىل األر اليت أشار إىل بين إسرائيل بدخوَلا ،ومات موسى عليه السالم على
أر «مواب» ومل يدخل األر املقدسة.11
وخلف موسى عليه السالم يسو كما يسميه أهل الكتاب «يوشع بن نون» الذ
اختاره موسى قبل موته لقيادة بين إسرائيل وهو الذ َع ََرب هبم إىل أر كنعان فلسطني بعد
انقضاء التيه احملكوم على بين إسرائيل ،وذلك ي حدود القرن الثالث عشر قبل امليالد ،وكان
هذا أول استقرار لبين إسرائيل ،واستيطان لفلسطني.12
اثنياً :عهود بين إسرائيل:
مرت حياة بين إسرائيل ي فلسطني بثالث عهود متميزة:
َّ
 1ـ عهد القضاة:
كان حكام اليهود فيه ي هذه الفرتة قضاة من الكهنة ،ومل يكن ي بين إسرائيل ملوكاً ي
دون اريخ هذه احلقبة ي سفر القضاة.
تلك األايم ،وقد ِ
 10سعود بن عبد العزيز اخللف ،دراسات ي األداين اليهودية والنصرانية ،مكتبة أوواء السلف ،الراي  ،السعودية ،ط1418 ،1ه 1997م ،ص
.33 32
 11املقريز  ،اريخ األقباط ،حتقيق :عبد اجمليد دايب ،دار الفضيلة ،نسخة عن مطبعة التوفيق ،مصر1898 ،م ،ص.43
 12حتريف رسالة املسيح ،ص.24
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 2ـ عهد امللوك:
قص هللا علينا خرب أول ملوكهم ي قوله عز
هو العهد الذ بدأ فيه احلكم ملكياً ،وقد ِ
وجل﴿ :أََملْ تَر إِ َىل الْم ََِل ِمن ب ِين إِ ْسرائِيل ِمن ب ْع ِد م ِ
ِِ
ث لَنَا َملِ ًكا نع َقاتِ ْل
ِب ََلععم ابْ َع ْ
َ َْ َ َ َْ ع َ
َ
وسى إ ْذ قَالعوا لنَ ِ
ويسمى ي كتبهم
ِي َسبِ ِيل َّ
اَّللِ﴾ [البقرة .]246 :فجعل هللا عز وجل عليهم طالوت ملكاًَّ ،
شاؤول ،وخلفه داود عليه السالم ي زعامة اليهود ،واختذت مدينة القدس عاصمة للملك مث
خلف النِب داود ابنه النِب سليمان عليه السالم ي ملكه ،وكان عهدمها أزهى العهود اليت مرت
على بين إسرائيل.
 3ـ عهد االنقسام «زوال ملك بين إسرائيل»:
هو العهد التايل لسليمان عليه السالم ،حيث انقسمت مملكته إىل مملكتني ،مملكة يهوذا
ي اجلنوب وعاصمتها القدس ،ومملكة إسرائيل ي الشمال وعاصمتها انبلس ي اجلليل ،وكان
بني الدولتني عداء وقتال ،وكان حيدث ي بع الفتوحات من ارَيهما توافق وتفاوت وكانت
تقع على الدولتني حروب من قبل جرياَّنم ،كما أن الدولتني وقع حكامهما وشعبيهما ي عبادة
األصنام ي كثري من فرتات ارَيهما.13
مث تسلط األعداء عليهم ،مث كان زواَلم ،وذلك ابستيالء االشوريني على دولة إسرائيل عام
 722ق.م والقضاء عليها ،مث سقطت دولة يهوذا ي اجلنوب بيد الفراعنة عام  603ق.م
خبتنصر ،واسرتجع منطقة الشام وفلسطني وطرد
تقريباً ،وبعد ذلك ،جاء حاكم اببل الكلداين ِ
الفراعنة منها ،وزحف مرة أخرى على دولة يهوذا اليت متردت عليه ،فدمرها ودمر معبد أورشليم
وساق شعبها مشياً إىل اببل ،وهو ما يسمى ابلسِب البابلي ،وكان ذلك َّناية دولة يهوذا ي
حدود عام  586ق.م.
مث سقطت دولة اببل ي يد الفرس ي عهد ملكهم قورش سنة  538ق.م الذ مسح
 13أمحد شلِب ،اليهودية ،مكتبة النهضة املصرية ،القاهرة ،ط1988 ،8م ،ص .70 69وانظر :حممد عبد احلليم مصطفى أبو السعد ،دراسة حتليلية
إلجنيل مرقس ارَيياً وموووعياً ،مطبعة اجلبالو  ،مصر ،ط ،1404 ،1ص.49
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لليهود ابلعودة إىل بيت املقدس وبناء هيكلهم وعني عليهم حاكماً منهم من قبله.
واستمر حكم الفرس من  332 538ق.م ،فجاء إىل بالد الشام وفلسطني اإلسكندر
املقدوين اليوانين ،واستوىل عليها وأزال حكم الفرس ،ودخلت منطقة اليهود حتت حكم اليوانن
ي َّناية القرن الرابع ق.م ،إىل منتصف القرن األول ق.م ،حيث زحف بعد ذلك على البالد
القائد الروماين بومِب سنة  63ق.م وأزال حكم اليواننيني عنها ،فدخل اليهود حتت حكم
الرومان وسيطرهتم ،وي زماَّنم ولد املسيح عليه السالم.14
اثلثاً :احلالة السياسية واالجتماعية:
خضعت فلسطني للسياسة الرومانية منذ سنة  13ق.م ،فانتهجت ي أول األمر نظام
احلماية وأوكلت ظاهر السلطة إىل ملك حملي من اليهود لضمان والئه.
وجتدر اإلشارة إىل أن من اليهود من استقبل حكم الرومان بصدر رحب ،وتعاونوا معهم
ي حكم البالد ،أما البع فقد اعتربوا وجودهم أمراً جيب حماربته ومن هذه اجلماعة ظهرت
أحزاب سامهت ي تطوير النصرانية.
وي عهد أغسطس إمرباطور روما (ت14 :م) ،أحاطت االمرباطورية الرومانية ي تلك
الفرتة ابلبحر املتوسط كله وببالد أورواب الواقعة غرب َّنر الراين إىل البحر األسود ،وحكمت
األانوول «تركيا» وبالد الرافدين والشام ومصر والشمال األفريقي كله ،أ ِ أن اجملتمع النصراين
ولد ي مكان التقى فيه عاملان :الشرق والغرب ،والساميون والرومان ،واإلغريق واليهود وغري
اليهود.15
وقد توىل احلكم ي منطقة فلسطني رجل متهور هو «هريودوس األكرب» بني سنيت 4
37م ،مث ما لبثت روما من سنة 6م أن أخضعت املنطقة كلها حلكمها املباشر ،فضمت
مقاطعيت اليهودية ي اجلنوب والسامرة ي الوسط ي والية واحدة.16
 14حتريف رسالة املسيح ،ص.25
 15جون لورَّير ،اريخ الكنيسة ي العهود األوىل ،دار الثقافة ،القاهرة ،د.ت ،ص.3
 16حتريف رسالة املسيح ،ص.26
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وبعد موت هريودوس األكرب خلفه أبناؤه الثالثة على حكم فلسطني معتَ َمدين من قبل
احلكومة الرومانية ،فاحتفظ أنتيباس ( 4ق.م 39م) أحد أبناء هريودوس األكرب مبقاطعته
املشتملة على منطقة اجلليل ي مشال فلسطني ،واليت عاصمتها طربية على مقربة من الناصرة
حيث نشأ عيسى عليه السالم ،ووقعت مشارف الشام ي حصة فيليب ( 4ق.م 34م) .17
وقد حكم أرخيالوس منطقة اليهودية والسامرة ( 4ق.م 6م) ،واليت تشمل منطقة بيت
املقدس ،وتوىل اإلمرباطورية الرومانية بعد أغسطس الروماين طيباريوس ودام ملكه سنتني وعشرين
يوماً ،وقد خضعت منطقة فلسطني وما حوَلا حتت حكم هؤالء العديد من االوطراابت ،أما
هريودوس األب فلم يكن حمبوابً من الشعب؛ نظراً خلضوعه للرومان من جهة ،ولطغيانه من
جهة أخرى ،وظل رجال الدين اليهود يرون فيه الوثين احملبذ للهلنستية ،وي عهده َهدم
اَليكل الذ بناه اليهود زمن عزرا ،مث جدد بناءه على األسس اليت كانت له زمن سليمان عليه
السالم .18وقد عرف هريودوس ابلعنف والشراسة ،وكان ال يرتدد ي قتل أ شخص حتوم
حوله الشبهات أو يهدد بقلب نظام احلكم ،وكان يضطهد أعضاء السنهدرين (طائفة يهودية)
بطريقة بشعة جملرد شعوره بشيء من النفوذ والسلطة منهم.19
وعندما مات هريودوس ترك مملكته منهارةً اجتماعياً واقتصادايً ،ومقسمة سياسياً بني أبنائه
الثالثة ،مما ساهم ي إشعال الثورات واالوطراابت بعد موته ،وقامت ي البالد حتالفات وتيارات
وطوائف خمتلفة من اليهود ما بني مغالية ومعتدلة ،وقد أسهم كل ذلك ي تدمري أورشليم سنة
70م.
 17حتريف رسالة املسيح ،ص.26
 18اَليكل املزعوم :إن بناء سليمان للهيكل هو جمرد أكذوبة من أكاذيب اليهود ،والدليل على ذلك :أنه ال يوجد مصدر موثوق به يثبت بناء سليمان
قص علينا قصة داود وسليمان عليهما السالم ي عدة مواوع ،وذكر قصة سليمان مع بلقيس واَلدهد والنملة
عليه السالم َلذا اَليكل ،فالقران الكرمي َّ
ومع اجلن ،وبع هذه األحداث تبدو أقل أمهية من اَليكل! فلماذا مل يتكلم القران الكرمي عن اَليكل؟ إذا كان هبذه القدسية واجلاللة اليت يذكرها
اليهود؟!.
ونبني معىن كلمة اَليكل فهي :كلمة هيكل ي اللغة العربية تعين« :بيت مهقداش» أ بيت املقدس ،وتعين «هيخال» أ البيت الكبري ،وتعين
«هرهابيت» أ جبل البيت ،وتعين «بيت يهوه» بيت اإلله يهوه ويهوه هو إله اليهود ،وهذا يعين أن اَليكل هو بيت اإلله ،وحسب الرواية اليهودية
وحسب اراء بع املؤرخني ،قام سليمان عليه السالم ببناء اَليكل فوق جبل موراي أو فوق هضبة احلرم ،وللهيكل منزلة خاصة ي قلوب وعقول اليهود،
وحسب ما يزعمون يععد اَليكل أهم مكان للعبادة ،وي ِدعون أن سليمان عليه السالم بناه َلم ولداينتهم اليت يدعوَّنا ،وسليمان عليه السالم يربأ منهم
ومما يفرتونه عليه وعلى هللا .ينظر :د .عبد الناصر قاسم الفرا ،اَليكل املزعزم بني الوهم واحلقيقة ،جملة علوم سياسية ،جامعة القدس املفتوحة ،فلسطني،
ص .60
 19املرجع نفسه ،ص.27
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وأما عهد أرخيالوس الذ حكم اليهودية ،فكان من السوء حبيث كثرت شكوى اليهود
وده لَلمرباطور الروماين ،الذ عزله ووىل مكانه بيالطس البنطي الروماين األصل والياً على
اليهود سنة 26م ،واستمرت واليته عشر سنوات مث عزل عنها ،وكان على اجلليل وقتها انتيباس
الذ كان أشد من أخيه ،وهو الذ قتل حيىي بن زكراي عليه السالم ،20بسبب فتواه بتحرمي
زواجه من امرأة ال حتل له ،ونقل صاحب العهد اجلديد أن عيسى عليه السالم مساه ابلثعلب
لذكائه.21
وي تلك الفرتة ترك كثري من الشعب اليهود متسكه ابلناموس وأتثروا ابليهود الذين اندجموا
ي األمم اخلاوعة لَلمرباطورية والذين يَفدون إىل فلسطني والقدس للحج ،حىت قادة الدين
أنفسهم ختلوا عن مراكزهم ومتسكهم ابلناموس ،وهو ما دعا الفريسيني إىل املناداة ابلعودة إىل
الشريعة ،وزاد من ترقب األسينيني للمسيح املوعود.22
وحدثت اشتباكات عدة بني الرومان ووفود احلجيج القادمة من القدس ،وامتدت
االشتباكات إىل أماكن كثرية ال سيما بني السلطتني وبني مجاعة مسِوا ب (الغيورين) متيزوا بتعصب
وطين ي رف الوافد (املستعمر) األجنِب ودفع اجلزية وتعصب ديين ي حماولة تطهري اَليكل
من غري اليهود.23
وكانت منطقة فلسطني ي حالة هيجان وثورة ود السلطات الرومانية ،كما ذهب إىل هذا
أكثر الدارسني ،ال سيما ي عهد صيباريوس ي حني بع الدارسني يرى خالف ذلك.
الصدوقيني املتعاونني مع اإلمرباطورية الرومانية (االستعمار الروماين) كانت
وابستثناء َّ
األحزاب األخرى ود الرومان ي نزا مستمر وعنيف .24ونتيجة لكل هذه االوطراابت
صعد من حدة االوطهاد بينهم وبني الرومان.25
تعمقت فكرة انتظار املخلص املوعود ،وهو ما ِ
 20العرب غريغوريوس امللطي ،اريخ خمتصر الدول ،املطبعة الكاثوليكية ،بريوت .لبنان ،د.ت ،ص.26
 21القس فهيم عزيز ،املدخل إىل العهد اجلديد ،دار الثقافة ،القاهرة ،د.ت ،ص.27
 22القس حنا اخلضر  ،اريخ الفكر املسيحي ،دار الثقافة ،القاهرة ،ط ،1د.ت ،ص.110 101
 23املرجع السابق ،ص.216 ،112 110
 24املرجع نفسه ،ص.215 213
 25حتريف رسالة املسيح ،ص.28
26

وقد ولد املسيح عليه السالم ي أواخر عهد هريودوس األكرب ،وعاصر فرتة حكم أبنائه
فيما بعد بكل ما ي تلك الفرتة من األحداث.
لقد كانت احلالة السياسية ي فلسطني ي عصر املسيح من أسوء ما يكون ،وأبلغ منها ي
السوء احلالة االجتماعية ،وذلك بسبب السلطة املعلقة اليت كانت بيد احلكام حيث وا
النظام مع القانون ،فحدث تفاوت كبري بني احلكام واحملكومني ،فكانت الثروة والرتف والطغيان
من انحية ،والفقر واَلوان من انحية أخرى ،إوافة إىل الضرائب اليت كانت جتىب حلساب روما،
واحنصر هدف رجال الدين ي مجع األموال ،وخال اجملتمع من الرتابط والتالف ،وانتشرت
العصبية بني الناس ،وظهرت الفوارق الطبقية.26
رابعاً :احلياة الفكرية:
من املنطقي حينما نبدأ احلديث عن السيد املسيح عليه السالم أن نتحدث عن عصره
بظروفه ومالبساته؛ ألن رسالة الرسول ليست مبعزل عن هذه الظروف اليت جاءت أساساً
إلصالحها ،ومن مث يتفق الرسل مجيعاً ي هذا اجلوهر ،وهو (تصحيح العقيدة) مث َيتلفون بعد
ذلك اختالفات (نوعية) حسب املر االجتماعي الذ استشرى بسبب فساد العقيدة عند
كل أمة ،وقد اختلف هذا املر من جمتمع إىل آخر.27
ومن مث وجدان كثرياً من الباحثني قد درسوا البيئة اليت ظهر فيها عيسى عليه السالم ونشأ
هبا ،لكي يثبتوا أن عيسى عليه السالم أتثر هبذه البيئة وابألفكار املتداولة فيها ،فكانت تعاليمه
نتاجاً جملموعة هذه األفكار واملعتقدات السائدة ي زمنه ،وهذه النظرة توحي إىل بشرية رسالة
28
يتلق هذه التعاليم من وحي إَلي ،وذلك لعاملني أساسيني ومها:
عيسى عليه السالم  ،وأنه مل ِ
العامل األول :أن التعاليم اإلَلية اليت جاء هبا عيسى عليه السالم كانت مناسبة َلذه البيئة،
 26حتريف رسالة املسيح ،ص.28
 27عبد الغين عبود ،املسيح واملسيحية واإلسالم ،دار الفكر العر يب ،القاهرة ،ط1984 ،1م ،ص .18وانظر :حممد علي عبد املعطي أمحد ،مظاهر
الوثنية ي عقائد أهل الكتاب ،جامعة األزهر ،كلية الدعوة اإلسالمية .2006 ،ص.264
 28بشرية رسالة عيسى :أ أن الرسالة اليت دعا إليها املسيح عيسى عليه السالم هي صناعة بشرية من أفكاره ومعتقداته مجعها من حوله ومل يتلق
تعاليمها من وحي بعثه هللا إليه كما غريه من األنبياء .
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وجاءت عالجاً ملشكالهتا ،فبينما كانت تسيطر األجواء املادية ي ذلك اجملتمع جاءت تعاليم
عيسى عليه السالم روحية سامية لتعاجل ذلك االستغراق املاد .29
العامل الثاين :أنه ما من شك أن األفكار واملعتقدات السائدة ي تلك البيئة وما حوَلا
كان َلا أثر كبري على العقيدة املسيحية بعد عيسى عليه السالم ،ومن هنا كانت ورورة دراسة
العصر أو البيئة اليت ظهر فيها املسيح عليه السالم؛ ألَّنا غ ِذت املسيحية أبفكار وفلسفات
جديدة كان َلا أثر ي تلويث املسيحية أبلوان خمتلفة ،وهذا العصر أو تلك البيئة كانت تنازعها
عوامل ثالثة :هي (احلضارة اإلغريقية) اليت شكلت عقل اإلنسان ،و(الدولة الرومانية) اليت
حددت له مؤسساته اليت تعيش بينها ،وأطِر احلياة ي هذه املؤسسات ،مث (الدين اليهود )
الذ جاءت املسيحية أساساً إلصالحه بعد أن صار عامل ختريب ي العقل وي أطر احلياة
معاً.30
 1ـ احلضارة اإلغريقية:
هي واحدة من حضارات حو البحر األبي املتوسط ،وهو يشمل حضارات :مصر،
وما بني النهرين (أ ما بني دجلة والفرات) ،واإلغريق ،والرومان.31
وأصحاب هذه احلضارات هم اليواننيون الذين كانوا َّيثلون أمة عظيمة القدر بني األمم
ومسِوا بذلك أ (اإلغريق) لتغلغل حضارهتم وأتثريها بني أعضاء اجلماعات اليهودية ي مصر
وبرقة ،وسوراي واسيا الصغرى وفلسطني ،وقد استمرت طيلة العصر الروماين ،كما بينت ذلك
ي ثنااي البحث.32
ومن الثابت أن احلضارة اإلغريقية قد بدأت متأخرة عن حضارات حو
املتوسط األخرى إال أنه كان ملوقعها االسرتاتيجي ي منطقة البحر األبي
 29حممد أمحد احلاج ،النصرانية من التوحيد إىل التثليث ،دار القلم /الدار الشامية ،دمشق/بريوت1413 ،ه  ،ص.35
 30مظاهر الوثنية ي عقائد أهل الكتاب ،ص.365
 31املرجع السابق ،ص.365
 32املرجع نفسه ،ص.365
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البحر األبي

املتوسط أثره البارز

ي االتصال ابلبالد ذات احلضارات القدَّية ي هذا البحر (ي مشال فلسطني) متاماً ،كما اتصلوا
ابحلضارات الشرقية واجلنوبية حلو البحر ،واكتسبوا من هذه احلضارات الشيء الكثري ،وكان
على رأس هذه احلضارات اليت استفادوا منها احلضارة املصرية القدَّية.33
وقد أخذوا منها الكثري من معارفهم الدينية والفلسفية والعلمية ،كالفلك والطب والزراعة
واَلندسة والفنون اجلميلة وفنون العمارة والنحت والتصوير ،وما يتجاوز الفن الرفيع إىل أشياء
متس احلياة اليومية ،وقد متس السياسة أيضاً.34
أخرى تسمى الفنون التطبيقية و ِ
وكان كثري من فالسفة اإلغريق املشهورين (أفالطون مثالً) قد تلقى تعليمه ي جامعات
مصر ،وقد زار مصر كثريون من عظماء اليوانن املشهورين أمثال (فيثاغورس) و(دَّيقريطس)،
وابلرغم من ذلك فقد استطاعت بالد اليوانن أن تسبق غريها من البالد اليت أخذت حضارهتا
عنها خاصة ي جمال الفلسفة؛ وذلك ألن هذه البالد مل حتكمها دولة عريقة ،ومل تكن فيها إىل
جانب الدول احلاكمة دولة من دول الكهنة اليت تتأصل ي البالد ،وتتوارث فيها أسرار املعرفة
والبحث ي أصول اخللق واحلياة ،أو ي املسائل اإلَلية اليت يتأثر هبا الكهان ورؤساء الدين.35
وغري صحيح ما يثريه البع عن جهل أو سوء نية وقصد من أن حياة اإلغريق قد منت
وازدهرت ألَّنم قد أبعدوا الدين جانباً عن حياهتم العامة ،على عكس ما فعلته اجملموعات اليت
سبقت اليواننيني عن طريق احلضارة ،مث ختلفت عنهم على نفس الطريق ،ومن مث فقد رفعوا من
شأن العقل وصبغوا تعاليمهم ابلصبغة املدنية.36
رمبا من الصواب ما راه ول ديورانت من أن احلضارة اإلغريقية كانت حضارة دينية كغريها
من احلضارات اليت سبقتها واليت حلقت هبا حيث كانت قوانني اليوانن ترى املروق من الدين
(االمتنا عن عبادة االَلة اليواننية) جرَّية كربى يعاقب عليها ابإلعدام ،وهذا هو القانون الذ

 33مظاهر الوثنية ي عقائد أهل الكتاب ،ص .366
 34طه حسني ،مستقبل الثقافة ي مصر ،دار املعارف ،القاهرة1996 ،م ،ص .17
 35مظاهر الوثنية ي عقائد أهل الكتاب ،ص .367
 36املرجع السابق ،ص .367
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كم به على سقراط ابملوت.37
عح َ
وهكذا جند مع ول ديورانت أن احلياة ي بالد اليوانن مل تكن حياة دنيوية كما يصفها
املؤرخون ،بل كان للدين فيها شأن كبري ي كل مكان إال أنه كان ذا طابع فرد ال طابع
(قومي) عام ،مبعىن أنه مل يكن للدولة دين رمسي يتمسك به اجلميع أو عقائد اثبتة مقررة ،ومل
يكن قوام الدين هو اإلقرار بعقائد معينة بل كان قوامه االشرتاك ي الطقوس الرمسية ،وكان ي
وسع أ إنسان أن يؤمن مبا شاء من العقائد على شريطة أال يكفر ابَلة املدينة أو يسبها.38
ولقد كانت هذه الفردية الدينية وما تبعها من فووى دينية؛ نتيجة احتكاك اإلغريق ابلشرق
عجل بتفكيك اجملتمع اليوانين مث
وأتثر بعضهم ابملفاهيم الدينية السائدة فيه ،فكان سبباً ِ
سقوطه سريعاً حتت ورابت الرومان .ومع ذلك فقد خلِف اإلغريق من بعدهم ما كان ذا أثر
فعال ي صياغة شكل احلياة ي اإلمرباطورية الرومانية ذاهتا ،وما كان ذا أثر فعال ي الدين
املسيحي نفسه .39وَّيكن إمجال ذلك ي النقاط االتية:
متزيق الكيان اإلنساين الواحد ابإلعالء من شأن بع املواهب اليت منحها هللا لَلنسان
واحلط من شأن بعضها االخر ،فلقد أعلى اإلغريق على سبيل املثال من شأن العقل ،وحطوا
من شأن اجلسد ،فح ِقروا العمل اليدو واجلر وراء الثراء ،ورفعوا من شأن احملارب السياسي
واملسؤولني عن الزراعة ،وحرموا العبيد وغريهم ممن يزاولون احلرف اليدوية من حقوق املواطنة
والتمتع ابلدَّيقراطية.40
ترتب على ذلك أن كان هناك متايز صارخ بني اإلغريق وغري اإلغريق ي داخل حدود
جمتمعهم اإلغريقي أو ي خارجه ،ففي داخل حدود بالدهم جند أرسطو ينظر إىل العبد على
أنه الة بشرية ،ويظن أن االسرتقاق سيبقى حىت َيت اليوم الذ تؤد فيه اآلالت اليت تدور
 37ول ديورانت ،قصة احلضارة ،تقدمي حميي الدين صابر ،ترمجة زكي جنيب حممود ،املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،تونس دار اجليل للطبع والنشر
والتوزيع ،بريوت ،د.ت.91/5 ،
 38مظاهر الوثنية ي عقائد أهل الكتاب ،ص .368
 39املرجع نفسه ،ص .368
 40جورج سول ،املظاهر االقتصادية الكربى ،ترمجة راشد الرباو  ،مكتبة النهضة املصرية ابالشرتاك مع مؤسسة فرانكلني املسامهة للطباعة والنشر،
القاهرة نيويورك ،ص .19 18
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بنفسها مجيع األعمال احلقرية ،وأما خارج اليوانن فقد كانت الروح اإلنسانية لليواننيني وطنية
قومية ،ولذلك كانوا استعماريني من الطراز األول ،وقد ساعدهم على ذلك جتارهتم الدولية اليت
أدت إىل ظهورهم وظهور حضارهتم اليت شهد هبا التاريخ.41
املادية الغليظة :ظهر امليل إىل جتسيد اجملردات برغم االشتغال ابلفلسفة ،ومن َمثَّ ساد
عندهم قبول التفسري املاد للوجود واإلنسان ،وانعكست هذه النزعة املادية الوثنية على فكرة
األلوهية عند اإلغريق ،فإنه «ليس مثة دين يقرب اَلته من االدميني قرب اَلة اليوانن .42فكان
اليواننيون يؤمنون أبن اَلتهم َكلون ويشربون ويلعبون ويلهون وَيووون املعارك فيَغلبون
ويعغلبون ،ويتأملون ويفرحون وحيزنون ،والويل ملن تعر َلم أو أغضبهم ،فإن غضبهم شديد
السم ومات شهيد اجلهر ابحلقيقة؛ ألنه أفشى أسرار
ولذلك حكم على سقراط أن يشرب ِ
الوحدانية وخلود الروح ،واعتربوه كافراً ابآلَلة إىل جانب هذا كانوا يعتقدون أن األر ال
السماء هي موطن االَلة اليواننية.43
ولذلك عبدوا اَلة شىت فهناك اَلة ِ
للحَرف واملهن املختلفة ،واَلة للحرب ،واَلة مستمدة
من الطبيعة ،كما عبدوا َرْمَز اإلخصاب الرئيسني ي الرجل واملرأة ،وعبدوا بع احليواانت،
كما عبدوا املوتى.44
 2ـ الدولة الرومانية:
سادت ي أثينا كل علل (أمرا ) احلضارة اليت تنتج عادة من (شيخوخة) احلض ارة واقرتاهب ا
من األفول ،وي الوقت الذ كانت عوامل االَّنيار تدب ي جسد اجملتمع اإلغريقي ،كانت
عوام ل البناء تدب ي جسد شاب جماور هو جسد اجملتمع الروماين املتمثل ي الدولة الرومانية،
اليت بلغت أقصى اتسا َلا ي عهد املسيح ،ودخل ي حوزهتا اسم العامل املعمور 45كله ما عدا
 41قصة احلضارة.68/2 ،
 42مظاهر الوثنية ي عقائد أهل الكتاب ،ص .370
 43املرجع نفسه ،ص .370
 44مظاهر الوثنية ي عقائد أهل الكتاب ،ص .370
 45العامل املعمور :األر ومن عليها من البشر.
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الشرق األقصى ،وأصبح من رعاايها أانس خمتلفون ي اجلنس واللغة والعقيدة ،فشوهدت ي
روم ا واإلسكندرية ،وانبلس وبيت املقدس كل عبادة يدين هبا البشر ،وبالد الرومان (إيطاليا
اليوم) جماورة لبالد اإلغريق (اليوانن اليوم) على نفس الشاطئ الشمايل للبحر األبي املتوسط،
ممراً سهالً النتقال داينة
وعلى خ ط العر نفسه تقريب اً ،ومن مثِ كان هذا القرب من املوقع ِ
اليوانن إىل الرومان ،إال أن مدارس الداينة الرومانية بنيت على األخالق وإن كان اليواننيون قد
أ َِلوا األخالق والفضائل إال أن الداينة الرومانية تغ الت ي هذا الش أن فكانت ال تعرف إَلا
جل مههم أن يلقنوا أبناءهم األخالق والفضائل
معيناً وما اعرتفت بوجود إله أو اَلة ،وإمنا كان َّ
منذ نعومة أظفارهم ،وهبذا َّيكن أن يقال :إن فلسفة الداينة الرومانية وليدة الفلسفة اليواننية.46
وابلرغم من هذا التأثر الروماين الذ ال ينكر ابحلضارة اليواننية إال أن الرومان استطاعوا
ي النهاية أن يضعوا لغتهم الواوحة على هذه احلضارة لتكون
حضارهتم هم ي النهاية ابتداء من املفاهيم الدينية وانتهاء أبمناط احلياة اليومية وهياكل هذه
احلياة.47
فمن حيث الفكرة الدينية :مل تكن (الفردية الدينية) اليت رأيناها مسة احلياة الدينية عند
اإلغريق مل تكن تصلح منذ البداية للرومان فإن الفردية تصلح لَلغريق كمفكرين ،ولكنها ال
تصلح للرومان كمحاربني ،واملفكر بطلب احلرية ،ولكن احملارب يطلب مع احلرية مجاعة حيارب
هبا وَلا .48
ومن مث احتلت األسرة ي الفكر الديين الروماين منزلة مل تنزل عنها عرب اريخ الرومان الديين،
فقد كانت األسرة رابطة بني األشخاص واألشياء من جهة ،واالَلة من جهة أخرى ،وكانت
هي املركز الذ يلتف حوله الدين واخللق والنظام االقتصاد وكيان الدولة أبمجعها ،كما كانت

 46حممد فؤاد اَلامشي ،األداين ي كفة امليزان ،دار احلرية للصحافة والطباعة والنشر1986 ،م ،ص .33
 47املرجع السابق ،ص .33
 48مظاهر الوثنية ي عقائد أهل الكتاب ،ص .371
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هي املنبع الذ تستمد منه هذه املفهومات كلها .49
وفكرة األلوهية :عند اإلغريق فكرة مادية حسية بينما كان الرومان يراها ي بع األحيان
معنوايت جمردة كالصحة أو الشباب ،وكان الرومان يعتقدون أبن بع االَلة يتقمص احليواانت
50
املقدسة كاحلصان أو احليوان الذبيح أو اإلوز املقدس  .وقد استخدمت روما (إيطاليا) نظاماً
من الكهنوت حمكم الووع ،وكان األب ي منزله كاهناً ،ولكن الصلوات العامة كان يرأسها
مجاعات من الكهنة ،ويرأسها كلها حرب أعظم.
وقبل ظهور املسيحية :كان األابطرة قد بدؤوا جيدون َلم مكاانً ي هذا الفكر الديين
الروماين ،ففي االحتفاالت الدينية كان اإلمرباطور يرأس االحتفاالت وهو الكاهن األكرب لدين
الدولة.
وبتويل اإلمرباطور أغسطس احلكم ي القرن األول قبل امليالد اختذ الدين الروماين شكالً
مهماً اخر ،وذلك هو العبادة الشخصية لَلمرباطور نفسه ،فقد كان أغسطس على حد تعبري
ول ديورانت من أكرب املنافسني ألَلته ،وكان قيصر قد ورب به املثل ي هذا التنافس ،ذلك
أن جملس الشيوخ اعرتف أبلوهية قيصر بعد عامني من مقتله ،وما لبثت عبادته أن انتشرت ي
أحناء اإلمرباطورية.51
وهكذا خلَّف الرومان ملن بعدهم إىل جانب ما خلَّفه اإلغريق فكرة (أتليه اإلنسان)،
وخلفت كلتا الدولتني تلك املؤسسات واَلياكل والتنظيمات اليت صارت تنظم احلياة الدينية
الرومانية ،واليت انتقلت إىل احلياة الدينية املسيحية ،مع االحنراف الكبري واخلطري عن الداينة
النصرانية اليت بعث هللا هبا عيسى عليه السالم كما سيأيت بيانه إبذن هللا تعاىل.

 49قصة احلضارة.122/1 ،
 50مظاهر الوثنية ي عقائد أهل الكتاب ،ص .372
 51املرجع نفسه ،ص .372
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خامساً :الطوائف اليهودية عند ظهور املسيح عليه السالم:
إن أهم فرق اليهود ي هذه الفرتة مبعث املسيح عليه السالم لدى الباحثني املعاصرين:
السامريِون ،والصدوقيون ،والفريسيون ،والقمرانيون ،واالسانيون .52
وكلها ابستثناء السامريني فرق ظهرت ي الفرتة الوسيطة بعد األسر البابلي ،ويرى بع
الكتاب أن معظم فرق اليهود اليت ظهرت قدَّياً وي الفرتات املتأخرة انقروت دون أن ترتك
ااثراً مكتوبة كثرية حىت يعرفها املتأخرون معرفة دقيقة وأن أكثر فرقتني عرف عنها بشيء من
التفاصيل مها :الفريسيون والقمرانيون.
أما الفريسيون ،فاملعرفة َلم جاءت عن طريق احلاخامات الذين حافظوا على كثري من
أخبارها ،وخاصة ي دواوين كتب التلمود ،وأما املعرفة جبماعة
القمرانيني ،فتعود إىل اكتشاف خمطوطات البحر امليت فصارت هبذا االكتشاف من فرق
اليهود املعروفة بعد أن ظلت حلوايل ألف سنة ال يكاد يعرف عنها شيء.
ولكل فرقة من الفرق اليهودية السابقة مذهبها حول االعرتاف أبسفار العهد القدمي
املضمنة ي التلمود ،أو إنكار
واألحاديث الشفوية اليت يزعمون نسبتها إىل موسى عليه السالم َّ
بع هذه األصول ورف األخذ مبا فيها من أحكام وتعاليم ،ولكل منها مذهبه ي انتظار
املسيح املوعود.53

 52يوسيفوس ،التاريخ اليهود  ،مكتبة الكتب املسيحية ،بريوت1872 ،م ،ص .286 264
 53السكسي ،الربهان ي معرفة عقائد أهل األداين ،مكتبة املنار ،األردن ،الطبعة الثانية1417 ،ه  ،ص.90 89
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وفيما يلي عرض هلذه الفرق ،54مبا يُ ِ
عرف هبا ومعتقداهتا بشكل عام يف الفرتة اليت بعث

فيه املسيح عليه السالم:
سامريون:
 1ـ ال ه

عمسِوا السامريون نسبة إىل منطقة السامرة ي فلسطني ،وكانت السامرة مدينة متثل عاصمة
مملكة إسرائيل ،مث غلب اسم سامرة على شعب تلك الدولة ،فصار يطلق عليهم اسم
«سامريون» .وهي أقدم الفرق املذكورة انفاً ،ويقال َلا :الفرقة الشمالية؛ ألن أتباعها كانوا ي
مشال فلسطني ،وهم خليط من اليهود واالشوريني كانوا يسكنون مملكة إسرائيل القدَّية.
وكان يهود دولة يهوذا يعتربون السامريني فرقة خارجة عن اليهودية ،55ومن أهم ما يتميز
به السامريون ي عقيدهتم:
 إَّياَّنم مبوسى عليه السالم وإنكارهم نبوة من عداه من أنبياء بين إسرائيل.
 اعرتافهم ابلتوراة فقط ويضيفون إليها سفر يوشع بن نون عليه السالم ،وينكرون ما
عدا ذلك من األسفار والكتب اليت يعزوها اليهود إىل األنبياء وغريهم ،كما ال
يعرتفون ابلتلمود وال يقبلونه.
 اعتقاد أن اجلبل املقدس هو جبل (جرزمي) ،وهذه كانت من أهم نقاط االختالف
بني اليهود والسامريني.
ويقال أيضاً إن السامريني اعتقدوا بع االعتقادات الباطنية اليت حرموا إفشاءها لغريهم،
وهذه مالحظة مهمة؛ ألن أخبار النصارى تقول أبن الفرق النصرانية الباطنية اليت يقال َلا
الفرق :الغنوصية جاءت من قبل السامريني الذين ادعوا اتبا املسيح عليه السالم ،على حد
تعبري األستاذة بسمة جستنية .56
 54حتريف رسالة املسيح ،ص  .34وانظر :أمحد شلِب ،اليهودية ،ص  ،218 215وعند :عبد اجمليد الشري ،الفكر اإلسالمي ي الرد على النصارى،
الدار التونسية للنشر ،تونس ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر1986 ،م ،ص  .28 25حممد شاهني ،النصرانية ،ص .20
 55حممد شاهني ،النصرانية ،ص .35
 56حتريف رسالة املسيح ،ص .35
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وهم يؤمنون ابخلالص الروحاين على يد املسيح املنتظر أو الرسول املوعود ،ويعتقدون أَّنم
وجدودهم جديرون ابسم اإلسرائيليني ،إذ هم الذين ينتسبون إىل يعقوب عليه السالم ،وقد
استمرت السامرية إىل يومنا هذا ،وإن كانوا فرقة صغرية ي أر فلسطني.57
 2ـ الصدوقيون:
هم أتبا صدوق الذ يقول أهل الكتاب :إنه كان يتوىل الكهنة ي عهد سليمان عليه
السالم ،وهم من أقوى فئات اليهود بعد األسر البابلي اقتصادايً وسياسياً بسبب نفوذهم ي
اَليكل.
وكانت عالقتهم مع الدول األجنبية احلاكمة الفارسية مث الرومانية من أحسن العالقات،
وكانت تراعي مصاحل احلكام األجانب ي كثري من األمور وهم من أكثر يهود فلسطني أتثراً
ابلفلسفة اَليلينية  58بل إن الكاهن الصدوقي جاسون ( 175ق.م  172ق.م) الذ كان
كاهناً أايم اململكة السلوقية أراد أن حيول بيت املقدس إىل مدينة هيلينية بتغيري امسها إىل أنطاكيا
القدس ،ويؤسس فيه معاهد ومدارس هيلينية.
وكانت الصدوقية فرقة صغرية من حيث عدد أتباعها ،ولكنها كبرية من حيث ثرواهتم
ونفوذهم ي االقتصاد والسياسة.
وأما عن عقائدهم فقد الحظ بع الباحثني أنه هناك تشاهباً بني اعتقادات الصدوقيني
واعتقادات السامريني ،إال أن الصدوقيني اهتموا كثرياً ابَليكل والعبادات اليت تقام فيه ألَّنم
كانوا مشرفني عليه ،ومن وجوه التشابه بينهم وبني السامريني أن الصدوقيني رفضوا كتب األنبياء
الذين جاؤوا من بعد موسى عليه السالم ،وقالوا :إن التوراة وحدها هي مصدر اليهود ،ومل
 57حممد شاهني ،النصرانية ،ص .19
 58اَليلينية واَللنستية :وهي الفكر الناتج عن الثقافة واحلضارة اليواننية القدَّية البحتة ،فعندما غزا اإلسكندر األكرب بالد الشرق ومحل معه هذه الثقافة
واحلضارة اَليلينية امتزجت هذه احلضارة حبضارات الشرق الروحية ،وكان نتيجة هذا التزاوج بني احلضارتني اإلغريقية والشرقية والدة احلضارة
«اَليلنستية» ،ولذلك قال البع أبن احلضارة اإلغريقية مرت مبرحلتني ،األوىل :املرحلة اَليلينية وهي احلضارة اليواننية الكالسيكية ومشلت بالد اليوانن،
والثانية :املرحلة اَليلنستية ومشلت البقا اليت أتلفت منها اإلمرباطورية اليواننية .ينظر :عبد املنعم احلنفي ،املعجم الفلسفي ،القاهرة ،الدار الشرقية ،ط،1
1410ه  ،ص .368
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يعرتفوا ابلتلمود ،وال ابلرواايت الشفوية اليت يرويها غريهم ،وهم ال يؤمنون ابلبعث واالخرة
والثواب واجلزاء فيها ،وعرفوا ابلتساهل ي الشرائع ،ومع أَّنم رفضوا رواايت اليهود الشفوية
وكتب األنبياء ،إال أَّنم كان َلم كتاب خاص دونوا فيه فتاواهم وقضاايهم وأحكامهم وأظهروا
االرتياب ي أخبار اخر الزمان وما تعلق مببعث املسيح عليه السالم ،وجتاهلوها ومل يععجبهم
اهتمام الطوائف هبذه األمور ،وعندما أرسل هللا املسيح عليه السالم ،ابدر الصدوقيون إىل
تكذيبه ،وكانوا أشد أعداء املسيح ومنهم حنانيا وقياف .59
 3ـ الفريسيون:
من أهم الفرق اليهودية ،ألَّنا تنتسب إىل اليهودية املتأخرة يهودية احلاخامات اليت يدين
جل اليهود بعد مبعث املسيح عليه السالم.
هبا ِ
والفريسيون كلمة آرامية تعين املعتزلة؛ ألَّنم فارقوا اجلماعة ومل يكونوا على رأس مجهور
األحبار ،وقيل غري ذلك  ،60ويرى بع الباحثني أن الفريسيني كانوا جزءاً من الطائفة
احلاصدية 61مث اعتزلوها.62
وقد ملكوا مناصب نفوذ ي جملس السبعني الذ ترأس على شؤون اليهود واليهودية منذ
األسر البابلي إىل تدمري اَليكل سنة 70م ،وهذا ما يفسر قوة أتثريهم قبل مبعث املسيح عليه
السالم بسبب املناصب القوية اليت تولوها.
واستمر نفوذهم ومل ينقطع ،وملا ولد املسيح عليه السالم كان الفريسيون من أقوى فئات
جملس السبعني ،وزاد نفوذهم كثرياً أايم احلكم الروماين عندما مل يشرتكوا ي الثورة الكربى ود
الرومان من سنة 70 66م.
 59حممد شاهني ،النصرانية ،ص .14 13
 60حتريف رسالة املسيح ،ص .37
 61الطائفة احلاصدية (احلصيدية) :أصحاب مذهب ي الباطنية اليهودية ،وهو غنوص ال شك فيه ،وقيل صحيح االسم احلسيدية مبعىن التقوية ،لكنا
نرى أن احلصيدية مشتق من احلصيد ابآلرامية والعرببة ،وهو أسافل الزر الذ تبقى وال يتمكن منها املنجل ،واحلصيديون هم البقية الصاحلة اليت مل
تتمكن منها دايانت وال عادات األغراب ومل تصرفها عن عبادة هللا على ملة اليهود .ينظر :عبد املنعم حفين ،املوسوعة النقدية للفلسفة اليهودية ،دار
املسرية ،بريوت ،ط1400 ،1ه  ،ص .95 94
 62عبد املنعم حفين ،املوسوعة النقدية للفلسفة اليهودية ،دار املسرية ،بريوت ،ط1400 ،1ه  ،ص .95
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وبعد فشل اليهود وتدمري اَليكل اقرتبوا من الرومان واستأذنوهم ي أتسيس معهد فريسي
لتعليم اليهودية ي جنوب فلسطني ،وأصبح هذا املعهد من أهم مراكز اليهودية بعد تدمري
اَليكل ،ومن أهم اجملامع العلمية ،وذهب البع إىل أن الفريسيني كانوا هم الزعماء املفكرين
للشعب اليهود زمن عيسى عليه السالم ،وإن كان بع الباحثني يرى أنه مل يكن بني أفرادها
من هم ي رتبة الرؤساء والوجهاء .63
وهم يؤمنون ابألنبياء والرسل املتأخرين الذين جاؤوا بعد سيدان موسى وهارون عليهما
السالم ،ويؤمنون ابملالئكة والشياطني والبعث واحلساب واجلزاء  ،64واختلفوا ي مسائل القضاء
والقدر ،ووقفوا منها موقفاً شبيهاً مبوقف املعتزلة عند املسلمني.
وقد آمنوا برواايت شفوية ينسبوَّنا إىل سيدان موسى عليه السالم تقابل التوراة وتفسريها،
وهي التلمود لكنهم مع إَّياَّنم هذا اعتقدوا أن رواية الفريسيني هي الرواية الصحيحة وهي اليت
جيب على اليهود األخذ هبا ،واستوجبوا تقليد عامة اليهود للحاخامات أصحاب هذه الرواية،
بل إَّنم جعلوا احلاخامات هم مراجع الدين وأقاموها مقاماً أعلى من الكهنة .وقد كانوا ي
ذلك ينتظرون املسيح املخلعص ي عامل الروح ،أ مسيحاً ليس له سلطة الدولة .65
ع
ومل يرف الفريسيون اَليكل ،وإمنا جعلوه أمراً اثنوايً ي دين اليهود من غري الضرورايت ،ومل
يكن ذلك تقليالً لشأنه ولكنهم رأوا أن التمهيد جمليء املسيح الذ ينتظرون ال يكون إال
ابلدراسة والعبادة وتطبيق الشر ي حياهتم اليومية ،ولذلك رفضوا قبول بع الفرق لضرورة
اجلهاد كأساس لالستعداد جمليء املسيح.
وكانوا ي عصر امليالد ينقسمون إىل فريقني؛ فريق يتبع احلكيم (هلل) الذ قدم إىل فلسطني
من اببل ،والفريق االخر يتبع احلكيم (مشا ) وهو أقرب
إىل التحرج لدرجة رف

الراغبني ي دخول الدين من غري اليهود ،وقد رفضوا اَليلينية وعلى

 63حممد شاهني ،النصرانية ،ص .14 13
 64بطرس عبد امللك وآخرون ،قاموس الكتاب املقدس ،دار الثقافة ،القاهرة ،د.ت ،ص .15
 65حممد شاهني ،النصرانية ،ص .15
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العكس من ذلك تشربوا قدراً كبرياً من مذهب الثنائية الفارسي ومذهب مناجاة األرواح أو
اتصال أرواح األحياء أبرواح األموات والعلم االخرو  ،66ولعلنا نالحظ أتثري هذا على بولس
فيما بعد حيث كان منهم.
وكانت العداوة بني الفريسيني والنصارى األولني عداوة شديدة كما سنعرف ،وكانوا من أهم
الفرق اليهودية اليت أعلنت حماربة املسيح عليه السالم بكل ما لديها.
 4ـ القمرانيون (مجاعة وادي قمران):
وجدت هذه اجلماعة ي واد قمران على الشاطئ الشمايل الغر يب من البحر امليت ،وهو
ليس بعيداً عن بيت املقدس ،بل هو أقرب مناطق البحر امليت إىل فلسطني «القدس الشريف».
وتتحدث هذه اجلماعة عن نفسها أحياانً أبَّنا متثل جند هللا املرابطني أو كتيبة هللا ،ويعتقد
القمرانيون مبوسى ويوشع بن نون عليهما السالم ،ويبيتون على االستعداد الدائم للجهاد ي
سبيل هللا ،وكانوا يستفتحون برسول اخر األايم الذ ينتصرون به على مجيع األمم.
وأحياانً يسمون أنفسهم ابلفقراء؛ ولذا زعم بع الباحثني أن مجاعة واد قمران هي
اجلماعة األبيونية ،وهي من الطوائف اليهودية اليت كانت ي عصر املسيح عليه السالم.67
ومما يدعو إىل التحفظ ي هذه األمور أن طوائف اليهودية منذ القرن الثاين قبل امليالد حىت
تدمري اَليكل الثاين سنة 70م كانت كثرية ومتنوعة ومتنازعة ،األمر الذ جيعلنا ال نستطيع
التأكيد على انتساهبا للفرق اليت يذكرها العلماء ال سيما واآلسانيون مل تكتشف كتب َلم حىت
تتم املقارنة.
وكانت حرمة الشر املوسو لدى القمرانيني عظيمة ،وقد أوجبوا على مجيع أتباعهم دراسة
 66حتريف رسالة املسيح ،ص .39
 67اجلماعة األبيونية :فرقة من اليهود املتنصرين ،تواجدت ي العصور األوىل للمسيحية ،عرفوا هبذه التسمية العربانية األصل اليت رمبا تعين األغمار ،ألَّنم
كانوا من نكرات اليهود ،ورمبا قيل هذا االسم هو الذ أطلقوه على أنفسهم مبعىن أَّنم الفقراء إىل هللا ،وبوصفهم يهوداً كانت الشريعة تلزمهم ولكنها مل
تلزم املسيحيني من غري اليهود .ينظر عبد املنعم حفين ،املوسوعة النقدية للفلسفة اليهودية ،املرجع السابق ،ص .43
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الشر دراسة دقيقة وصحيحة على أيد أئمتهم ،وهم يؤمنون ابملالئكة والقضاء والقدر والبعث
واحلساب ،ويوافقون ي كل هذا األصول الصحيحة اليت دعا إليها األنبياء واملرسلون عليهم
الصالة والسالم ،وهو خري دليل على أفضليتهم على طوائف اليهود االخرين وأمثاَلا ي غري
واد قمران.
ويبدو أنه كان َلم من خالل نصوصهم أتبا كثريون ي بيت املقدس ،وي سائر مدن
اليهود ي فلسطني ي ذلك الوقت.
وذهب بع الباحثني أن مجاعة النصارى األوىل اليت كانت ي بيت املقدس حتت رائسة
يعقوب العدل وبطرس ويوحنا احلوار منذ رفع املسيح عليه السالم حوايل سنة 64ه كانوا
على صلة وثيقة جبماعة واد قمران ،والتشابه بني مجاعة واد قمران واجلماعة النصرانية األوىل
ي بيت املقدس والشام كبري.
وأشار بع الباحثني إىل التشابه بني يعقوب العدل إمام النصارى األول بعد رفع املسيح
واملعلم أو اَلاد العدل املذكور ي خمطوطاهتم ،ومن املهم أن نذكر أن مجاعة واد قمران
اعتربت وجودها ي البادية وجهاً من وجوه استعدادها لقبول املسيح عليه السالم ورسول اخر
الزمان الذ َتيهم من قبل البادية ،وذلك كما يصرحون عمالً منهم بقول النِب أشعياء.68
 5ـ اآلسانيون:
يرى بع الباحثني أن هذه الفرقة كانت أايم ظهور املسيح عليه السالم من أهم فرق
اليهود وأكثرها نشاطاً ،حىت من يكتب عن الفكر الديين اإلسرائيلي إابن ظهور النصرانية ال
َيلو من ذكر هذه الفرقة بني الفرق.
ولكن املعلومات عن هذه الفرقة يكتنفها الغمو من البداية ،لندرة من َكتب عنهم من
القدماء ،فهي ال تتجاوز عشرين فقرة لدى املؤرخ يوسيفوس ،كذا احلال ابلنسبة للكتاابت
النصرانية القدَّية.69
 68حسن ظاظا ،الفكر الديين اليهود أطواره ومذاهبه ،دار القلم ،دمشق /دار العلوم والثقافة ،بريوت1407 ،ه  ،ص .221
 69الفكر الديين اليهود أطواره ومذاهبه ،ص .221
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والشائع بني العلماء أن الكلمة (االنسينيون) معناها األطباء ،وأن أصلها ارامي هو كلمة
(اسيا) مبعىن الطبيب واملداو  ،وكما يقول العرب (االسي) ،وهناك أقوال أخرى.70
وَّييل أكثر الباحثني إىل الربط بني كون االسينيني أطباء وبني املسيح ومعجزاته ،ويبدو أَّنم
ما كانوا يبيحون للعامل اخلارجي أن يعرف عنهم الكثري.
والظاهر أنه كانت َلم فلسفة دينية وأخالقية عملت فيها تيارات أجنبية غري يهودية منها
الفلسفة الفيثاغورية ،ومنها التنظيم الديين اجملوسي الفارسي القائم على تقديس النور وربطه
ابخلري ،ومنها رواسب وبقااي من العقائد املصرية الفرعونية ،ال سيما ما يتصل منها بتقديس
الشمس إىل جانب املعتقدات النابعة من كتب اليهود املقدسة بطبيعة احلال.71
وقد أشارت الدكتورة بسمة أمحد جستينة إىل أن النذريني أو املنذورين الذين وهبوا أنفسهم
ونذروها حلياة القداسة وخدمة هللا مل يكونوا طائفة منظمة مثل أصحاب النِِحل ،72بل كانوا
احاداً متفرقني وهؤالء تكاثروا قبل مولد املسيح؛ ألنه وافق َّناية األلف الرابعة من بدء اخلليقة
على حسب التقومي العرب وهو املوعود الذ كان منتظراً لبعثة املسيح املوعود ،وكان النِب حيىي
عليه السالم يعع ِد َعلَماً من أعالمهم.73
وهؤالء النذريون كانوا أهل صالح ،فكانوا قوة ذات ابل ي عصر امليالد ،وخاصة أَّنم
يؤمنون أبَّنم رواد الدعوة إىل املسيح عليه السالم ،ويرتقبون ظهوره دون أن حتيط هبم طائفة
معينة أو مذهب حمدود.74
إذن هذه كانت أهم الفرق الرئيسية لليهود عند ظهور املسيح عليه السالم.
 70املرجع السابق ،ص .221
 71الفكر الديين اليهود أطواره ومذاهبه ،ص.ص  .235 221وانظر :حممد شاهني ،النصرانية ،ص .15
 72أصحاب النحل :أ أصحاب الدايانت واملناهج العقدية ألمة خاصة ،سواء كانت حقاً أم ابطالً .وي حديث قتادة بن النعمان :كان بشري بن
أبريق يقول الشعر ويهجو به أصحاب النِب (ﷺ) وينحله بع العرب ،أ بنسبه إليهم من النحلة وهي النسبة ابلباطل ،ويقال :ما حنلتك أ ما
دينك؟ ينظر :ابن منظور ،لسان العرب ،مادة (حنل).
 73حتريف رسالة املسيح ،ص .42
 74حتريف رسالة املسيح ،ص .43
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 6ـ اهليكل ورجال الدين:
اَليكل هو الذ بناه سليمان عليه السالم ليكون مقراً للعبادة ،مث جاء البابليون بعد حوايل
أربعة قرون وهدموه ،مث أمر (قورش) الفارسي 75إبعادة بنائه سنة 536م ،وجاء امللك
(هريودوس) بعد مخسة قرون فجدد بنائه ،ومتِ ذلك ي عصر امليالد.
وأما عن ووع اَليكل وسلطان الكهنة ي عصر امليالد ،فكان ينتظمهم تنظيماً طبقياً يتكون
من طبقة عليا هم رجال الدين ،وطبقة دنيا هم ال َكتَبة أو فقهاء الشريعة ،أما عن طبقة رجال
الدين فكانت تعمل على انتظام العبادة ي املعبد وتشرف على تقدمي الذابئح ،وإن كانت ال
تعتين بدراسة الشريعة أو تعليمها ،بل توجه كل مثارها إىل حفظ النصوص وممارسة الطقوس
وخاصة ي احلفالت السنوية اليت تَِف عد فيها على القدس أفواجاً من احلجيج ،وكانوا حريصني
على أتثريهم ي الشعب إال أَّنم كانوا ي نفس الوقت ابعني للرومان خاوعني حلكمهم.76
وأما الكتبة أو فقهاء الشريعة فكانوا يسجلون األشعار الدينية لطالبيها ،وانكبوا على شرح
الكتاب املقدس أحياانً ،وهم ي عملهم هذا شرح الكتاب املقدس مل يسلموا من التأثر
ابملذاهب الثنوية ،77والنظرايت اليواننية ي اإلله والكون واإلنسان.78
بل إن بع الكتِاب ذهبوا إىل أَّنم كانوا مسؤولني عن التفسريات الدقيقة للتوراة ،ومل يكن
َلؤالء الكتبة نصيب من وظائف اَليكل ،وكانوا مجيعاً من الفريسيني إذ هم الذين يعرتفون
ابألسفار احلديثة ويعتمدون عليها ي العبادات واملعامالت ،وملا ولد املسيح كانت وظائف

 75قورش الفارسي :هو أول ملوك فارس ،حكم ي الفرتة من  529 560ق.م ،وامسه كورش بن كمبوجيه بن كورش بن جيشبيش بن هخافيش ،أحد
أعظم ملوك الفرس األمخينية ،استوىل على اسيا الصغرى واببل وميداي ،حكم من ( 529 550ق.م) وقتل ي ماساجت ودفن ي ابساركاد.
 76حممد شاهني ،النصرانية ،ص .21 20
 77املذاهب الثنوية :الثنوية هم الذين يقولون أبصلني للوجود ،خمتلفتني متام االختالف ،كل منهما له وجود مستقل ي ذاته ،ودون هذين األصلني ال
َّيكن فهم طبيعة الكون الذ تتصار فيه القوى املتضاربة ،اليت ينتمي بعضها إىل أحد املبدأين ،وينتمي سائرها إىل املبدأ اآلخر ،مما يعين أن حقيقة
الوجود تنطو على انقسام داخلي وتقابل ورور دائم بني أصلني ،لكل منهما قوانينه وأطواره الزمنية اخلاصة به ،وقد ظهر هذا املذهب منذ القدمي
لدى اإلغريق فأثر على أعظم فالسفتهم كأفالطون وأرسطو .اخلطيب ،معجم الفلسفة ،حرف الثاء.
 78حتريف رسالة املسيح ،ص .43
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اَليكل حمصورة ي جملس (السنهدرين).79
وقد سلب هذا اجمللس ي عصر املسيح حق احلكم ي اجلرائم الكربى ،وكانت أحكامه ي
تلك األايم معلقة على إقرار احلاكم الروماين يعقرها أو ينقضها ،وكان موقفهم مما يشا ي ذلك
الوقت عن قرب املسيح املنتظر هو عدم الرتحيب بذلك ملا ي ذلك من االعرتاف بفساد الزمن
كله ،وي هذا اهتام َلم ابلفساد.80
سادساً :مفاهيم لكلمات مهمة:
 1ـ النصارى:
مجع نصران ونصرانة ،قال ابن بر ِ  :هذا ي األصل دون االستعمال ،وإمنا املستعمل ي
الكالم :نصراين ،ونصرانيِة بياء النسبة؛ وهم أتبا املسيح عليه السالم .والنصرانية هي الداينة
اليت جاء هبا عيسى ابن مرمي عليه السالم.
ويقول اإلمام الشهرستاين :النصارى أمة عيسى ابن مرمي رسول هللا وكلمته عليه السالم،
وهو املبعوث حقاً بعد موسى عليه السالم.
ومسِوا هبذا االسم نسبة إىل قرية الناصرة بفلسطني
والنصراينِ هو من تعبد بدين النصرانية ،ع
من أر اجلليل اليت بعث فيها املسيح واليت انطلق منها يبلغ دين هللا إىل الناس ،ومن مث أطلق
على املسيح يسو الناصر .
وقيل :عمسِوا نصارى؛ ألَّنم نصروا املسيح ،فقد جاء ي تفسري األلوسي :النصارى اسم
ألصحاب عيسى عليه السالم ،ومسوا بذلك ألَّنم نصروه ،أو لنصر بعضهم لبع .81
 79السنهدرين أو السنحدرين أو السنهدرمي :كلمة من أصل إغريقي معناها االجتما أو احملكمة ،وأطلقت على حمكمة اليهود ،وأفرادها من الصدوقيني
ومنهم الكهنة الكبار ،وانضم إليهم الفريسيون بصورة الحقة .وي مطلع امليالد كان أعضاؤها يتألفون من واحد وسبعني عضواً ،ومن أشهر أعضائها
مجاالئيل أستاذ بولس ،يعنظر :معجم احلضارات السامية ،ص  .495وانظر :حممد شاهني ،النصرانية ،ص .21
 80حتريف رسالة املسيح ،ص .44
 81مظاهر الوثنية ي عقائد أهل الكتاب ،ص .88
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وهم ي األصل اثنا عشر رجالً يقال َلم احلواريون ،وسيأيت احلديث عن احلواريني الحقاً
إبذن هللا.
والتعريف االصطالحي للنصارى :هم أتبا داينة املسيح ابن مرمي سواء كانوا متمسكني
بداينتهم أو مفرطني.82
وقد أطلق على أتبا عيسى عليه السالم ي القرآن والسنة :النصارى ،قال سبحانه
وتعاىل﴿ ِ:إِ َّن الَّ ِذين آمنعوا والَّ ِذين هادوا والنَّصارى و َّ ِ
ني َم ْن َآم َن ِاب ََّّللِ َوالْيَ ْوِم ْاآل ِخ ِر َو َع ِم َل
الصابِئ َ
َ َ َ َ َع َ ََ َ
ِ
َج عرعه ْم ِعْن َد َرِهبِِ ْم َوَال َخ ْوف َعلَْي ِه ْم َوَال عه ْم َْحيَزنعو َن﴾ [البقرة.]62 :
صاحلًا فَلَ عه ْم أ ْ
َ
وي السنة قوله (ﷺ)«:كل مولود يولد على الفطرة ،فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو
83
يسمون نصارى.84
َّيجسانه»  .ف «ينصرانه» نسبة إىل النصرانية ،واملنتسبون إليها ِ
 2ـ املسيحية:
يسمون النصارى أنفسهم ابملسيحيني نسبة إىل دين املسيح عليه السالم ،ويسمون داينتهم
ابملسيحية ،ومل ترد هذه التسمية ي القرآن وال السنة ،وأول إطالق هذه التسمية عليهم قيل:
ي القرن الثالث امليالد  ،وقيل :قبل ذلك ي عام 42م ي أنطاكية ،ويرى البع أن ذلك
كان من ابب الشتم َلم.85
ولذلك إَّنم فرقة خمالفة للمجتمع الذ ظهر فيه عيسى عليه السالم وأتباعه حيث سيطرة
الرومان الوثنيني وعداء اليهود الشديد لعيسى عليه السالم وأتباعه وسعيهم لدى الرومان ي
قتله ،ولذلك فاألوىل أن يسموا مبا مساهم القرآن (النصارى) .86
 82سليمان بن عبد هللا بن صاحل الرومي ،دعوة املسلمني للنصارى ي عصر احلروب الصليبية ،مكتبة الرشد انشرون ،الراي  ،ط1428 ،1ه
2007م.17/1 ،
 83أخرجه البخار  ،كتاب اجلنائز ،رقم .1385
 84دعوة املسلمني للنصارى ي عصر احلروب الصليبية ،املرجع السابق.17/1 ،
 85املرجع نفسه.17/1 ،
 86دعوة املسلمني للنصارى ي عصر احلروب الصليبية.18/1 ،
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 3ـ ملاذا لقب عيسى ابملسيح؟
ملا أراد هللا خلق عيسى عليه السالم ،أرسل جربيل عليه السالم إىل مرمي عليها السالم
يبشرها بذلك ،وذكر َلا أن هللا سيجعلها تنجب ولداً امسه عيسى ولقبه املسيح ،وذكر َلا
بع صفاته وهذا قبل النفخ فيها ومحلها به .قال هللا تعاىل﴿ :إِ ْذ قَالَ ِ
ت الْ َم َالئِ َكةع َاي َم ْرَميع إِ َّن
ِ
ِ ِ
امسه الْم ِس ِ
َّ ِ ِ ِ ِ ِ
ني
يسى ابْ عن َم ْرَميَ َوج ًيها ِي الدنْيَا َو ْاآلخَرةِ َوم َن الْ عم َقَّربِ َ
اَّللَ يعبَ ِش عرك ب َكل َمة مْنهع ْع ع َ ع
يح ع َ
 وي َكلِِم النَّاس ِي الْمه ِد وَكه ًال وِمن َّ ِِ
ني﴾ [آل عمران ، ]46-45 :فامسه عيسى ،ولقبه
الصاحل َ
َْ َ ْ َ َ
َع ع َ
املسيح وصفته أنه ابن مرمي عليهما السالم.
وعيسى اسم علم أعجمي ،ممنو من الصرف للعلمية والعجمة ،ويسميه النصارى (يسو )
ومعناها عندهم املخلِِص ،وحنن نستخدم االسم الذ مساه هللا به ،والذ أخربان عنه ي القرآن،
ع
ولقب عيسى عليه السالم هو (املسيح) ،وذكر هذا اللقب إحدى عشر مرة ي القرآن الكرمي،
وهو على وزن فعيل مشتق من املسح ،وذهب بعضهم إىل أن مسيح مبعىن اسم الفاعل (ماسح)،
بينما ذهب آخرون إىل أنه مبعىن اسم املفعول (ممسوح) ،فما معىن هذا اللقب؟ وملاذا لقب
عيسى عليه السالم به ،سواء كان مبعىن اسم الفاعل (ماسح) أو كان مبعىن اسم املفعول
(ممسوح).87
قال اإلمام الراغب األصفهاين :املسح :إمرار اليد على الشيء ،وإزالة األثر عنه .88وقيل:
مسي عيسى عليه السالم مسيحاً لكونه ماسحاً ي األر  ،أ ذاهباً فيها ،وقيل :مسي مسيحاً
ألنه كان َّيسح ذا العاهة فيربأ.89
وقال بعضهم :عيسى ابن مرمي هو املسيح؛ ألنه مسحت عنه القوة الذميمة من اجلهل
والشره واحلرص وسائر األخالق الذميمة.90
 87صالح اخلالد  ،مواقف األنبياء من القران ،دار القلم ،دمشق ،ط2010 ،1م ،ص .377
 88الراغب األصفهاين ،املفردات ي غريب القران ،حتقيق :صفوان عدانن الداود  ،دار القلم ،دمشق /الدار الشامية ،بريوت ،ط1412 ،1ه  ،ص
.768 767
 89مواقف األنبياء من القران ،ص .378
 90املفردات ي غريب القران ،ص .768 767
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فإذا كان (املسيح) مبعىن اسم الفاعل (ماسح) فإن عيسى عليه السالم لقب به ألنه كان
َّيسح األر ابلسياحة والسري فيها ،أو ألنه كان َّيسح بيده على املري فيربأ ،وإذا كان
(املسيح) مبعىن اسم مفعول (ممسوح) ،فإنه لقب به ألن هللا مسحه ابلربكة.91
فكان ممسوحاً مباركاً ،ونرى أن لقبه مجع بني اسم الفاعل واسم املفعول ويكون صيغة مبالغة
على وزن (فعيل).
 من املعاين املمسوح األمخص من القدم ،أ  :أن قدمه خمموصة قطعة واحدة وليس
فيها التجويف الداخلي ي القدم.
 من املعاين :الذ مسحة من اجلمال ،ولذلك قال النِب (ﷺ) عن جرير بن عبد
هللا «كأن فيه َم ْس َحة من َملَك».92
املكرس للخدمة والفداء « ،عمسِي يسو املسيح؛
 أما معىن املسيح عند النصارى فهو ِ
ألنه معزز ومكرس للخدمة والفداء ،ووعد مبجيئه حاالً بعد السقوط.»93
ونسب عيسى عليه السالم إىل أمه مرمي (عيسى ابن مرمي)؛ ألنه ال أب له ،وذلك للرد
على مزاعم النصارى حول أتليه عيسى عليه السالم ،فهم يقولون :عيسى ابن هللا ،والقرآن
يكذهبم قائالً َلم :إنه ابن مرمي ،وأمه تعرفوَّنا عن يقني ،فكيف ابن هللا؟ تعاىل هللا عما يقولون
علواً كبرياً.94
 4ـ الفرق بني املسيحي والنصراين:
َّ
إن املتأمل من كتاابت الدارسني للنصرانية واملسيحية يدرك أن مثة إمجاعاً بوجود فرق جوهر
بني املسيحي والنصراين ،لكن االختالف بني املهتمني بقوة املسألة يبدأ عند حتديد التسمية
اليت تصدق على األتبا احلقيقيني لنِب هللا عيسى ابن مرمي عليه السالم .وَّيكن حصر املوقف
 91مواقف األنبياء من القران ،ص .378
 92أخرجه اإلمام أمحد ي مسنده (.)19180
 93قاموس الكتاب املقدس ،ص .860
 94مواقف األنبياء من القران ،ص .379
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من املسألة ي اجتاهني:
االجتاه األول :يرى أصحاب هذا االجتاه أن «النصارى هم األتبا احلقيقيون لنِب هللا عيسى
عليه السالم ،ويستدلون بشهادة القرآن الكرمي عند قوله تعاىل﴿ :إِ ْذ قَالَ ِ
ت الْ َم َالئِ َكةع َاي َم ْرَميع إِ َّن
ِ
ِ ِ
امسه الْم ِس ِ
َّ ِ ِ ِ ِ ِ
ني
يسى ابْ عن َم ْرَميَ َوج ًيها ِي الدنْيَا َو ْاآلخَرةِ َوم َن الْ عم َقَّربِ َ
اَّللَ يعبَ ِش عرك ب َكل َمة مْنهع ْع ع َ ع
يح ع َ
 وي َكلِِم النَّاس ِي الْمه ِد وَكه ًال وِمن َّ ِِ
ني﴾ [آل عمران.]46-45 :
الصاحل َ
َْ َ ْ َ َ
َع ع َ
فقد مسَّى القرآن الكرمي بنص هذه اآلية من استجاب لدعوة املسيح عليه السالم ونصره
وازره ابلنصارى.95
وتقوية للحجة يلفت أصحاب هذا االجتاه االنتباه إىل مسألة مفادها :أن أهل اإلجنيل
يفضلون صفة النصراين على املسيحي حىت إنك ال تكاد جتد ي اإلجنيل نصاً يسمي أتبا
السيد املسيح ابملسيحيني ،بل ال جتد ذكراً إال (للنصارى) ابعتبارهم َّيثلون أنصار عيسى عليه
السالم وأتباعه احلقيقيني.96
االجتاه الثاين :ينطلق أصحاب هذا االجتاه لالستدالل على أن املسيحيني هم أتبا السيد
املسيح حقاً من ال ِدالالت اللغوية للفظة املسيح ،فاملسيحي لغة تتضمن معاين االنتساب للسيد
املسيح عليه السالم ،كما أن فريقاً من القسيسني يفضلون اسم املسيحي على النصراين ،وقد
القس محوئيل مشرقي أنه من نكد الدنيا على املسيحيني أن أطلق عليهم منذ الفتح
صرح ِ
اإلسالمي اسم نصارى على خالف احلقيقة ،مث بني أن اسم نصارى يطلق على فرقة من اليهود
امنت بعيسى عليه السالم على أنه رسول املسيح املنتظر ال أنه املسيح املنتظر ،أما املسيحيون
فهم الذين حسب قوله آمنوا بعيسى على أنه اإلله ،أو ابن إله.97
والكلمة احلق ي النصرانية هي ما جاءان من هللا عز وجل ي كتابه القرآن الكرمي ،فنجد أن

 95د .نور الدين عادل ،جمادلة أهل الكتاب ي القران الكرمي والسنة النبوية ،مكتبة الرشد ،الراي  ،ط2007 ،1م ،ص .88
 96املرجع السابق ،ص .88
 97د .نور الدين عادل ،جمادلة أهل الكتاب ي القران الكرمي والسنة النبوية ،ص .90
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هللا عز وجل مسى أتبا املسيح عليه السالم:
ِ
ِ
ني
يسى ابْ عن َم ْرَميَ ل ْل َح َوا ِريِِ َ
حواريني :قال تعاىلَ ﴿ :ك َما قَ َال ع َ
اَّللِ﴾ [الصف.]14 :
ْ
ص عار َّ
احلََوا ِريو َن َْحن عن أَنْ َ

اَّللِ قَ َال
صا ِر إِ َىل َّ
َم ْن أَنْ َ

َّاس ع َداوةً لِلَّ ِذين آمنوا الْي ه َّ ِ
ِ
ين
مؤمنني من النصارى :قال تعاىل﴿ :لَتَج َد َّن أ َ
َ َع َ ع َ
َش َّد الن ِ َ َ
ود َوالذ َ
ِ
َّ ِ
ِِ
ِ
ك ِأب َّ ِ ِ ِ ِ
ني
ص َارى َذل َ
َن مْن عه ْم ق ِسيس َ
ين قَالعوا إِ َّان نَ َ
ين َآمنعوا الذ َ
أَ ْشَرعكوا َولَتَج َد َّن أَقْ َرَهبعْم َم َوَّد ًة للَّذ َ
اان وأَ ََّّنعم َال يستَكِْربو َن  وإِذَا َِمسعوا ما أعنْ ِزَل إِ َىل الَّرس ِ
ول تَ َرى أ َْعيعنَ عه ْم تَِفي ع ِم َن الد َّْم ِع
ع َ
ع
َ
َوعرْهبَ ً َ ْ َ ْ ع
ِِ
ِممَّا َعرفعوا ِمن ْ ِ
ين﴾ [المائدة.98 ]83-82 :
احلَ ِق يَ عقولعو َن َربَّنَا َآمنَّا فَا ْكتع ْب نَا َم َع الشَّاهد َ
َ َ

***

 98املرجع السابق ،ص .91
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املبحث الثاين
حديث القرآن الكرمي عن عيسى عليه السالم
إ ِن عيسى عليه السالم نِب هللا هو من أويل العزم من األنبياء ،كما ذكره القرآن الكرمي،
معجزة حبد ذاته ،منذ أن محلت به والدته البتول مرمي إىل والدته وي حياته كاملة ،حيث كان
ول أقوام عن اَلدى واحنرفوا عن منهج هللا
مولده آية رابنيِة ورمحة إَليِة للبشر أمجعني ،وقد ِ
الصفات اإلَليِة،
السالم ما ليس فيه وال يليق به من ِ
تعاىل وعقيدة التِوحيد ،فظنِوا بعيسى عليه ِ
فتارة يقولون أ ِن هللا هو املسيح ابن مرمي ،وارة يقولون أنِه ابن هللا عز وجل ،وارة أخرى أنِه
وتنزه عما يقولون ويفرتون ،لذلك تناول القرآن الكرمي وي مواطن كثرية
اثلث ثالثة ،تعاىل هللا ِ
السالم.
احلديث عن عيسى عليه ِ
وقد يتساءل اإلنسان بصرف النظر عن ملَّته أو حنلته :كيف جنعل القرآن الكرمي والسنة اليت
ِ
ومووحة له ،ومصدراً للحديث عن دعوة نِب هللا عيسى عليه السالم ،وقد أنزل
مكملة ِِ
تعد ِ
عليه كتاب كما أنزل القرآن؟
هناك عدة عوامل وأسباب تربز ذلك وتسوغه ،أذكر منها:
 1أن هللا جل وعال قد وصف هذا الكتاب أبنه مص ِِدق ملا قبله من الكتب ومهيمناً عليه
كما جاء ي قوله تعاىل﴿ :وأَنْزلْنا إِلَيك الْ ِكتاب ِاب ْحل ِق م ِ ِ
ني ي َديْ ِه ِمن الْ ِكتَ ِ
اب
َ َ َ ْ َ َ َ َِ ع َ
ص ِدقًا ل َما بَْ َ َ
َ
ِ
ِ
﴿وَما يَْن ِط عق َع ِن ا َْلََوى  إِ ْن عه َو
َوعم َهْيمنًا َعلَْيه﴾ [المائدة ،]48 :ويقول ي حق رسوله (ﷺ)َ :
ِ
وحى﴾ [النجم.]4-3 :
إَّال َو ْحي يع َ
 2من الناحية التارَيية جند أن التاريخ ال يسعفنا ابملعلومات األساسية املؤكدة عن دعوة
املسيح عليه السالم؛ وذلك ألسباب عدة منها بععد العهد واوطراب الرواايت التارَيية ،بل من
املؤكد أن لتدخل العنصر البشر دوراً ي هذا حىت اختلط احلابل ابلنابل ،وتعسر متييز الطيب
من اخلبيث ،واحلق من الباطل.
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 3أن اإلجنيل املنزل على عيسى عليه السالم ال وجود له اليوم حىت ي األوساط النصرانية،
فكيف حند عن وحي مساو وهو القرآن الكرمي إىل مؤلفات بشرية ،وهي املوسومة اليوم
ابألانجيل؟
 4أن القرآن الكرمي مع السنة النبوية الصحيحة ي احلقيقة وحدمها املصدران علمياً
وارَيياً اللذان صورا لنا بدقة عالية اريخ الرساالت اإلَلية كلها من أول األنبياء آدم عليه
السالم وحىت اخرهم وخريهم حممد (ﷺ) ،بل ليس ي الوجود على اإلطالق كتاب إَلي أو
بشر له من االحرتام العلمي القائم على التواتر وحفظ النصوص وسالمتها غري هذا الكتاب
العظيم .99الذ ال َتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه توىل حفظه من ال يؤوده حفظ
السماوات واألر سبحانه وتعاىل.
وأما األانجيل اليت يعرتف هبا النصارى اليوم ،فليس َلا حظ من الثقة التارَيية ،وال نصيب
من االحرتام العلمي الالزم بسبب ما شوهها من االختالفات والتناقضات واألخطاء العلمية
والتارَيية ،وسيأيت ي هذه الدراسة ورب أمثلة لكلها إن شاء هللا.
 5إن هذه األانجيل قد تعروت النتقادات عنيفة قدَّياً وحديثاً ،سواء ممن أسلموا من
النصارى أو من الذين بقوا على نصرانيتهم ومل يرووا بغريها ديناً ،فمن الصنف األول املستشرق
الفرنسي (ألفونس إتيان دينيه) 100الذ قال :أما أن هللا قد أوحى اإلجنيل إىل عيسى بلغته
ولغة قومه ،فالذ ال شك فيه أن هذا اإلجنيل قد وا واندثر ومل يبق له أثر أو أنه قد أبيد.101
ومن الصنف الثاين (الدكتور نظمي لوقا) حيث يقول :وأعين ابملسيحية هنا ما جاء به
املسيح عليه السالم من نصوص كالمه ال ما أحلق بكالمه وسريته من التأويل.102
يقرون مع
 6جند أن للقران الكرمي مكانته العلمية حىت ي األوساط النصرانية ،فنجدهم ِ
 99متويل يوسف شلِب ،أوواء على املسيحية ،الدار الكويتية للطباعة والنشر ،الكويت ،ط1388 ،1ه 1968/م ،ص .17
 100ألفونس إتيان دينيه :رسام ومستشرق فرنسي ،أسلم ي اجلزائر عام 1913م ،وأصبح امسه انصر الدين دينيه ،وتوي عام 1929م.
 101انصر الدين دينيه ،أشعة خاصة بنور اإلسالم ،املكتب الفين1960 ،م ،ص .51
 102نظمي لوقا ،حممد الرسالة والرسول ،دار الكتب احلديثة ،القاهرة ،ط1959 ،1م ،ص .58
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كفرهم به جبودة مصدريته ،ودقة أخباره ،وبتواتره املنقطع النظري ،وخلوه مما اتسمت به كتبهم
من التناق واألخطاء والتغيري والتبديل واإلوافة واحلذف.
يقول إميل درمنغم« :103وللمسيح ي القرآن مقام عال ،فوالدته مل تكن عادية كوالدة بقية
الناس وهو رسول هللا الذ خاطب هللا جهراً عن مقاصده ،والقرآن يقصد النصرانية الصحيحة
حينما يقول إن عيسى كلمة هللا أو روح هللا ألقاها إىل مرمي ،وأنه من البشر ،فهو يذم مذهب
القائلني بطبيعة واحدة ي املسيح ،ومذهب القائلني أبلوهية املسيح وما إىل ذلك من مذاهب
اإلحلاد النصرانية ال النصرانية الصحيحة» .104
ويقول واشنطن إيرفنغ«:105كانت التوراة ي يوم ما هي مرشد اإلنسان وأساس سلوكه،
حل القرآن مكاَّنما ،فقد كان القرآن
حىت إذا ظهر املسيح اتبع املسيحيون تعاليم اإلجنيل مث َّ
أكثر مشوالً وتفصيالً من الكتابني السابقني ،كما صحح القرآن ما قد أدخل على هذين
الكتابني من تغيري وتبديل» .106
فعلى ووء ما تقدم خنلص إىل حقيقة علمية اثبتة ،وهي أنه ال يوجد مصدر آخر غري
القرآن الكرمي مع السنة النبوية الصحيحة َّيكن الوثوق به فيما حنن بصدده.
وأما الرواايت التارَيية املضطربة سواء ي داخل األانجيل أو خارجها فال َّيكن اعتبارها أو
االستناد إليها ي هذا املقام ،وهذا ما أكده بع علماء التاريخ من غري املسلمني فقالوا :ظاهرة
عيسى عليه السالم مل تثر انتباه املؤرخني املعاصرين له ،مما جيعل من وجهة نظر ارَيية أ
سرية تكتب عنه جتميعاً هامشياً ألحداث ومعطيات متناقضة ،حتيط بفراغ ال يكاد يسكنه
سوى ظل يكاد ال يدرك.107
ومما جتدر اإلشارة إليه أن اآلايت القرآنية اليت تتحدث عن النصرانية ونبيها وكتاهبا عموماً،
 103إميل درمنغم:مستشرق فرنسي ،عمل مديراً ملكتبة اجلزائر لفرتة من الزمن ،وله مؤلفات عديدة.
 104إميل درمنغم ،حياة حممد (ﷺ) ،حتقيق عال زعيرت ،دار العامل العر يب ،ط2016 ،3م ،ص .132 131
 105واشنطن إيرفنغ:مستشرق وكاتب قصصي أمريكي ،ع ِده بعضهم أاب األدب األمريكي ،وكانت وفاته عام 1859م.
 106واشنطن إيرفنغ ،حياة حممد ،ترمجة وتعليق :علي حسن اخلربوطلي ،دار املعارف ،مصر ،ط،1960 ،1ص .69
 107الفكر اإلسالمي ي الرد على النصارى ،ص .23
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ال تتجاوز مائتني وعشرين آية ،أ ما َّيثل  % 3,5من جممو اآلايت القرآنية ،خالفاً ملا
يتومهه كثري من كتاب النصارى من أن غر القرآن األساسي هو مهامجة العقائد النصرانية أو
تضليل النصارى ،بل إن هذا العدد املذكور إمنا ورد ي مثان وعشرين سورة فقط بعضها ال
حيتو أكثر من آية أو ايتني ،مع وجود متاثل بني بعضها والبع االخر.108
 7مواوع ذكر عيسى عليه السالم وأمه ي القرآن الكرمي:
ال يوجد كتاب على وجه األر منح السيد املسيح عليه السالم وأمه البتول وعائلته الكرَّية
تكرَّياً وتبجيالً أعظم من القرآن الكرمي ،بل إن تكرمي القرآن الكرمي للمسيح وأمه وعائلته يفوق
بال شك تكرمي كل من التوراة واإلجنيل املوجودين حالياً ،وكان القرآن الكرمي ابإلوافة إىل هذا
التكرمي هو املصحح لألخطاء واالهتامات واالفرتاءات الباطلة اليت كانت توجه إىل السيد املسيح
وأمه الطاهرة على ألسنة اليهود واملسيحيني أنفسهم.
ففي القرآن الكرمي توجد سورة آل عمران ،وهي اسم عائلة املسيح عليه السالم ،ولفظة
(آل) كلمة ختاطب هبا العائالت الكرَّية الطيبة ،وهذه السورة هي اثين أطول سورة ي القرآن
الكرمي وهناك سورة أخرى ابسم مرمي ،وهو اسم السيدة العذراء ،والدة املسيح عليهما السالم
على حني أنه ال يوجد ي القرآن الكرمي اسم لعائلة نِب اإلسالم حممد (ﷺ) ،إذ ال توجد سورة
حتمل اسم (بين هاشم) أو (بين عبد املطلب) وال توجد سورة حتمل اسم (آمنة بنت وهب)
والدة الرسول الكرمي(ﷺ).109
إن الوثيقة التارَيية الوحيدة الصادقة اليت ال يعرتيها اللبس وال الغمو وال التحريف،
وتتمتع مبصداقية مطلقة ما جاء من حديث واوح وقصة صادقة عن عيسى عليه السالم وأمه
وعائلته وعقيدته ودعوته وأنصاره وقومه وحقيقته ي القرآن الكرمي.
وسيتبني لك من االستعرا العلمي املؤيد ابلدليل والربهان واحلجة أوجه اإلعجاز اإلنبائي
والتارَيي والرتبو والعلمي ي سرد القرآن الكرمي لعدد من املواقف اجملددة من سرية عبد هللا
 108عبد الرزاق عبد اجمليد ،مصادر النصرانية دراسة ونقداً ،دار التوحيد للنشر ،الراي  ،ط2007 ،1م ،ص .53 49
 109بسام عجك ،احلوار االسالمي املسيحي املبادئ التاريخ املوووعات األهداف ،دار قتيبة للطباعة ،دمشق ،ط1418 ،1ه 1998م ،ص .72
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ونبيه عيسى ابن مرمي عليه السالم.
وهذه املواقف تشهد للقران الكرمي أبنه ال َّيكن أن يكون صناعة بشرية ،بل هو كالم هللا
اخلالق ،كما تشهد لرسول هللا (ﷺ) ،أبنه ال َّيكن أن يكون قد استقى هذه احلقائق من كتب
العهدين القدمي واجلديد ،وذلك لالختالف الكبري بني ما جاء عن حقيقة هذا العبد الصاحل
ي تلك املصادر ،وتكفي ي ذلك اإلشارة إىل أن هناك من الوقائع القرآنية مامل يرد له ذكر ي
أ ِ من كتب العهدين القدمي واجلديد.
وذلك من مثل معجزة كالم عيسى عليه السالم وهو ي املهد ،ونطقه للعبودية الكاملة هلل
تعاىل وتنزيه اخلالق العظيم عن مجيع صفات خلقه وعن كل وصف ال يليق جبالله ،ومعجزة
املائدة اليت أنزَلا هللا تعاىل على احلواريني من السماء استجابة لطلبهم ولدعاء املسيح عليه
السالم بذلك ،مث معجزة إنقاذه هو من بني أيد اليهود الذين مل َّيكنهم هللا تعاىل من تعذيبه
أو إهانته أو إذالله وإهدار كرامته كما تصف األانجيل املتداولة أبيد النصارى اليوم .فالقرآن
الكرمي يؤكد أن هللا تعاىل رفع عبده عيسى إليه حلني عودته الثانية إىل األر ليكسر الصليب
ويقتل اخلنزير ،ويصلي وراء إمام املسلمني ،كما أخرب بذلك املصطفى (ﷺ).110
وهذا وجه من أوجه اإلعجاز اإلنبائي والتارَيي ي كتاب هللا ال جنده ي كتاب غريه.111
هذا وقد ورد اسم عيسى عليه السالم مخساً وعشرين مرة ي القرآن ،وورد اسم أمه مرمي روي
هللا عنها أربعاً وثالثني مرة ي القرآن ،ثالاثً وعشرين مرة مقرونة ابسم عيسى (عيسى ابن مرمي)،
وإحدى عشرة مرة جمردة عن عيسى عليه السالم.112
مواضع ذكر مرمي عليها السالم يف القرآن الكرمي:
ورد اسم مرمي جمرداً عن عيسى عليه السالم ي سورة آل عمران ست مرات أثناء احلديث

 110البخار  ،كتاب املظامل ،رقم .2476
 111زغلول النجار ،اإلعجاز اإلنبائي والتارَيي ي القران الكرمي ،دار املعرفة ،بريوت ،ط2013 ،1م.894/2 ،
 112صالح اخلالد  ،القصص القرآين :عر وقائع وحتليل أحداث ،دار القلم ،دمشق ،ط1419 ،1ه 1998م.164/4 ،
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عن والدهتا وكفالة زكراي عليه السالم َلا ،وخماطبة املالئكة َلا ،وتبشريها بعيسى عليه السالم.
وورد امسها جمرداً ي سورة النساء مرتني ي سياق ذم اليهود لكفرهم واهتامهم ملرمي ،وي تقرير
حقيقة كون عيسى كلمة هللا ،ألقاها إىل مرمي.
وسورة مرمي اليت محلت امسها حتدثت ابلتفصيل عن قصة بشارهتا ومحلها لعيسى عليه السالم
ورد امسها جمرداً مرتني فيها ،من بداية عر قصتها ،عندما أتت قومها حتمل ابنها ،فاستغربوا
ذلك منها وأنكروه عليها.
وورد امسها ي سورة التحرمي مرة واحدة منسوبة إىل أبيها (مرمي ابنة عمران) ي مقام الثناء
عليها إلَّياَّنا وتصديقها وقنوهتا.
حتدثت سورة آل عمران عن بداية قصة مرمي روي هللا عنها منذ أن محلت أمها هبا ،ونذرت
أن يكون ما ي بطنها هلل وتقبلها هللا ورعاها ،وقد أختلف الصاحلون فيمن يكفلها وهي الطفلة
الصغرية فألقوا أقالمهم مقرتعني ،فكانت من نصيب زكراي عليه السالم زوج أختها ،وتكفل
زكراي هبا ونشأت فتاة مؤمنة صاحلة ي كفالته وكان هللا يكرمها برزق مستمر عندها ،وسأَلا
زكراي عن مصدره وسط استغرابه فأجابت أبنه من عند هللا فدعا ربه أن يرزقه غالماً.
وقد ورد هذا ي آايت ( )38 35من السورة ،وسيأيت شرحه وتفصيله ي حينه إبذن هللا.
مث حتدثت آايت السورة عن تبشري املالئكة مرمي روي هللا عنها ،أبن هللا قد اصطفاها على
نساء العاملني وعليها أن تقنت وتركع وتسجد هلل وبشرهتا املالئكة أيضاً أبن هللا سيهبها ابنها
عيسى عليه السالم وسيجعله نبياً رسوالً ،وملا استغربت مرمي من ذلك أخربهتا املالئكة أبن هذا
أمر هللا وهللا َيلق ما يشاء.
وقد ورد هذا ي آايت ( )48 42من السورة.
وحتدثت سورة مرمي عن محل مرمي بعيسى عليه السالم ،وبدأت اآلايت بلقطة ابتعاد مرمي
عن أهلها حنو الشرق ،فلما كانت بعيدة عنهم وحيدة أرسل هللا َلا جربيل عليه السالم ،فتمثل
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أمامها رجالً بشراً سوايً ،وصارحها أبنه رسول من هللا ليهبها غالماً زكياً ،فاستغربت وسألت
عن كيفية إجناهبا الولد وهي الفتاة العذراء العفيفة ،فأخربها أن هذا أمر هللا ونفخ جربيل فيها
ووج َهها إىل أكل الرطب ،وشرب املاء والصيام عن الكالم
فحملت بعيسى وووعته حتت خنلة َّ
ومحلت ابنها وذهبت إىل قومها ففوجئوا اببنها ،وملا سألوها عنه ،أشارت إليه ،فاجلواب عنده،
فازداد استغراهبم وبلغت دهشتهم ذروهتا عندما مسعوه يتكلم ويقدم نفسه إليهم وَيربهم أنه عبد
هللا ،وأنه سيكون رسوالً.
وقد ورد هذا ي آايت ( )34 16من السورة.
وحديث القرآن عن مرمي روي هللا عنها ي السور األخرى إشارة سريعة ،فمعظم قصة مرمي
كانت ي سوريت آل عمران ومرمي.113
مواضع ذكر عيسى عليه السالم يف القرآن الكرمي:
أما عيسى ابن مرمي عليه السالم فقد كان احلديث عن قصته ي سور :مرمي وآل عمران
واملائدة والنساء والصف واحلديد والزخرف.
ي سورة مرمي تداخل احلديث عنه مع احلديث مع أمه روي هللا عنها ،وكأن القصتني
قصة واحدة ،اآلايت ( ،)34 16وعقبت اآلايت على ذلك بتقرير وحدانية هللا ،وأنه ليس
له صاحبة وال ولد ،اآلايت (.)40 34
ي سورة آل عمران ورد اسم عيسى عليه السالم مخس مرات ،وتداخلت قصته مع قصة
أمه أيضاً ،حيث بشَّرت املالئكة مرمي بعيسى ،وذكرت بع صفات عيسى ورسالته إىل بين
إسرائيل ،وبع آايته ومعجزاته َلم ،وملا كذبه بنوا إسرائيل آمن به أتباعه احلواريون وملا كان
عيسى ي خطر مباشر عصمه هللا منه ورفعه إليه ،وذلك ي اآلايت ( .)57 48وانتقلت
آايت السورة بعد ذلك إىل جدال النصارى وإقامة احلجة عليهم ،وتعليم الرسول (ﷺ) ما يقوله
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َلم ي حماجته َلم ،إلفحامهم وإبطال كفرهم ،وذلك ي اآلايت (.)74 58
أما آايت سورة املائدة ،فقد تكفلت بنقاش النصارى بشأن عيسى عليه السالم ي مواوع
عديدة من السورة ،وي حديثها عن قصة عيسى عليه السالم ،عروت مشهد املائدة اليت أنزَلا
هللا عليه وعلى احلواريني ي اآلايت ( ،)115 112وعروت آايت السورة مشهداً من مشاهد
يوم القيامة يذكر هللا فيها عيسى عليه السالم بفضله عليه ،ويتربأ فيه عيسى من عبادة النصارى
له ي اآلايت ( .114 )120 116 111 109وقد ورد اسم عيسى عليه السالم ي
السورة ست مرات.
حتدثت آايت سورة النساء عن سوء موقف اليهود من عيسى عليه السالم ،حيث افرتوا
على أمه مرمي وأرادوا قتل عيسى عليه السالم وصرحت اآلايت أبن هللا عصمه منهم وأَّنم ما
قتلوه وال صلبوه وإمنا شبه َلم ،ولقد رفعه هللا إليه ،وسيؤمن أهل الكتاب به قبل موته ،وأثنت
اآلايت على الراسخني ي العلم من مؤمين أهل الكتاب املتبعني حملمد (ﷺ) ،وقد ورد هذا ي
اآلايت ( ،)162 156وورد اسم عيسى عليه السالم ي السورة ثالث مرات.
أشارت آايت سورة الصف إىل عيسى عليه السالم مرتني؛ مرة ي تبليغه الدعوة لبين
إسرائيل وتكذيبهم له ي اآلية ( ،)6ومرة ي احنياز احلواريني له ونصرهتم لدينه ي اآلية (.)14
أشارت سورة احلديد إىل رسالة عيسى عليه السالم وإىل ابتدا الرهبان الرهبانية من بعده
ي اآلية (.)27
ردت على النصارى ي
أشارت سورة الزخرف إىل نبوة عيسى عليه السالم وعبوديته ،وقد َّ
عبادهتم له ي اآلايت (.)65 57
وما سوى هذا كان حديث بع السور جمرد ذكر اسم عيسى عليه السالم ومن األنبياء،
أو ذكر شريعته ورسالته ،وقد ورد امسه ي سورة البقرة ثالث مرات ،وي سورة األنعام مرة ،وي
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سورة األحزاب مرة ،وي سورة الشورى مرة.
من خالل هذا العر املوجز نرى أن القرآن مل يتحدث عن عيسى عليه السالم إال من
خالل محل أمه به ووالدهتا له ،وهذا ي سوريت آل عمران ومرمي ،ومن خالل دعوته لبين إسرائيل
وسوء استقباَلم له حيث مل يتبعه إال احلواريون ،وهذا ي سورة آل عمران واملائدة والصف ،ومن
خالل ختطيط اليهود لقتله ،لكن هللا محاه منهم وهذا ي سورة النساء ،ومن خالل عر مشهد
لساحة العر هي االخرة يتربأ فيه عيسى من عابديه النصارى وهذا ي سورة املائدة .وما
سوى هذا هو نقاش للنصارى ،وإبطال لكفرهم ابهلل وأتليههم لعيسى عليه السالم ،وإثبات
أنه عبد هللا ورسوله ،وكان النقاش واجلدال ي سوريت آل عمران واملائدة على وجه اخلصوص.115
هذا وقد أورد القرآن وصف عيسى عليه السالم أحياانً ،وهو (املسيح) ،وأحياانً يورد

(املسيح) جمرداً ،وأحياانً يورده مقروانً ابسم أمه (املسيح ابن مرمي) .حيث وردت كلمة
املسيح إحدى عشرة مرة يف القرآن الكرمي:
ي آل عمران مرة.
وي النساء ثالث مرات.
وي املائدة مخس مرات.
وي التوبة مران.
هذه هي مواوع ذكر عيسى عليه السالم وأمه مرمي ي القرآن الكرمي.
أوالً :عائلة املسيح عليه السالم يف القرآن الكرمي:
 1ـ من هم آل عمران؟ وملاذا ذكروا يف اآلية:
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مرمي هي ابنة عمران بنص آايت القرآن الكرمي﴿:ومرَمي اب نَ ِ
ت فَ ْر َج َها﴾
صنَ ْ
َ َْ َ ْ َ
ت ع ْمَرا َن الَِّيت أ ْ
َح َ
[التحريم ،]12 :وورد اسم (عمران) ثالث مرات ي القرآن الكرمي:
وحا َوآل إبراهيم َوآل عمران
 األوىل( :آل عمران) ي قوله تعاىل﴿:إِ َّن َّ
اَّللَ ْ
اصطََفى آدم َونع ً
ِ
اَّللع َِمسيع َعلِيم﴾ [آل عمران.]34-33 :
ض َها ِم ْن بَ ْع َو َّ
ني  ذعِِريَّةً بَ ْع ع
َعلَى الْ َعالَم َ
ت امرأ ِ
ِ
ت
ب إِِِين نَ َذ ْر ع
 الثانية( :امرأة عمران) والد مرمي ي قوله تعاىل﴿:إِ ْذ قَالَ ْ َ ع
َت ع ْمَرا َن َر ِِ
ك َما ِي بَطِْين عحمََّرًرا ﴾ [آل عمران.]35 :
لَ َ
 الثالثة( :ابنة عمران) ي قوله تعاىل﴿ :ومرَمي اب نَ ِ
ت فَ ْر َج َها﴾
صنَ ْ
َ َْ َ ْ َ
ت ع ْمَرا َن الَِّيت أ ْ
َح َ
[التحريم.]12 :
فمن هم آل عمران الذين ورد ذكرهم ي السورة الثالثة حسب ترتيب املصحف اليت
محلت امسهم آل عمران؟
 2ـ من هو عمران األول؟ ومن هو عمران الثاين؟
هناك شخصان من بين إسرائيل ،كل منهما امسه (عمران) ،وبينهما فرتة زمنية طويلة متتد
عدة قرون.
عمران األول :هو عمران والد نِب هللا موسى ونِب هللا هارون عليهما السالم.
والدليل على أن والد موسى امسه عمران ما أخرجه احلاكم عن أنس بن مالك روي هللا
عنه ،عن النِب (ﷺ) قال« :موسى بن عمران صفي هللا»  ،116وما أخرجه مسلم عن ابن
عباس روي هللا عنهما قال :قال رسول هللا (ﷺ) « :مررت ليلة أسر  يب على موسى بن
عمران عليه السالم»  ،117فنسب رسولنا(ﷺ) موسى عليه السالم إىل أبيه عمران.
وقد أشار القرآن إىل أسرة عمران األول :امرأته وتصرفها عندما أجنبت ابنها موسى ،وابنته
 116أخرجه احلاكم ي املستدرك.576/2 ،
 117أخرجه مسلم ،رقم  .165وانظر :األحاديث الصحيحة ،رقم .182
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اليت أمرهتا مبراقبة ابوت أخيها موسى ،وهارون شقيق موسى فهؤالء اخلمسة الصاحلون هم أفراد
أسرة عمران ،وال ندر هل كان لعمران أوالد غري املذكورين ي القرآن أم ال؟
عمران الثاين :هو والد مرمي روي هللا عنها .حيث أشار القرآن إىل محل امرأته مبرمي ونذرها
هلل ،كما أشار إىل شقيق ملرمي امسه (هارون) وهو غري هارون النِب شقيق موسى عليه السالم
وسنتحدث عنه فيما بعد إن شاء هللا تعاىل.
وذكر رسول هللا (ﷺ) أن عيسى وحيىي عليهما السالم مها أبناء اخلالة ،وهذا معناه أن زكراي
عليه السالم كان متزوجاً أخت مرمي.
وهذا معناه أن أسرة عمران الثاين املذكورة ي القرآن واحلديث مكونة من مخسة أشخاص
أيضاً ،عرفنا أمساء ثالثة منهم وهم عمران األب ،وهارون االبن ،ومرمي االبنة ،أما اسم امرأة
عمران وابنته األخرى فهذا من مبهمات القرآن.
وإذا كان عمران األول قد عاش ي مصر زمن الفراعنة ي بداية اريخ بين إسرائيل ،فإن
عمران الثاين قد عاش ي بيت املقدس ي آخر اريخ بين إسرائيل وبينهما عدة قرون.118
 3ـ من هم آل عمران الذين اصطفاهم هللا على العاملني؟
من هم آل عمران الذين اصطفاهم هللا على العاملني؟ هل هم آل عمران األول والد موسى
أم هم آل عمران الثاين والد مرمي؟
ذهب بع العلماء إىل أن (آل عمران) هم ذرية موسى وهارون ابين عمران األول عليهما
السالم ،اللذين ظهر منهما معظم أنبياء بين إسرائيل.
وذهب آخرون إىل أن (آل عمران) هم مرمي وابنها عليه السالم وأمها وأخوها روي هللا
عنهم.
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اَّلل اصطََفى آدم ونعوحا وآل إبراهيم و َ ِ
ِ
ني  ذعِِريَّةً
آل ع ْمَرا َن َعلَى الْ َعالَم َ
قال تعاىل﴿ :إِ َّن ََّ ْ
َ
َ ً َ
اَّللع َِمسيع َعلِيم﴾ [آل عمران.]34-33 :
ض َها ِم ْن بَ ْع َو َّ
بَ ْع ع
يبني سبحانه وتعاىل وحدة اإلنسانية اليت ما كان يسوغ معها خالف إال ممن ول سبيل
اَلداية ووحدة النبوة والرسالة اإلَلية اليت وحدت هبا شريعته تعاىل ،وما كان يسوغ بعد هداية
هللا تعاىل خالف إال إذا كان الضالل ،مث بني سبحانه من جيتبيهم ومن يصطفي وحيب من
عباده وكيف حيبونه هم وَيلصون لذاته العلية أبن يسلموا وجوههم له سبحانه وتعاىل وحيررون
أوالده لعبادة هللا تعاىل.119
قال اإلمام ابن كثري ي التفسريَ :يرب هللا أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل األر ،
فاصطفى آدم عليه السالم ،خلقه بيده ونفخ فيه من روحه ،وأسجد له مالئكته وعلمه أمساء
كل شيء وأسكنه اجلنة ،مث أهبطه منها ملا له ي ذلك من احلكمة ،واصطفى نوحاً عليه
السالم ،وجعله أول رسول بعثه إىل أهل األر  ،واصطفى آل إبراهيم ،ومنهم سيد البشر خامت
األنبياء على اإلطالق حممد (ﷺ) ،واصطفى آل عمران ،واملراد بعمران هذا هو والد مرمي ابنة
عمران ،أم عيسى عليه السالم.120
وآل عمران اصطفاهم هللا وهم من آل إبراهيم ،ولكنهم عخصوا ابلذكر من ابب ذكر اخلاص
بعد العام تشريفاً وتكرَّياً ،وألن السياق سوف ينتقل إىل احلديث عنهم بشيء من التفصيل.121
كان عمران صاحب صالة بين إسرائيل ي زمنه ،وكان رجالً صاحلاً ،وكانت له زوجة صاحلة
طيبة طاهرة خرية تقية وفية مطيعة لزوجها ومطيعة لرهبا ،وكان من نتاج هذا الزواج املبارك،
إكرام املوىل عز وجل َلم مبرمي عليها السالم.122
ِ
ني *﴾ :أ عامل ،أ  :اصطفى كل واحد منهم على عاملي زمانه ،وقد
﴿ َعلَى الْ َعالَم َ
 119حممد أبو زهرة ،زهرة التفاسري ،دار الفكر العر يب ،القاهرة2008 ،م.1192/3 ،
 120زهرة التفاسري.597/4 ،
 121أمحد الشرقاو  ،املرأة ي القصص القرآين ،دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط2001 ،1م ،ص .597/2
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فضلهم مبا آاهم من النبوة والكتاب ي معظمهم وي مرمي :حبملها ووالدهتا من غري مماسة بشر،
مع طهارهتا وانقطاعها لعبادة رهبا وإمدادها ي مصالها برزق هللا ي غري أوانه ،واختيارها أن
تكون أماً لعيسى الذ شاء هللا أن يكون بغري أب.123
اَّللع َِمسيع َعلِيم *﴾؛ أ ذرية يشبه بعضها بعضاً ي اخلري
ض َها ِم ْن بَ ْع َو َّ
﴿ذعِِريَّةً بَ ْع ع
والفضيلة والنية الصاحلة والعمل الصاحل واإلخالص والتوحيد اليت كانت سبباً ي ،وهذه الذرية
وب عك ًّال
هي اليت ذكرها هللا ي سياق الكالم عن إبراهيم بقولهَ ﴿ :وَوَهْب نَا لَهع إِ ْس َح َ
اق َويَ ْع عق َ
ِِ
ِ
ِ
وسى َوَه عارو َن
وس َ
وحا َه َديْنَا م ْن قَ ْب عل َوم ْن ذعِِريَّته َد عاو َ
ود َو عسلَْي َما َن َوأَي َ
َه َديْنَا َونع ً
ف َوعم َ
وب َويع ع
ِ
ِ ِ
ك َْجن ِز الْمح ِسنِني  وَزَك ِرَّاي وَحيىي و ِعيسى وإِلْياس عكلٌّ ِمن َّ ِِ
يل
َوَك َذل َ
الصاحل َ
عْ َ
َ
َ َ َْ َ َ َ َ َ
ني  َوإ ْمسَاع َ
ِِ
ِِ
ض ْلنَا علَى الْعالَ ِمني  وِمن ِ
اه ْم
س َولعوطًا َوعك ًّال فَ َّ َ َ َ
اجتَ بَ ْي نَ ع
آابئ ِه ْم َوذعِِرَّايهت ْم َوإِ ْخ َواَّن ْم َو ْ
َ ْ َ
َوالْيَ َس َع َويعونع َ
اه ْم إِ َىل ِصَراط عم ْستَ ِقيم﴾ [األنعام.124]87-84 :
َوَه َديْنَ ع
اَّللع َِمسيع َعلِيم *﴾ :أ مسيع ألقوال ،عليم بضمائرهم وأفعاَلم ،يصطفي من خلقه من
﴿ َو َّ
يعلم استقامته قوالً وفعالً ،ومسيع لكل قول جميب لصاحل الدعاء وخالص الرجاء ،عليم أبحوال
العباد مطلع على مكنون الفؤاد .وي اآليتني توجيه وإرشاد إىل وجوب اتبا األنبياء واالقتداء
هبم والسري على طريقهم ففيه الصالح والفالح.125
 4ـ والدة مرمي:
ت امرأ ِ
ِ
َّك
ك َما ِي بَطِْين عحمََّرًرا فَتَ َقبَّ ْل ِم ِِين إِن َ
ت لَ َ
ب إِِِين نَ َذ ْر ع
قال تعاىل﴿ ِ:إِ ْذ قَالَ ْ َ ع
َت ع ْمَرا َن َر ِِ
الس ِميع الْعلِ
اَّلل أ َْعلَم ِ
ترِ
ب إِِ
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ع
ت َّ ع َ ع
َ
الرِ
ِ
ك وذع ِريَّتَ ها ِمن الشَّيطَ ِ
َّ
جي ِم﴾ [آل عمران:
ان َّ
الذ َك عر َك ْاألعنْثَى َوإِِِين َمسَّْي تع َها َم ْرَميَ َوإِِِين أععي عذ َها بِ َ َ ِ َ َ ْ
.]36-35
ذكر هللا نشأة عيسى ببيان نشأة أمه ،بياانً لبطالن ما يعتقده النصارى فيه من أنه ابن هللا
 123عبد هللا شحاته ،تفسري القران الكرمي ،دار غريب للطباعة والنشر ،القاهرة2000 ،م.1557/2 ،
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تعاىل عن ذلك ،وأسلوب القرآن عند َرِِد وإبطال عقيدة ،أن يبني أصلها فينقضه لتع ْن َق َ هي
تبعاً .فاجلدال ي فرو أصوَلا خاطئة ال يوصل إىل حق ،فيزعمون أن عيسى ابن هللا ،تعاىل
هللا ،وعيسى له أم وأمه مرمي ،ومرمي َلا أم وأب ،وَلما أمهات واابء إىل آدم ،فمن أين أتت
بنوته هلل؟
ولذا ذكر هللا الزوجية بني امرأة عمران وعمران ،فقال :إشارة إىل األبوة واألمومة ﴿إِ ْذ قَالَ ِ
ت
َت ِع ْمَرا َن﴾ [آل عمران ، ]35 :وذكر هللا اسم مرمي ،ومل يذكر اسم أمها ،ألن نسب عيسى
ْامَرأ ع
يرجع إىل مرمي مث أبيها ،ال يرجع إىل أمها ،والناس تنسب إىل آابئهم ،واسم مرميَ :حنَّة ،فعيسى
هو ابن مرمي بنت عمران ،وال يقال :عيسى ابن مرمي بنت حنِة ،وإَّنا ذكرت مرمي ،ألن عيسى
نسب إليها لعدم األب ،وملا كان ملرمي أب تركت األم حنة وذكر األب عمران ،وملا كانت أم
َت ِع ْمَرا َن ﴾.126
مرمي ال أثر َلا ي نسب عيسى قال ﴿ ْامَرأ ع
وقد ذكر هللا األحوال اليت اكتنفت احلمل ابلبتول مرمي ووالدهتا وتربيتها ،ويالحظ القارئ
أن العبادة والنسك أظالها وهي جنني ي بطن أمها إىل أن بلغت مبلغ النساء ،واصطفاها هللا
ألمر جليل خطري ،فأمها وهي حامل هبا نذرت ما ي بطنها ملا حترك احلمل ي أحشائها أن
يكون خالصاً لوجه هللا تعاىل ،منقطعاً لعبادته وخدمة بيت املقدس ،واحملرر :هو اخلالص هلل عز
وجل ال يشوبه شيء من أمر الدنيا وال يشغله شاغل عن عبادة هللا تعاىل.127
فقد أرادت امرأة عمران أن يكون ما ي بطنها منذوراً هلل ،موقوفاً على عبادة هللا خالصاً
لدين هللا ،حمرراً من كل قيد يقيِده ي هذه احلياة ،وأرادت ملولودها أن حيقق احلرية احلقيقية،
وذلك بتحريره من قيود الذل واالستعباد املعنو وأن ال يتقيد ابألهواء والشهوات وامللذات،
وأن ال تستعبده الدنيا وما فيها ،وأن ال ينشغل مبا فيها عما أوجبه هللا عليه وكلفه به ،وأن
يستعلي على كل القيود اليت تقيده وتعيق عبادته.
فإن كان املؤمن هكذا فهو احلر احملرر اخلالص هلل ،وإن مل يكن كذلك فهو عبد الدنيا
 126عبد العزيز الطريفي ،التفسري والبيان ألحكام القران ،مكتبة دار املنهاج ،الراي  ،ط2017 ،1م.582/2 ،
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والشهوة وأسري اَلوى والضرورة.128
وهذه القصة عن جدة عيسى عليه السالم من أمه تكشف لنا عن قلب (امرأة عمران) أم
مرمي ،وما يعمره من إَّيان ومن توجه إىل رهبا أبعز ما متلك ،وهو اجلنني الذ حتمله ي بطنها
خالصاً لرهبا ،حمرراً من كل قيد ومن كل شرك ،ومن كل حق ألحد غري هللا سبحانه ،والتعبري
ويفر إىل هللا
عن اخللوص املطلق أبنه حترر تعبري موح ،فما يتحرر حقاً إال من َيلص هلل كله ِ
جبملته وينجو من العبودية لكل أحد ولكل شيء ولكل قيمة ،فال تكون عبوديته إال هلل وحده
فهذا هو التحرر إذن ،وما عداه عبودية وإن تراءت ي صورة احلرية.
فما يتحرر إنسان وهو يدين ألحد غري هللا بشيء ما ي ذات نفسه أو ي جمرايت حياته
أو ي األووا والقيم والقوانني والشرائع اليت تصرف هذه احلياة ،ال حترر وي قلب اإلنسان
تعلق أو تطلع أو عبودية لغري هللا وي حياته شريعة أو قيم أو موازين مستمدة من غري هللا.
فالصورة الوحيدة للتحرر هي حتقيق التوحيد والعبادة اخلالصة هلل ،كما بينت جدة عيسى عليه
السالم ي مناجاته ودعائها للسميع العليم.
ينم
وهذا الدعاء اخلاشع من امرأة عمران ،أبن يتقبل رهبا منها نذرها وهو فلذة كبدها ِ
عن التوجه اخلالص هلل وبكليتها والتحرر من كل قيد ،والتجرد إال من ابتغاء قبوله ورواه،
ِ
َّك أَنْت َّ ِ
ميع الْعلِيم ﴾ [آل عمران]35 :
ت لَ َ
ب إِِِين نَ َذ ْر ع
ك َما ِي بَطِْين عحمََّرًرا فَتَ َقبَّ ْل م ِِين إِن َ َ
﴿ر ِِ
َ
الس ع َ ع
.129
ك أَنْت َّ ِ
يع الْ َعلِ عيم ﴾ [آل عمران]35 :؛ السميع ،اجمليب لصاحل الدعاء والعليم بكل
 ﴿ إِنَّ َ َ
السم ع
قصد وفعل.130
َّك أَنْت َّ ِ
يع﴾؛ لتضرعي ودعائي .
﴿ إِن َ َ
السم ع
﴿ الْ َعلِ عيم *﴾؛ مبا ي ومري وقلِب .
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َّك أَنْت َّ ِ
يع﴾؛ جلميع املسموعات اليت من مجلتها تضرعي .
﴿إِن َ َ
السم ع
﴿الْ َعلِ عيم *﴾؛ لكل املعلومات اليت من زمرهتا ي ومري ال غري.131
َّك أَنْت َّ ِ
يع الْ َعلِ عيم *﴾ السميع ،العليم بنييت ،ومل تكن تعلم ما ي بطنها أذكراً أم
﴿إِن َ َ
السم ع
أنثى.132
ت
يعين أنك أنت اي رب «السميع» ملا أقول وأدعو «العليم» ملا أنو ي نفسي ﴿إِن َ
َّك أَنْ َ
َّ ِ
يع الْ َعلِ عيم *﴾ ،ال َيفى عليك سر أمر وعالنيته.133
السم ع
َّك أَنْت َّ ِ
يع الْ َعلِ عيم *﴾ تسمع دعائي وتعلم نييت ،هذا وهي ي البطن قبل
﴿إِن َ َ
السم ع
ووعها.134

 5ـ والدة امرأة عمران أبنثى:
ت ولَْيس َّ
الذ َك عر
و ْعتع َها أعنْثَى َو َّ
و َعْت َها قَالَ ْ
اَّللع أ َْعلَ عم ِمبَا َو َ
ب إِِِين َو َ
قال تعاىل﴿ :فَلَ َّما َو َ
ت َر ِِ
و َع ْ َ َ
ِ
ك وذع ِريَّتَها ِمن الشَّيطَ ِ
الرِجي ِم﴾ [آل عمران .]36 :لقد
ان َّ
َك ْاألعنْثَى َوإِِِين َمسَّْي تع َها َم ْرَميَ َوإِِِين أععي عذ َها بِ َ َ ِ َ َ ْ
كانت تنتظر ولداً ذكراً ،فالنذر للمعابد مل يكن معروفاً إال للصبيان ،ليخدموا اَليكل وينقطعوا
و ْعتع َها
ب إِِِين َو َ
للعبادة والتبتل ،ولكن ها هي ذ جندها أنثى فتتوجه إىل رهبا ي دعاء حزين ﴿ َر ِِ
ت﴾ ،فهي تتجه إىل رهبا مبا وجدت وكأَّنا تعتذر أن مل يكن َلا ولد
أعنْثَى َو َّ
و َع ْ
اَّللع أ َْعلَ عم ِمبَا َو َ
ذكر ينه ابملهمة.
﴿ولَْيس َّ
الذ َك عر َكاألعنْثَى﴾ تنه األنثى مبا ينه به الذكر ي هذا اجملال وهذا احلديث
َ َ
على هذا النحو فيه شكل املناجاة القريبة مناجاة من يشعر أنه منفرد بربه وحيدثه مبا ي نفسه
ومبا بني يديه ويقدم له ﴿ َوإِِِين َمسَّْي تع َها َم ْرَميَ﴾ َّيلك تقدَّياً مباشراً لطيفاً ،وهي احلال اليت يكون
فيها هؤالء العباد املختارون مع رهبم ،حال الود والقرب واملباشرة واملناجاة البسيطة العبارة اليت
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ال تكلف فيها وال تعقيد ،مناجاة من حيس أنه حيدث قريباً ودوداً مسيعاً جميباً.135
وقد حتدث العلماء عن معاين عميقة ي اآلايت السابقة ي تفسريهم لبع
ت﴾
و َع ْ
أ َْعلَ عم ِمبَا َو َ

اآلايتَ ﴿ :و َّ
اَّللع

واَلدف من هذه اجلملة التأكيد على علم هللا مبا ،وعلم هللا مبا ي بطنها عندما نذرت
نذرها ،وعلم هللا مبا ستحمل وتضع قبل أن حتمل وتضع.
إن هللا هو الذ قدر أن يرزقها أنثى ،حلكمة يريدها ،وهو العامل بذلك ،وعلم هللا شامل
لكل شيء حميط بكل شيء ،يعلم األشياء قبل وقوعها ،ويوجدها وفق علمه هبا ،فمعىن مجلة:
ت﴾ ،وأنه أنثى ،وأنه جاء على غري ما توقعته
هللا أعلم ابملولود الذ ﴿ َو َّ
و َع ْ
اَّللع أ َْعلَ عم ِمبَا َو َ
وأرادته.136
وهي أيضاً ليست من كالم امرأة ﴿ولَْيس َّ
الذ َك عر َكاألعنْثَى﴾ ،وإمنا هي تقرير حلقيقة قاطعة
َ َ
أراد هللا بياَّنا ي هذا املووو  ،وهذه اجلملة خاصة ابلسياق الذ وردت فيه ،وهو نذر ما ي
بطن امرأة عمران للعبادة واخلدمة والوقف.
واملعىن :ليس الذكر كاألنثى ي هذا اجملال ،ألن خدمة بيت هللا ،والتفرغ لعبادة هللا ي بيت
التحمل
هللا ال يتساوى فيه الذكر واألنثى ،فهو حيتاج إىل مزيد من اجلهد ،والقوة واجللد و ِ
والصرب ،يبذل فيه صاحبه كثرياً من الطاقة البدنية .وليس الذكر كاألنثى ي هذا اجملال ،فاألنثى
قد ال تقدر على أداء ذلك بصورة جيدة ،فالذكر أكثر قوة وطاقة وجلداً من األنثى.
وال نرى أن تععمم هذه اجلملة لتشمل مجيع جماالت ﴿ولَْيس َّ
الذ َك عر َكاألعنْثَى﴾ بني الرجال
َ َ
والنساء ،وال نرى استنطاق هذه اجلملة لتدل على التفضيل املطلق للرجال على النساء ي كل
شيء.
نص صريح ي تفضيل الذكور على اإلانث تفضيالً ذكورايً ،لذكر أفضل ابعتباره
وال يوجد ٌّ
 135ي ظالل القران.393/1 ،
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نص على ذلك ،بل القرآن صريح ي اعتماد التقوى أساس التفضيل
ذكراً من األنثى ال يوجد ِ
ِ
والتفاول والتكرمي قال تعاىل﴿ :اي أَي َها الن ِ
واب
َّاس إ َّان َخلَ ْقنَا عك ْم م ْن ذَ َكر َوأعنْثَى َو َج َع ْلنَا عك ْم عشعع ً
َ
ع
اَّللِ أَتْ َقا عك ْم ﴾ [الحجرات .]13 :أكرمكم عند هللا أتقاكم ،سواء
َوقَبَائِ َل لِتَ َع َارفعوا إِ َّن أَ ْكَرَم عك ْم ِعْن َد َّ
كان ذكراً أم أنثى ،واللطيف ي املعىن اللغو لكل من الذكر واألنثى أنه قائم على أساس
التفريق املعنو بينهما.
إن معىن (الذكر) قائم على الشدة والقوة واليبوسة ،ومعىن (األنثى) قائم على الليونة والنعومة،
فاهلل حكيم ي خلق كل من الذكر واألنثى ،فلم جيعلهما متماثالن ي كل شيء وي مووو
الشدة والصالبة جعل الذكر أقوى من األنثى ،الذكر هو األشد واألمنت واألقوى واألصلب،
ليؤد رسالته ي احلياة ،واألنثى هي األكثر ليونة وسهولة ،هي املتكسرة الرقيقة اللطيفة لتؤد
وظيفتها وتكون مطلوبة مرغوابً فيها ،وصدق هللا القائل (وليس الذكر كاألنثى).137
 و(مرمي) اسم األنثى الوحيد املذكور ي ﴿ َوإِِِين َمسَّْي تع َها﴾ ،أما النساء األخرايت فإَّنن يذكرن
أبلقاهبن وكناهن فيقال( :أم موسى) و(أخت موسى) و(امرأة فرعون) وهكذا.138
ومعىن (مرمي) ي لغتهم كما جاء العابدة وهي تتمىن أن تكون وليدهتا عابدة خاشعة لرب
العاملني وإذا كانت مستها ساعة والدهتا هبذا االسم ،فهذا يدل على امتالئها ووعيها ابلغاية اليت
تريدها من مولودها منذ أن كانت حتن للولد وتتضر إىل هللا أن يرزقها إايه ،وَلذا عجلت
وأعلنت امسها تفاؤالً وأمالً.139
وي هذه التسمية أشارت إىل عزمها على إمضاء نذرها ورجائها أن يكون عند هللا مقبوالً،
والسعي ي التقرب إليه سبحانه وتعاىل وإظهار أَّنا غري راجعة ي نيتها ،وإن كان ما ووعته
أنثى ،وأَّنا وإن مل تكن خليقة بسدانة بيت املقدس فلتكن من العابدات فيه.140
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ِ
ك وذع ِريَّتَ ها ِمن الشَّيطَ ِ
الرِجي ِم ﴾ [آل عمران ]36 :زال احلديث موصوالً
ان َّ
َ ﴿ وإِِِين أععي عذ َها بِ َ َ ِ َ َ ْ
عن مناجاة امرأة عمران لرهبا وتضرعها إليه أن يقبل وليدهتا وجيعلها مباركة ،وحيفظها من
الشيطان الرجيم ،فاملوىل سبحانه وتعاىل خري حافظ ،وهو سبحانه أرحم الرامحني وأحكم
احلاكمني ،وي هذه الدعوة اليت توجهت هبا امرأة عمران لرهبا إشارة إىل حرصها ورجائها
ي أن حيفظ هللا َلا بنتها ويرعاها حىت تشب وتكرب وتكون َلا ذرية ،ولقد استجاب هللا
تعاىل َلا.141
وعندما ننظر ي اآلايت اليت سجلت دعاء امرأة عمران فإننا ندرك منها صفاء روحها،
ك َما ِي بَطِْين عحمََّرًرا
ت لَ َ
ب إِِِين نَ َذ ْر ع
﴿ر ِِ
وعظمة إَّياَّنا وحرارة اتصاَلا ابهلل ،يظهر ذلك ي قولهَ :
الس ِم ِ
ك َوذعِِريَّتَ َها
يع الْ َعل عيم﴾ [آل عمران ،]35 :وي قولهَ ﴿ :وإِِِين أ ِععي عذ َها بِ َ
فَتَ َقبَّ ْل ِم ِِين إِن َ
َّك أَنْ َ
ت َّ ع
ِمن الشَّيطَ ِ
الرِجي ِم ﴾ [آل عمران ،]36 :و(ذريتها) حمصورة ي ابنها عيسى عليه السالم ،ألن
ان َّ
َ ْ
ظاهر السياق القرآين على أن مرمي مل تتزوج وأَّنا أجنبت عيسى أبمر من هللا ،وعيسى عليه
السالم رفع إىل السماء ومل يتزوج ،فليس له ذرية وال نسل.
وقد استجاب هللا دعاء امرأة عمران فأعاذ مرمي من الشيطان الرجيم ،وأعاذ ذريتها ابنها
عيسى من الشيطان الرجيم أيضاً ،142مل يكن للشيطان سبيل ملرمي وابنها عيسى ،ومل يكن له
َّيس مرمي حني والدهتا ،ومل َّيس
سلطان عليهما ،فحفظها هللا من وساوسه ونزغاته ،بل إنه مل ِ
عيسى أيضاً حني والدته ،وصرح هبذه احلقيقة رسولنا (ﷺ).143
فقد قال (ﷺ)«:ما من بين آدم مولود إال َّيسه الشيطان حني يولد فيستهل صارخاً من
ك
مس الشيطان غري مرمي وابنها» ،مث قرأ أبو هريرة راو احلديث قول هللا ﴿ َوإِِِين أ ِععي عذ َها بِ َ
ِ
144
ِ
ِ
ِ
الرجي ِم ﴾ [آل عمران. ]36 :
َوذعِِريَّتَ َها م َن الشَّْيطَان َّ
لقد سألت امرأة عمران رهبا أن حيفظ الوليدة ابنة األطهار األبرار من مكائد الشيطان
 141املرجع السابق.607/2 ،
 142صالح اخلالد  ،القصص القرآين :عر وقائع وحتليل أحداث.179/4 ،
 143املرجع السابق.180/4 ،
 144البخار  ،رقم  .3431وانظر :مسلم رقم .2366
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وتسويله لتتم النعم خبلوصها لرب العاملني ،وزادت من مناجاهتا ي مقام أنسها برهبا أن يتعدى
حفظه ورعايته وصونه وكرامته هذه الوليدة الربيئة الطاهرة لتشمل ذريتها ،مهما امتدت عروقها
وتتابعت أغصاَّنا وفروعها فهي حلقات بيت صاحل ،وللصاحل ااثره اليت تدرك الذرية ولو بعد
حني ،فاستجاب هللا عز وجل دعاء امرأة عمران كامالً غري منقوص وزادها نعائم على نعائمه
ومل جيعل للشيطان من ساعة والدهتا إليها من سبيل.145
وقد أرشدان الرسول (ﷺ) إىل حتصني ذريتنا من الشيطان الرجيم ،فاإلنسان إذا ما جاء
أهله ،وجميء األهل مظنة حصول الولد ،فيقول اإلنسان إذا جاء أهله «اللهم جنِب الشيطان
وجنب الشيطان ما رزقتين ،فإن كان بينهما ولد مل يضره الشيطان ومل يسلط عليه».146
 6ـ تقبُل املوىل عز وجل ملرمي وإنباهتا نبااتً حسناً:
لقد علم هللا تعاىل إخالص امرأة عمران ي ندائها لرهبا فقد كانت عارفة أبسرار النداء
ب﴾ فهي طلبت من الرب الرتبية من البداية إىل ،وكان ي دعائها
والدعاء فنادت رهبا قائلةَ ﴿ :ر ِِ
تضر وانكسار لنفسها بني يد رهبا حيث كان نذرها بناء على أن يكون ذكراً حيصل منه
من القوة واخلدمة والقيام بذلك ما حيصل من أهل القوة ،واألنثى خبالف ذلك فجرب هللا قلبها
وتقبل هللا نذرها ،وصارت هذه األنثى أكمل وأمت من كثري من الذكور ،بل من أكثرهم ،وحصل
هبا من املقاصد أعظم ما حيصل ابلذكر.147
وكانت اإلجاابت اإلَلية والنفحات الرابنية واملواهب اللدنية اليت تنتظر هذه الوليدة
السعيدة ،فأوحى هللا عز وجل إىل نِب هللا زكراي أن تقبلوا هذه الوليدة ي رحاب البيت املقدس،
خالف غريها من اإلانث خلدمته وللتفرغ للعبادة ي جنباته ،فيه طاهرة مصون مصطفاة على
النساء وهذا من استجابة دعاء هللا المرأة عمران ،أبن قبل ما متنته من انقطا وليدها هلل ومرافقة
الصاحلني العابدين ،ومل يقبل قبلها أنثى ي هذا.
 145د .فاروق محادة ،اابء وأبناء مالمح تربوية ي القران الكرمي ،ص .237
 146البخار  ،رقم .3283
 147السعد  ،تفسري السعد تيسري الكرمي الرمحن ي تفسري كالم املنان ،حتقيق :عبد الرمحن بن معال اللوحيق ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،لبنان ،ط،1
 2000م.218/1 ،
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وخلعقها ،فقد رزقها هللا شكالً مجيالً ومنظراً هبيجاً،
وجعل نشأهتا خري نشأة ي خ ْلقها ع
وسلكها ي سلك أهل السعادة من العباد الصاحلني ،وقرَّنا ي طفولتها ابألولياء املتبتلني ،فلم
تعرف للشر طريقاً وال للزيغ مدخالً ،ومن نشأ هذه النشأة احلسنة ،وترعر ي هذا اجلو اإلَّياين
فأَّن له إذا كرب أن ينحرف أو يزيغ.
وهذه اآلية الكرَّية قاعدة من قواعد الرتبية القرآنية ي العناية ابألطفال من والدهتم ،ومحايتهم
ي نشأهتم وطفولتهم حىت يرسخ اإلَّيان ي قلوهبم والعمل الصاحل ي جوارحهم ،وأن يعيشوا ي
أتراب َلم صاحلني وقرانء طاهرين ،لينبتوا نبااً حسناً وليسبق اخلري إىل قلوهبم وعقوَلم ،حىت إذا
قل أن جيد له مكاانً ومووعاً ،وكم ي هذه اآلية الكرَّية ﴿فَتَ َقبَّلَ َها َرهبَا بَِقبعول
ما جاء الشر َّ
اا َح َسنًا﴾ [آل عمران .]37 :من أثر ند ي القلب يوحي إىل قلب كل أب
َح َسن َوأَنْبَ تَ َها نَبَ ً
مبعاين العناية والرعاية ،واحلرص على األبناء والذرية ،ومن متام العناية والنشأة احلسنة ،والرعاية
الصاحلة أن كفلها زكراي وهو زوج خالتها على األشهر ،أو زوج أختها كما جاء ي رواية ،ففي
حديث اإلسراء واملعراج« :فإذا أان اببن اخلالة عيسى ابن مرمي وحيىي بن زكراي»  ،148ويطلق
على القول األول بتوسع.
وقد قال اإلمام مالك وغريه :إن أمها أسلمتها إليهم بعد إرواعها وبقائها ي حجرها مدة
يدفع مثلها إىل الغري ،وإليه مال ابن كثري ومجهور املفسرين ،أن أمها حني ووعتها لفتها ي
وح ْربهم
خروقها ،مث خرجت هبا إىل املسجد فسلمتها إىل العبِاد املقيمني به ،وكانت ابنة إمامهم َ
وصاحب صالهتم فتنازعوا فيما بينهم كل يريد أن يفوز هبذه الزلفى ،وحيظى هبذه القربة إىل هللا
تعاىلِ ،
فمنَ عن عمران عليهم كمعلم وحرب كثرية ،وهي متت إىل أصل جليل وشجرة مباركة ،فالعناية
هبا ليست كالعناية بغريها ،وجاء الوحي بقبوَلا ي البيت املقدس ،كل هذه األمور وغريها
ِ
ك
جعلتهم يتنافسون على الفوز هبذا الشرف العظيم ،حىت اقرتعوا بينهم كما قال هللا تعاىل﴿ :ذَل َ
ب نع ِ
ِم ْن أَنْبَ ِاء الْغَْي ِ
ت
وح ِيه إِلَْي َ
ت لَ َديْ ِه ْم إِ ْذ يعْل عقو َن أَقْ َال َم عه ْم أَي عه ْم يَ ْك عف عل َم ْرَميَ َوَما عكْن َ
ك َوَما عكْن َ
لَ َدي ِهم إِ ْذ ََيْتَ ِ
ص عمو َن﴾ [آل عمران.]44 :
ْ ْ
 148البخار  ،أحاديث األنبياء .467/6
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وكان ي قدر هللا تعاىل أن تكون ي كفالة النِب زكراي ،وخالتها زوجه ،وقد جاء ي احلديث
الشريف« :اخلالة مبنزلة األم»  ،149فعطف خالتها كبري ورعايتها لشؤوَّنا ي جانب املرأة امة،
أما كفالة زكراي فلتقتبس من عمله وصالحه ولتطمئن ،وأتمن على نفسها اطمئناانً اماً ،وي
هذا تعليم لآلابء ،ليختاروا ألبنائهم وبناهتم مربني ومعلمني ومعلمات من الصاحلني والصاحلات
األكفاء.
إن امرأة عمران بصالحها وصالح بيتها كانت تتمىن الولد الصاحل ،وليس أ ولد ،وتوكلت
على رهبا ي ذلك وي غريه من شؤوَّنا.
إن هذه اآلايت اليت أخربتنا عن امرأة عمران ي رغبتها للولد تكشف لنا معلم من معامل
طريق الصلحاء األتقياء أنه يهيؤون أوالدهم ي مهمات احلياة الراقية وقممها العالية ،ومقاصدها
الغالية ،وعلى رأسها خدمة الدين وتبليغ الدعوة ي استمرارها وبقائها ،وال يهيؤوَّنم ملا هو
فائت عاجل ،مما يستو فيه اإلنسان والعجماوات ،وملا ولدت األنثى مل تسخط ومل تتذمر بل
رويت وليس الروى أن ال حتس ابلبالء ،بل الروى أن ال تعرت على احلكم والقضاء.
والروى سكون القلب إىل أحكامه ،وموافقة القلب مبا روي هللا تعاىل به واختاره ،وأفادتنا
هذه اآلايت البينات احلرص على اختيار الصاحل احلسن من األمساء ،ملا نتومسه ونرجوه من
البنات واألبناء ،ليشب الناشئ ،وهو عارف مبا أراده منه أبواه.
وقد كان العرب يسمون أوالدهم صخراً وحرابً وأمثاَلا ،ويسمون خدمهم بنافع وأفلح وبركة،
وملا سئلوا عن ذلك قالوا :إن أوالدان ألعدائنا ،وخدمنا لنا ،وَلذا نعسميهم كل مبا هو له.
مدت امرأة عمران أكفها إىل هللا بصاحل الدعاء لولدها وذريتها ،ودعاء الوالدين له شأن
عظيم عند هللا ،وكل هذه الدرجات مراقي عالية ي الرتبية القرآنية.
وعلمتنا هذه التوجيهات الرابنية أن حنرص بكل ما نستطيع على إنبات أبنائنا وبناتنا النبات
احلسن ،وأن يكون ذلك نصب أعيننا ي غدوتنا ورواحنا وليلنا وَّناران.150
 149البخار  ،كتاب الصلح .304/5
 150فاروق محادة ،اابء وأبناء مالمح تربوية ي القران الكرمي ،ص .241
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قال تعاىل ﴿ :فَتَ َقبَّلَ َها َرهبَا بَِقبعول َح َسن ﴾ [آل عمران ،]37 :والقبول هو :أخذ الشيء بروا
واحلسن شيء فوق الروا ،ستلمحه ي تربية مرمي العذراء وهو ليس قبوالً عادايً ،ولكنه قبول
اا َح َسنًا َوَك َّفلَ َها َزَك ِرَّاي ﴾ [آل عمران.]37 :
حسن وَلذا قال تعاىلَ ﴿ :وأَنْبَ تَ َها نَبَ ً
فاإلنبات احلسن حيمل ملحظني يف حياة مرمي عليها السالم:
أوهلما :أَّنا كانت حتت الرتبية الرابنية منذ بدايتها األوىل ي بطن أمها ،كما يرعى الفالح
نباته ابلعناية والنماء.
اثنيهما :أن إجابة هللا المرأة عمران دليل على إخالصها ،ألن هللا اختص مرمي ابلرتبية اليت
هي من خصائص الربوبية ،من اإلنبات احلسن ،وكفالة زكراي َلا.151
وي قوله تعاىل ﴿ :فَتَ َقبَّلَ َها َرهبَا بَِقبعول َح َسن ﴾ ،جاءت الفاء هنا للتعقيب؛ لبيان سرعة
استجابة املوىل عز وجل لدعائها وسرعة حتقيقه لرجائها فهو من املؤمن قريب ولدعائه جميب،
ِ
قال تعاىل﴿ :وإِذَا سأَلَ ِ ِ
ِِ
يب َد ْع َوةَ الدَّا ِ إِذَا َد َعا ِن فَ ْليَ ْستَ ِجيبعوا ِيل
َ َ َ
ك عبَاد َع ِِين فَإ ِين قَ ِريب أعج ع
ولْي ؤِمنوا ِ يب لَعلَّهم ي رش عدو َن﴾ [البقرة ،]186 :وي قوله تعاىل﴿ :وقَ َال رب عكم ادع ِوين أ ِ
ب لَ عك ْم﴾
َ ع ْ َْ ع
َ عْ ع
َ َ ع ْع ْ
َستَج ْ
[غافر.152]60 :
اا َح َسناً﴾ ،فقد أكرمها هللا وأنعم عليها
وي قوله تعاىل مع قبوَلا عند هللا قبوالً ﴿ َوأَنْبَ تَ َها نَبَ ً
153
الرب
أبن أنبتها نبااً حسناً ،قال ابن كثري :جعلها شكالً مليحاً ومنظراً هبيجاً  ،وقد رابها ِ
عز وجل تربية حسنة ي عبادة وطاعة لرهبا .154واآلية تفيد حسن منائها وسالمتها واكتمال
بنيتها اكتماالً طبيعياً برعاية رابنية خالصة.

 151حممد متويل الشعراو  ،مرمي واملسيح ،مجع وإعداد :عبد القادر أمحد عطا ،مكتبة الرتاث اإلسالمي ،القاهرة ،د.ت ،ص .52
 152أمحد الشرقاو  ،املرأة ي القصص القرآين.608/2 ،
 153تفسري ابن كثري.359/1 ،
 154أمحد الشرقاو  ،املرأة ي القصص القرآين.610/2 ،
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 7ـ كفالة زكراي ملرمي عليهما السالم:
عز وجل مرمي عليها السالم وأنبتها نبااً حسناً ،فجعل َلا من يقوم
بعد أن تقبل املوىل َّ
بشأَّنا ويعىن أبمرها ويهتم إبصالحها ،قي َلا نبياً من األنبياء هو زكراي عليه السالم ،فكان
كفالته َلا نعمة من هللا ورمحة قال تعاىلَ ﴿ :وَك َّفلَ َها َزَك ِرَّاي﴾ [آل عمران .]37 :ولكن كيف متت
تلك الكفالة؟
لقد متَّ هذا األمر بتوفيق من هللا عز وجل بعد أن تنافس األحبار والرهبان وتنازعوا على
كفالة مرمي ،كل يرجو ويطلب لنفسه أن ينال هذا الشرف ،وأن حيظى بذاك املقام ،فمرمي عليها
السالم بنت إمامهم ومعلمهم عمران عليه السالم ،الرجل الصاحل الذ مات دون أن تكتحل
عيناه برؤية البنت ،وحرصاً على هذا الشرف ووفاء للمعلم واملر يب واملصلح واإلمام كان تنافسهم
وتسابقهم الذ وصل إىل حد النزا واالختصام على كفالة مرمي عليها السالم.
ِ
ب نع ِ
ك ِم ْن أَنْبَ ِاء الْغَْي ِ
ت لَ َديْ ِه ْم إِ ْذ يعْل عقو َن أَقْ َال َم عه ْم أَي عه ْم
وح ِيه إِلَْي َ
قال تعاىلَ ﴿:ذل َ
ك َوَما عكْن َ
ي ْك عفل مرَمي وما عكْنت لَ َدي ِهم إِ ْذ ََيْتَ ِ
ص عمو َن﴾ [آل عمران.]44 :
َ ع َْ َ َ َ َ ْ ْ
فقد كان كل واحد منهم شديد احلرص على كفالة تلك اليتيمة ،وملا مل جتتمع َلم كلمة ومل
يتفق َلم رأ فكل واحد يريد أن يستأثر هبذه الكرامة ،وكان أوىل هبم أن يرتكوا كفالتها لنِب
هللا زكراي عليه السالم ،وملا طال جداَلم حول من يكفلها اتفقوا على أن يقرتعوا فيما بينهم
فمن فاز ي القرعة فقد فاز ابلكفالة.
ت لَ َديْ ِه ْم إِ ْذ يعْل عقو َن أَقْالََم عه ْم أَي عه ْم يَ ْك عف عل َم ْرَميَ﴾ .وعن عباس روي هللا
قال تعاىلَ ﴿ :وَما عكْن َ
ت لَ َديْ ِه ْم إِ ْذ يعْل عقو َن أَقْ َال َم عه ْم﴾ :اقرتعوا فجرت األقالم
﴿وَما عكْن َ
عنهما قال ي تفسري قوله تعاىلَ :
قلم زكراي اجلِْريَِة فكفلها زكراي.155
مع اجلِْريَِة َ
وعال ع
قال ابن حجر :وعال قلم زكراي :أ ارتفع على املاء وي إحدى الرواايت (وعال) ،و(اجلِرية)
 155ابن حجر العسقالين ،فتح البار شرح صحيح البخار  ،حتقيق وتصحيح :حممد فؤاد عبد الباقي ،حمب الدين اخلطيب ،دار املعرفة ،بريوت،
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بكسر اجليم واملعىن :أَّنم اقرتعوا على كفالة مرمي أيهم يكفلها فأخرج كل واحد منهم وألقوها
كلها ي املاء فجرت أقالمهم مع اجلرية إىل أسفل وارتفع قلم زكراي فأخذها.156
وسواء جرى قلم زكراي وسبق أقالمهم أو جرت أقالمهم وثبت قلمه أو عال بقلمه وسبح
على املاء وغاصت أقالمهم أو العكس ،على أ حال كان االقرتا  ،فاملهم أن زكراي عليه
السالم فاز ابلقرعة وتوىل كفالة مرمي عليها السالم.157
وي قوله ﴿ َوَك َّفلَ َها﴾ على أن الفاعل هو هللا تعاىل واَلاء ملرمي أ  :جعل زكراي َلا ،فزكراي
وإن كان قد أقبل على كفالتها ،فإن الذ هداه إىل ذلك ووفقه ويسر له ذلك األمر هو هللا
عز وجل.158
فقد جعل هللا سبحانه وتعاىل كفالتها لزكراي ،وجعله أميناً عليها ،وكان زكراي رئيس اَليكل
اليهود من ذرية هارون الذين صارت إليهم سدانة اَليكل.159
وكان نبياً كرَّياً عليه السالم ،وألن هللا يع ِدها ألمر عظيم وَلذا عاشت مرمي طفولتها وشباهبا
عند زكراي عليه السالم ،واقتبست منه العلم واملعرفة واقتدت به ي العبادة والذكر واستفادت
منه اخللق والسلوك ،فنشأت نشأة إَّيانية صاحلة وكانت عابدة ذاكرة زاهدة مقبلة على هللا
متصلة به ،ومضت السنوات ومرمي ي كفالة زكراي ،حىت صارت فتاة ابلغة ،واعية انوجة ،وهي
مقبلة على عبادهتا واتصاَلا ابهلل وذكرها له.160
وقد كانت كفالة زكراي عليه السالم ألمرين:
أوالً :كرامة ملرمي عليها السالم:
ِ
ََّن لَ ِ
ك َه َذا
اب َو َج َد ِعْن َد َها ِرْزقًا قَ َال َاي َم ْرَميع أ َّ
قال تعاىل ﴿ :عكلَّ َما َد َخ َل َعلَْي َها َزَك ِرَّاي الْم ْحَر َ
 156أمحد الشرقاو  ،املرأة ي القصص القرآين.612/2 ،
 157الشرقاو  ،املرجع نفسه.612/2 ،
 158الشرقاو  ،املرجع نفسه.612/2 ،
 159ي ظالل القران.393/1 ،
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اَّللَ يَ ْرعز عق َم ْن يَ َشاءع بِغَ ِْري ِح َساب﴾ [آل عمران.]37 :
اَّللِ إِ َّن َّ
ت عه َو ِم ْن ِعْن ِد َّ
قَالَ ْ
قام نِب هللا زكراي عليه السالم بكفالة مرمي ،وجعل مقامها ي بيت املقدس ،ي أشرف
مكان :وهو احملراب.161
وقد أكرمها هللا إكراماً حيث كان يرزقها رزقاً خاصاً ،وهي عابدة معتكفة ي احملراب ،ورأى
ِ
ََّن
اب َو َج َد ِعْن َد َها ِرْزقًا قَ َال َاي َم ْرَميع أ َّ
زكراي عليه السالم ذلك ﴿ :عكلَّ َما َد َخ َل َعلَْي َها َزَك ِرَّاي الْم ْحَر َ
لَ ِ
اَّللَ يَ ْرعز عق َم ْن يَ َشاءع بِغَ ِْري ِح َساب﴾ [آل عمران ]37 :وكلمة
اَّللِ إِ َّن َّ
ت عه َو ِم ْن ِعْن ِد َّ
ك َه َذا قَالَ ْ
(كلما) تدل على التكرار ،أ أن الرزق كان َيت مرمي وهي ي احملراب متفرغة فيه للعبادة
والذكر والصالة واملناجاة ،وهللا يكرمها بتقدمي الرزق َلا خبارقة ليست مألوفة وال معروفة.
وكلما دخل عليها زكراي احملراب جيد عندها ذلك الرزق وهو يعلم أنه مل يقدمه هو َلا وهو
املتكفل بتقدمي الطعام َلا ،فيتعجب من ذلك ،ويسأَلا أ من أ مصدر ووجه جاءك هذا
ََّن لَ ِ
ك َه َذا﴾ إنه يعلم أن هذا الرزق مل َهتا من عند الناس ،وسيكون من عند هللا ،وسؤاله
﴿أ َّ
ليسمع اجلواب منها ،وهو عامل به.
اَّللِ﴾ ،وأوصله إليها وهي
فتجيبه بصراحة قائلة أ  :هللا هو الذ ساق َلا ﴿ عه َو ِم ْن ِعْن ِد َّ
ي احملراب ،بدون سعي وال حتصيل.
قال احلسن البصر  :كان زكراي إذا دخل على مرمي احملراب وجد عندها رزقاً من السماء،
من هللا ،ليس من عند الناس ،ولو أن زكراي كان يعلم أن ذلك الرزق من عنده ملا سأَلا عنه.162
وعقَّب القرآن على جواب مرمي ابلتذكري حبقيقة ﴿ ِح َساب *﴾ ،فهذه اجلملة ليست من
َ
متام جواب مرمي ،بل هي خرب من هللا َيربان فيه أنه يسوق الرزق إىل من يشاء من خلقه بغري
حساب وال إحصاء وال ع ِد ِ
حيسبه عليه.
إن هللا ال حيصي وال حياسب عبده على ما يرزقه إايه؛ ألن إخراج ذلك الرزق ال ينقص
 161أمحد الشرقاو  ،املرأة ي القصص القرآين.613/2 ،
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خزائنه سبحانه ،فالذ حيسب وحياسب ويعد وحيصي هو الذ َيشى النقصان من رزقه.163
وتقدمي الرزق إىل مرمي وهي ي احملراب إثبات للكرامة اليت ساقها هللا تعاىل َلا؛ ألنه كان
بطريقة خارقة غري مألوفة ،ومرمي ليست نبيِة لنعترب هذه اخلارقة معجزة ،فاملعجزات خمتصة
ابألنبياء ،وإذا وقعت اخلوارق من هللا لغري األنبياء مسيت كرامات ،وهذا دليل قراين على إمكانية
الكرامة لألولياء ،بل على وقوعها وحدوثها ،وهناك أدلة قرآنية أخرى على إثبات الكرامة
لألولياء الصاحلني ،كما حصل ألصحاب الكهف الصاحلني ،وحنن نثبت الكرامات لألولياء،
كما نثبت املعجزات لألنبياء ونؤمن حبصوَلا َلم ،وأَّنا من فعل هللا تكرَّياً َلم ،وشرطنا ي قبوَلا
ذكرها ي آية صرحية أو ي حديث صحيح مرفو وال نلتفت إىل كالم الذين ينكرون الكرامات
لألولياء؛ ألنه يتعار مع كالم هللا وكالم رسوله (ﷺ).
وكلمة ي قوله نكرة ﴿ ِرْزقًا﴾ ،وهذا التنكري والتنوين يدل على التعميم والشمول ،وهو
مقصود ،فالرزق الذ كان َتيها به هللا يشمل مجيع ما حتتاجه من الطعام واملأكوالت كما أن
هذا التنكري يدل على اإلهبام ،حيث مل يذكر شيء من أصناف الرزق املقدم َلا ،وهو يدعوان
إىل عدم اخلو ي حتديد أصناف ذلك الرزق ،من اللحوم واخلضار والفواكه واملأكوالت
واملشروابت؛ ألن هذا ال دليل عليه ،وال فائدة منه ،فلنبق الكلمة على إهبامها اللطيف
اجلميل.164
ويكفي معرفتنا أَّنا كانت مباركة يكثر من حوَلا اخلري ويفي الرزق من كل ما يسمى رزقاً
حىت ليعجب كافلها وهو نِب من في الرزق ،فسأَلا :كيف ومن أين هذا كله؟ فال تزيد
على أن تقول ي خشو املؤمن وتواوعه واعرتافه بنعمة هللا وفضله وتفوي األمر إليه كله.
اَّللَ يَ ْرعز عق َم ْن يَ َشاءع بِغَ ِْري ِح َساب﴾ [آل عمران ، ]37 :هي
اَّللِ إِ َّن َّ
﴿ه َو ِم ْن ِعْن ِد َّ
وي قوله :ع
كلمة تصور حال املؤمن مع ربه واحتفاظه ابلسر الذ بينه وبينه ،والتواوع ي احلديث عن
هذا السر ال التنفج به واملباهاة ،كما أن ذكر هذه الظاهرة غري املألوفة اليت تثري عجب نِب هللا
 163اخلالد  ،املرجع السابق.187/4 ،
 164املرجع السابق.187/4 ،
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زكراي ،هي التمهيد للعجائب اليت تليها من ميالد حيىي وميالد عيسى ،وعندئذ حتركت ي نفس
زكراي الشيخ الذ مل يوهب ذرية ،حتركت تلك الرغبة الفطرية القوية ي النفس البشرية ،الرغبة
ي الذرية ي االمتداد ي اخللف ،الرغبة اليت ال متوت ي قلوب العباد والزهاد ،الذين وهبوا
أنفسهم للعبادة ونذروها للهيكل ،إَّنا الفطرة اليت فطر هللا الناس عليها ،حلكمة عليا ي امتداد
احلياة وارتقائها.165
اثنياً :زكراي يتوجه إىل املوىل عز وجل ابلدعاء أن يرزقه ذرية صاحلة:
ِ
ك ذع ِريَّةً طَيِبةً إِنَّ َ ِ
ِ
يع
﴿هنَال َ
قال تعاىل :ع
ك َد َعا َزَك ِرَّاي َربَّهع قَ َال َر ِِ
ب ِيل م ْن لَ عدنْ َ ِ َِ
ب َه ْ
ك َمس ع
الد َع ِاء﴾ [آل عمران .]38 :وإن املعىن :ي ذلك املكان الذ رأى فيه ما رأى من كرامات مرمي،
دعا زكراي ربه لقد طمع ي ذلك الظرف ابلولد مع كرب سنِه من املرأة العاقر ،فرجاً أن يرزقه هللا
منها الولد ،مع أنه عجوز وامرأته عاقر ،فرغب ي الولد ،وسأل الذرية الطيبة.
ك﴾
ومعىن  :من ﴿ ِم ْن لَ عدنْ َ
ومعىن ﴿ :ذعِِريَّةً طَيِِبَةً﴾
ومعىن ﴿ :طَيِِبَةً﴾
والذرية :تطلق على الواحد واجلمع وهي هنا مبعىن الواحد ،وزكراي طلب من هللا ولداً فقط؛
ك َولِيًّا﴾ [مريم ،]5 :ومل يقل (أولياء).
ب ِيل ِم ْن لَ عدنْ َ
ألن هللا قال عن طلبه ي آية أخرى﴿ :فَ َه ْ
وكان دعاء زكراي عليه السالم ربه ي سورة آل عمران جممالً ،لكنه مفصل نوعاً ما ي مطلع
ِ
سورة مرمي ،قال تعاىل﴿ :كهيعص  ِذ ْكر ر ْمح ِ
ِ
ت َربِِ َ
ع ََ
ك َعْب َدهع َزَك ِرَّاي  إ ْذ َان َدى َربَّهع ن َداءً
ِ
ب َش ِقيًّا 
ب إِِِين َوَه َن الْ َعظْ عم ِم ِِين َوا ْشتَ َع َل َّ
س َشْي بًا َوَملْ أَ عك ْن بِ عد َعائِ َ
ك َر ِِ
َخفيًّا  قَ َال َر ِِ
الرأْ ع
ت امرأَِيت عاقِرا فَهب ِيل ِمن لَدنْ ِ
وإِِين ِخ ْفت الْموِ ِ ِ
ِ
ث ِم ْن
ك َوليًّا  يَِرثعِين َويَِر ع
ْ ع َ
َِ
ايل م ْن َوَرائي َوَكانَ ْ َ َ ً َ ْ
ع ََ َ
ِ
ب َر ِويًّا﴾ [مريم.]6-1 :
وب َو ْ
اج َع ْلهع َر ِِ
آل يَ ْع عق َ
 165ي ظالل القران.393/1 ،
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وافتتحت سورة مرمي خبمسة من احلروف املقطعة ،اليت افتتح هللا هبا بع السور ،مث جاء
احلديث بعد ذلك مباشرة عن دعاء زكراي عليه السالم ،وخاطب هللا نبيه حممد (ﷺ) ،أبنه
ِ
سيذكر له رمحته بزكراي عليه السالم .ووصف هللا زكراي ابلعبودية هلل ﴿ذ ْك عر َر ْمحَِة َربِِ َ
ك َعْب َدهع
َزَك ِرَّاي﴾ ،وهذا وصف للتكرمي والتشريف؛ ألن مقام العبودية هلل هو أعلى املقامات وأشرفها.166
غىن
والعبودية هلل تعاىل مقام كرمي ودرجة سامية يوصف هبا املقربون ،والعبودية هلل تعاىل ً
وو َعة فما أسوأ أن يكون اإلنسان
ورفعةً وعز ،وأما العبودية لغريه سبحانه فهي فقر وذل َ
عبداً لشيطان ،عبداً لشهواته ،عبداً َلواه ،عبداً للمال ،عبداً للمنصب واملال والسلطان ،يبيع
ي سبيل ذلك دينه ومبادئه.167
 1ـ نداء زكراي اخلافت:
يناجي زكراي عليه السالم ربه بعيداً عن عيون الناس ،بعيداً عن أمساعهم ي عزلة َيلص فيها
هلل﴿ ،إِ ْذ َان َدى َربَّهع نِ َداءً َخ ِفيًّا *﴾ ،ويكشف له عما يثقل كاهله ويكره صدره ويناديه ي قرب
س َشْي بًا﴾ ،بال واسطة وال حرف النداء وإن ربه
ب إِِِين َوَه َن الْ َعظْ عم ِم ِِين َوا ْشتَ َع َل َّ
واتصال ﴿ َر ِِ
الرأْ ع
البث ،وحيتاج إىل الشكوى،
ليسمع ويرى من غري دعاء وال نداء ،ولكن املكروب يسرتيح إىل ِ
وهللا الرحيم بعباده يعرف ذلك من فطرة البشر ،فيستجيب َلم أن يدعوه وأن يبثِوه ما تضيق
به صدورهم ﴿وقَ َال رب عكم ادع ِوين أ ِ
ب لَ عك ْم﴾ [غافر ]60 :لريحيوا أعصاهبم من العبء املرهق،
َ َ ع ْع ْ
َستَج ْ
ولتطمئن قلوهبم إىل أَّنم قد عهدوا أبعبائهم إىل من هو أقوى وأقدر ،ليستشعروا صلتهم ابجلانب
الذ ال يضام من يلجأ إليه ،وال َييب من يتوكل عليه.168
 2ـ متهيد بديع للدعاء:
ِ
ب
َّيهد زكراي عليه السالم ي مناجاة ربه بتمهيد مجيل بديع للدعاء ،يقول تعاىل﴿ :قَ َال َر ِ
ب َش ِقيًّا  وإِِين ِ
الرأْس َشي با وَمل أَ عكن بِ عدعائِ
إِِين وهن الْعظْم ِ
ك رِ
ت الْ َم َوِ
ِ
ايل
ف
خ
ل
ع
ت
ش
ا
و
ين
م
ْ
َّ
ْ
َ
َ
ِ
َ
ع
ْ
ِ
ِ
ْ
َ
ْ
ً
َ
َ
َ
َ
ع
ِ ََ َ َ ع
َ
َ
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ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ك ولِيًّا  ي ِرثعِين وي ِر ع ِ ِ
وب َو ْ
اج َع ْلهع
ث م ْن آل يَ ْع عق َ
َ ََ
م ْن َوَرائي َوَكانَت ْامَرأَِيت َعاقًرا فَ َه ْ
ب ِيل م ْن لَ عدنْ َ َ
امسعهع َْحي َىي َملْ َْجن َع ْل لَهع ِم ْن قَ ْب عل َِمسيًّا﴾ [مريم.]7-4 :
ب َر ِويًّا  َاي َزَك ِرَّاي إِ َّان نعبَ ِِش عرَك بِغع َالم ْ
َر ِِ
ويشكو زكراي إىل ربه وهن العظم وحني يهن العظم يكون اجلسم كله قد وهن ،فالعظم هو
أصلب ما فيه وهو قوامه الذ يقوم به ويتجمع عليه ،ويشكو إليه والتعبري املصور جيعل الشيب
س َشْي بًا﴾ ،وجيعل الرأس كله كأمنا تشمله هذه النار املشتعلة ،فال يبقى
كأنه انر ﴿ َوا ْشتَ َع َل َّ
الرأْ ع
ي الرأس املشتعل سواد ،ووهن العظم واشتعال الرأس شيباً كالمها كناية عن الشيخوخة ووعفها
الذ يعانيه زكراي ويشكوه إىل ربه وهو يعر عليه حاله ورجاءه.
مث يع ِقب عليه بقوله﴿ :وَمل أَ عكن بِ عدعائِك ر ِ ِ
عوده
َْ ْ َ َ َ ِ
ب َشقيًّا﴾ [مريم ، ]4 :معرتفاً أبن هللا قد ِ
أن يستجيب إليه إذا دعاه ،فلم يشق مع دعائه لربه وهو ي قنوته وقوته ،فما أحوجه االن ي
هرمه وكربته أن يستجيب هللا له ويتم نعمته عليه ،فإذا صور حاله ،وقدم رجاءه ذكر ما َيشاه،
وعر ما يطلبه ،إنه َيشى من بعدهَ ،يشاهم أال يقوموا على تراثه مبا يرواه ،وتراثه هو دعوته
اليت يقوم عليها ،وهو أحد أنبياء بين إسرائيل البارزين وأهله الذ يرعاهم ومنهم مرمي اليت كان
قيِماً عليها وهي ختدم احملراب الذ يتواله وماله الذ حيسن تدبريه وإنفاقه ي وجهه ،وهو
َيشى املوايل من ورائه على هذا الرتاث كله ،وهو َيشى أال يسريوا فيه سريته.169
ولإلمام ابن كثري يف التفسري توجيهات لطيفة يف ذلك:
يتصرف مواليه من بعده ي الناس تصرفاً سيئاً ،فسأل هللا ولداً يكون
األول :خشي أن ِ
نبياً من بعده ليسوسهم بنبوته فاستجاب هللا له.
ومل َيش من وراثة مواليه له ماله ،فإن النِب أعظم منزلة وأجل قدراً من أن يشفق على ماله

إىل هذه الدرجة ،ومن أن َنف من وراثة عصباته له ،فسأل ربه أن يكون له ولد ليحوز مرياثه
دوَّنم.
الثاين :مل يذكر أنه كان ذا مال ،بل كان جناراًَ ،كل من كسب يديه ،ومثل هذا ال جيمع
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ماالً وال سيما األنبياء ،فإَّنم كانوا أزهد شيء ي الدنيا.
الثالث :مل يرتك زكراي عليه السالم ماالً ،ألن األنبياء ال يورثون ي أمواَلم ،فإن تركوا أمواالً
فإَّنا تكون صدقة ،ودليل ذلك ما رواه البخار
نورث ،ما تركنا فهو
ومسلم عن عائشة روي هللا عنها أن رسول هللا (ﷺ) قال «ال َ
صدقة».170
ولذلك أراد زكراي عليه السالم ابلوراثة ي النبوة ،مث إن قول زكراي عليه السالم عن الويل
الوارث هو كقول هللا تعاىل عن ورثة سليمان البنه داود عليهما السالم قال تعاىل ﴿ :يَِرثعِين
وي ِر ع ِ ِ
ود﴾ [النمل.]16 :
﴿وَوِر َ
ث عسلَْي َما عن َد عاو َ
ث م ْن آل يَ ْع عق َ
ََ
وب﴾ [مريم، ]6 :وقال تعاىل َ :
وقد بني العلماء ي قصة سليمان عليه السالم أن وراثته ألبيه كانت وراثة ي النبوة وامللك،
وهنا يريد زكراي عليه السالم ولياً ابناً ،واراثً له ي النبوة وليس ي املال ،وعند بع العلماء:
كانت وراثته علماً ،وكان زكراي من ذرية يعقوب ،وقال البع االخر :أراد أن يرثه ي نبوته
وعلمه.171
إذن ،أراد زكراي عليه السالم أن يهبه هللا ابناً ليكون ولياً له ،ولريثه ي النبوة والعلم ،ويرث
أنبياء بين إسرائيل ،وهم ال يعقوب ي النبوة والعلم.172
برِ
ضيًّا *﴾
 3ـ ﴿ َو ْ
اج َعلْهُ َر ِ َ
وملا طلب زكراي عليه السالم من ربه الولد ،التفت التفاتة إَّيانية أخالقية سلوكية فقال:
و(روي) مبعىن اسم مفعول
ب َر ِويًّا *﴾ ،أ  :رب اجعل ابين وارثي روياً،
﴿ َو ْ
اج َع ْلهع َر ِِ
ِ
(مروي).
ِ
 170البخار  ،رقم  .6730انظر :مسلم ،رقم .1758
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ب َر ِويًّا *﴾ ،وعند خل ِقك حتبه أنت،
قال ابن كثري ي تفسري  :أ مروياً ﴿ َو ْ
اج َع ْلهع َر ِِ
وحتببه إىل خلقك.173
يصور أمله ي ذلك الوريث الذ يرجوه ي كربهَ ﴿ َو ْ
اج َع ْلهع
وال ينسى زكراي النِب الصاحل ،أن ِ
ب َر ِويًّا *﴾ جباراً وال غليظاً وال متبطراً وال طموعاً ،ولفظة (مروي) تلقي هذه الظالل،
َر ِِ
فالروي هو الذ يروى ويعروي ،وينشر ظالل الروى فيما حوله ومن حوله.174
َّ
إن زكراي عليه السالم يريد أن يكون ابنه الوارث راوياً مروياً روياً ،وأن تبىن شخصيته
الروى ،وعندما يكون روياً سيكون فرحاً سعيداً مسروراً ،وستكون عالقته ابآلخرين قائمة
على ِ
على السعادة واليسر والروى ،سيحبِهم وحيبونه ،ويروى عنهم ويروون عنه وَلف ويؤلف.
حاداً وال عصبيِاً وال شاكياً ،ليس معقداً وال مكتئباً وال حزيناً.
َّ
الروي ليس ِ
الروي سهل املعاملة واسع الصدر ،حليم النفس ،حسن اخلعلق.175
َّ
 4ـ حليلة زكراي عليه السالم (من امرأة عاقر إىل زوج حامل):
كان هللا عند حسن ظن زكراي ،فاستجاب له ،وكتب له الولد برمحته ،وأجرى له معجزة
خارقة ،فامرأته عاقر ال َّيكن أن تنجب ي املنطق البشر القائم على األسباب والعادات،
ولكنها ستحمل وتضع أبمر هللا إن أراد هللا ذلك وهو فعَّال ملا يريد.
ب َال تَ َذ ْرِين
﴿وَزَك ِرَّاي إِ ْذ َان َدى َربَّهع َر ِِ
وأشارت إىل هذه احلقيقة آايت سورة األنبياء ،قال تعاىلَ :
ِ
َصلَ ْحنَا لَهع َزْو َجهع إِ ََّّنعْم َكانعوا يع َسا ِرععو َن
ت َخ ْريع الْ َوا ِرث َ
استَ َجْب نَا لَهع َوَوَهْب نَا لَهع َْحي َىي َوأ ْ
فَ ْرًدا َوأَنْ َ
ني  فَ ْ
ِي ْ ِ
ِِ
ني﴾ [األنبياء.]90-89 :
اخلَْ َريات َويَ ْدععونَنَا َر َغبًا َوَرَهبًا َوَكانعوا لَنَا َخاشع َ
ب الَ تَ َذ ْرِين فَ ْرًدا﴾ تذرين وحيداً ال ولد يل وال وارث ،يرثين ي
اندى زكراي ربه قائالً أ ﴿ َر ِِ
 173املرجع السابق.119/4 ،
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ِ
ني *﴾ ،فهو يريد ابناً واراثً يرثه
ت َخ ْريع الْ َوا ِرث َ
النبوة والعلم ،وقال  :هذه مجلة حالية تفيد ﴿ َوأَنْ َ
ويرث من ال يعقوب ﴿ي ِرثعِين وي ِر ع ِ ِ
وب﴾ ،والوراثة املقصودة هنا هي الوراثة ي
ث م ْن آل يَ ْع عق َ
َ ََ
ِ
ني *﴾،
ت َخ ْريع الْ َوا ِرث َ
النبوة والعلم ،فأراد بقوله لربه أ أنت خري من يبقى بعد كل من ﴿ َوأَنْ َ
وأان أعلم أنك ال تضيع دينك ولكنين أريد أن ال تقطع فضيلة القيام أبمر الدين عن عقِب من
بعد  ،فارزقين واراثً يقوم بذلك.
وعرب عن
استَ َجْب نَا﴾َّ ،
استجاب هللا دعاء زكراي عليه السالم ،وكانت االستجابة سريعة ﴿فَ ْ
االستجابة حبرف الفاء ،الدال على الرتتيب مع التعقيب الفور  ،وقد وهب هللا له حيىي بعدما
َصلَ ْحنَا
أصلح له زوجه أصلح له زوجه بعد أن جعلها قادرة على اإلجناب ﴿ َوَوَهْب نَا لَهع َْحي َىي َوأ ْ
لَهع َزْو َجهع﴾ ،وكانت هذه معجزة خارقة ،ألَّنا كانت عاقراً من قبل ،واالن سوف حتمل وتنجب
أبمر هللا وإرادته.
وتعبري القرآن عن امرأة زكراي قبل احلمل وبعده عجيب لطيف معجز ،فقبل احلمل أخرب أَّنا
ِ
ِ
َصلَ ْحنَا
امرأة عاقر ﴿ َوَكانَت ْامَرأَِيت َعاقًرا﴾ ،وبعد احلمل أخرب أَّنا زوج له ﴿ َوَوَهْب نَا لَهع َْحي َىي َوأ ْ
لَهع َزْو َجهع﴾ فاملرأة العاقر هي اليت ي رمحها مر  ،أو داء حيول بينها وبني احلمل واإلجناب،
وعندما يعاشرها زوجها فإَّنا تعقر ماءه ،وتقطعه وتقضي على حيواانته املنوية وال تفرز بويضة
يعلم
لَلخصاب ،وبذلك يذهب ماء زوجها عسدى بسبب هذا املر  .وإن زكراي عليه السالم ع
أن امرأته عاقر وعندها داء أو افة ي رمحها ،وعاش معها سنوات عديدة ،مل حتمل منه ومل
تنجب ،وملا استجاب هللا دعاء زكراي عليه السالم أزال عقدة امرأته وعقرها ،وقضى على االفة
والداء الذ فيها والذ كان يقضي على ماء زوجها وحيول بينها وبني إفراز «البويضة».176
واللطيف ي التعبري القرآين أنه عدل عن كلمة (امرأة) إىل كلمة (زوج) ،فلما كانت عاقراً
أطلق عليها امرأة ﴿وَكانَ ِ
ت ْامَرأَِيت َعاقًِرا﴾ ،ولكنها ملا محلت أطلق عليها زوج  .فلما كانت
َ
عاجزة عن احلمل كانت (امرأة) وملا أصبحت قادرة على احلمل صارت (زوجاً) لزكراي عليه
عىن واحد،
السالم ،وهذا يدلنا على عدم الرتادف ي املصطلحات القرآنية فالزوج واملرأة ليسا مب ً
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وهو حليلة الرجل مطلقاً.
لقد أطلق القرآن الكرمي على حليلة الرجل امرأة له :إذا كان هناك عدم انسجام بينهما
تنجب فهي امرأة للرجل ،لوجود خلل ماد
لسبب ماد ِ أو معنو نفسي ،فإذا كانت ال
ع
بيولوجي ،وإذا كان أحدمها مسلماً واالخر كافراً فهي امرأة له ،كما قال القرآن :امرأة نوح،
وامرأة لوط ،وامرأة فرعون ،أما إذا كان بينها وبينه انسجام ماد ومعنو فهي زوج له وهو
زوج َلا ،ألن املزاوجة تقوم على االقرتان واالنسجام بينهما.
فلما أصلح هللا حليلة زكراي عليه السالم وصارت قادرة على احلمل مل تعد جمرد امرأة له،
وإمنا أصبحت زوجاً تؤد وظيفتها الزوجية (بيولوجياً) ،وحتقق رسالتها الزوجية (عملياً) ،وحتمل
لزوجها ي رمحها ابنه ،وبذلك حتقق االقرتان ،والتزاوج بينهما على أحسن وأفضل صورة.177
 5ـ بشارة هللا لزكراي عليه السالم يف احملراب:
بشر هللا تعاىل نبيه زكراي عليه السالم ابستجابة دعوته ،قال تعاىل﴿ :فَنَ َادتْهع الْ َم َالئِ َكةع َوعه َو
اَّلل ي ب ِِشرَك بِيحىي م ِ ِ ِ ِ
قَائِم يصلِِي ِي الْ ِم ْحر ِ
اب أ َّ
ص ًورا َونَبِيًّا ِم َن
ص ِدقًا بِ َكل َمة م َن ا ََّّلل َو َسيِِ ًدا َو َح ع
َن ََّ عَ ع َ ْ َ ع َ
عَ
َ
ِ
ِ
َّ ِِ
ِ
ِ
اَّللع يَ ْف َع عل
ب أ َّ
ك َّ
ين الْ ِك َربع َو ْامَرأَِيت َعاقر قَ َال َك َذل َ
الصاحل َ
ني  قَ َال َر ِِ
ََّن يَ عكو عن يل غع َالم َوقَ ْد بَلَغَ َ
َما يَ َشاءع﴾ [آل عمران.]40-39 :
لقد استجيبت الدعوة املنطلقة من القلب الطاهر ،الذ علق رجاءه مبن يسمع الدعاء،
وَّيلك اإلجابة حني يشاء ،وبشرت املالئكة زكراي مبولود ذكر امسه معروف قبل مولده (حيىي)،
وصفته معروفة كذلك :سيداًكرَّياً ،وحصوراً حيصر نفسه عن الشهوات ،وَّيلك زمام نزعاته عن
االنفالت ،ومؤمناً مصدقاً بكلمة أتتيه من هللا ،ونبياً صاحلاً ي موكب الصاحلني.
لقد استجيبت الدعوة ،ومل حيل دوَّنا مألوف البشر الذ حيسبونه قانوانً ،مث حيسبون أن
مشيئة هللا سبحانه مقيدة هبذا القانون ،وكل ما يراه اإلنسان وحيسبه قانوانً ال َيرج عن أن
يكون أمراً نسبياً ال مطلقاً وال َّنائياً فما َّيلك اإلنسان وهو حمدود العمر واملعرفة ،وما َّيلك
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العقل وهو حمكوم بطبيعة اإلنسان هذه ،أن يصل إىل قانون َّنائي وال أن يدرك حقيقة مطلقة.
فما أجدر اإلنسان أن يتأدب ي جناب هللا ،وما أجدره أن يلتزم حدود طبيعته وحدود
جماله ،فال َيبط ي التيه بال دليل ،وهو يتحدث عن املمكن واملستحيل ،وهو يضع ملشيئة هللا
املطلقة إطاراً من جتاربه هو ومن مقرراته هو ومن عمله القليل.
ولقد كانت االستجابة مفاجئة لزكراي نفسه وهل زكراي إال إنسان على كل حال واشتاق
ب أَ ََّّن يَ عكو عن ِيل
أن يعرف من ربه كيف تقع هذه اخلارقة ابلقياس إىل مألوف البشر؟ ﴿قَ َال َر ِِ
ِ
ِ
ِ
شاء﴾ [آل عمران]40 :
ك َّ
ين الْ ِك َربع َو ْامَرأَِيت َعاقر قَ َال َك َذل َ
اَّللع يَ ْف َع عل َما يَ َ ع
غع َالم َوقَ ْد بَلَغَ َ
كذلك فاألمر مألوف مكرر معاد حني يرد إىل مشيئة هللا وفعله الذ يتم دائماً على هذا
النحو ،ولكن الناس ال يتفكرون ي الطريقة ،وال يتدبرون ي الصنعة ،وال يستحضرون احلقيقة.
كذلك هبذا اليسر وهبذه الطالقة يفعل هللا ما يشاء ،فماذا ي أن يهب لزكراي غالماً وقد
بلغه الكرب وامرأته عاقر؟
إمنا هذه مألوفات البشر اليت يقررون قواعدهم عليها ،ويتخذون منها قانوانً ،فأما ابلقياس
إىل هللا ،فال مألوف وال غريب ،كل شيء مرده إىل توجيه املشيئة ،واملشيئة مطلقة من كل
القيود.
 6ـ زكراي عليه السالم يطلب آية من هللا ع هز وجل:
إن شدة َلفة زكراي عليه السالم على حتقيق البشرى ،ولدهشته املفاجئة على نفسه ،إن ايته
أن حيتبس لسانه ثالثة أايم إذا هو اجته إىل الناس ،وأن ينطلق إذا توجه إىل ربه وحده بذكره
وتسبيحه ،قال تعاىل﴿ :قَ َال آي ت َّ ِ
ك َكثِ ًريا َو َسبِِ ْح
َّاس ثََالثَةَ أ ََّايم إَِّال َرْمًزا َواذْ عك ْر َربَّ َ
َع َ
ك أَال تع َكلِ َم الن َ
ِابلْ َع ِش ِي و ِْ
اإلبْ َكا ِر﴾ [آل عمران.]41 :
َِ
ويسكت السياق هنا وتعرف أن هذا قد كان فعالً ،فإذا زكراي جيد ي ذات نفسه غري
املألوف ي حياته وحياة غريه ،لسانه هذا هو لسانه ،ولكنه حيتبس عن كالم الناس وينطلق
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ملناجاة ربه ،أ قانون حيكم هذه الظاهرة؟ إنه قانون الطالقة الكاملة للمشيئة العلوية ،فبدونه
ال َّيكن تفسري هذه الغريبة كذلك رزقه بيحىي وقد بلغه الكرب وامرأته عاقر.178
كانت اآلية العجيبة واملعجزة الباهرة ي لسان زكراي عليه السالم ،إن قومه يعرفون أنه متكلم
بشر ابلولد فوجئوا به ال يكلمهم
بفصاحة وطالقة ويعلمون أنه ال عيب ي لسانه ،ولكن بعد ما ِِ
إال ابلرمز واإلحياء واإلشارة ،واستمر األمر على هذا ثالثة أايم بلياليها.
كان زكراي عليه السالم يف هذه األايم الثالثة على حالتني:
احلالة األوىل :عندما َيلو بنفسه ويكون وحيداً ليس معه أحد وال يسمعه أحد ،عند ذلك
ينطلق لسانه بذكر هللا وتسبيحه ويسمع نفسه وهو يسبح هللا ويذكره.
احلالة الثانية :عندما َيرج على قومه ،ويريد أن يكلمهم وَياطبهم فإنه يعجز عن ذلك
حيث حيبس لسانه عن الكالم بطريقة ال إرادية ،عند ذلك َياطبهم عن طريقة الرمز واإلحياء
واإلشارة.
يتعجبون ،فما الذ حبس لسان زكراي عليه السالم عن
وعندما يرى قومه ذلك كانوا َّ
الكالم؟ وما الذ جرى له؟ ومل يكن إمساك لسانه عن الكالم عندما يواجه الناس بسبب
مر أو خرس وإمنا مبعجزة من هللا ،فهو سو ٌّ صحيح فصيح متكلم ،ولكن هللا كان َّيسك
لسانه عن الكالم بطريقة ال إرادية ،ال دخل لزكراي ي ذلك.
سوايً ،أ  :اعتقل لسانه من غري مر وال خرس،
مل يستطع أن يكلم الناس ثالث ليال ِ
وهو صحيح وهو ي ذلك يسبح ويقرأ التوراة ،فإذا أراد كالم الناس مل يستطع أن يكلمهم إال
عن طريق اإلَّياء واإلشارة ،وهذا يدل على أنه الرمز واإلَّياء ابلعني أو اليد صور من صور
الكالم ،ونو من أنوا التعبري ،فالذ ال ينطلق لسانه وإمنا يستخدم حركات رأسه أو عينه أو
يعرب هبذه احلركات الرمزية عما ي نفسه ،ويفهم السامع منه كما يفهم منه
شفتيه أو يده ،فإنه ِ
إذا نطق بلسانه.
 178ي ظالل القران.395/1 ،
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وقد مجعت آية آل عمران بني حاليت زكراي عليه السالم وهو يعيش املعجزة الرابنية خالل
َّ ِ
َّاس ثََالثَةَ
األايم الثالثة صمته عند مواجهة الناس ،ونطقه عندما َيلو إىل نفسه﴿ :أَال تع َكلِ َم الن َ
ِ
ك َكثِريا و َسبِِ ْح ِابلْ َع ِش ِي و ِْ
اإلبْ َكا ِر﴾ [آل عمران.]41 :
َِ
أ ََّايم إَّال َرْمًزا َواذْ عك ْر َربَّ َ ً َ
وأمره هللا ابإلكثار من ذكره ي هذه األايم الثالثة ،وأخربه أنه ال حيبس لسانه عن تسبيح
هللا وال عَّينع من ذكره ،وذكرت اآلية طري النهار ،فإذا سبِح هللا ي طري النهار ابلعشي واإلبكار،
فقد ذكره وسبِحه طيلة النهار.179
والعشي :من وقت زوال الشمس بعد الظهر إىل أن تغيب ،واإلبكار :من وقت طلو
الفجر إىل وقت الضحى ،وزكراي عليه السالم رغم منعه من الكالم إال أنه يواصل ذكر هللا عز
وجل وَمر الناس به حيث يشري إليهم مبا يفهم منه دوام الذكر ،وزكراي عليه السالم أنعم هللا
عليه ابلصمت ،وي الصمت فكرة وعربة ،كما أنعم هللا عليه بتوفيقه إىل الذكر ،فاجتمع له
الذكر مع الفكر ،وذكر هللا عز وجل من أسىن املقامات وأجل القرابت ومن أفضل األعمال
ومن أمسى األحوال ،والذكر مطلوب ي كل حال حىت يصري املؤمن على صلة ابهلل ،وزكراي
يواصل ذكر هللا حىت وهو ممنو عن الكالم ،فالذكر من أيسر العبادات ومن أعظمها أجراً،
وي احلديث الشريف «كلمتان خفيفتان على اللسان ،ثقيلتان ي امليزان ،حبيبتان إىل الرمحن:
سبحان هللا وحبمده ،سبحان هللا العظيم».180
ويواصل زكراي عليه السالم دعوة قومه إىل ذكر هللا تعاىل ،وحني َّيتنع عن الكالم فإن
اإلشارة توصل إىل املطلوب ﴿فَ َخرج َعلَى قَوِم ِه ِمن الْ ِم ْحر ِ
اب فَأ َْو َحى إِلَْي ِه ْم أَ ْن َسبِِ عحوا بعكَْرةً
ََ
ْ َ
َ
181
َو َع ِشيًّا﴾ [مريم ،]11 :أ  :أشار إليهم أن يداوموا على التسبيح ي مجيع األوقات .
 7ـ صفات حيىي عليه السالم كما ذُكرت يف القرآن الكرمي:
قدم زكراي عليه السالم بقومه اآلية األوىل ،وبعد انقضاء الثالثة أايم ،أخربهم أن هللا هو
 179اخلالد  ،القصص القرآين :عر وقائع وحتليل أحداث.140/4 ،
 180رواه البخار  ،كتاب الدعوات ،رقم .6406
 181الشرقاو  ،املرأة ي القصص القرآين.641/2 ،
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الذ حبس لسانه عن الكالم أمامهم ،وأنه كان يطلق لسانه بذكر هللا وتسبيحه عندما يغيب
عنهم ،وأنه جعل هذا آية له ،متهيداً آلية أخرى أكرب وهو الولد الذ سيمنحه له.
ومسع أتباعه املؤمنون منه أخبار املعجزة القادمة ،فازداد إَّياَّنم ابهلل وقدرته على خرق
العادات واملألوفات ،وحقق هللا لزكراي عليه السالم معجزته ،ومحلت منه امرأته العاقر ،وانقضت
شهور احلمل التسعة ،وأجنبت مولودها ،ومساه أبوه (حيىي) من ِفذاً أمر هللا بتسميته.182
َن َّ ِ
وقد أخرب هللا عن بع صفات حيىي عليه السالم بقوله﴿ :أ َّ
ص ِِدقًا
اَّللَ يعبَ ِش عرَك بِيَ ْح َىي عم َ
اَّللِ وسيِ ًدا وحصورا ونَبِيًّا ِمن َّ ِِ
ِ ِ ِ
ني﴾ [آل عمران.]39 :
الصاحل َ
ب َكل َمة م َن َّ َ َ ِ َ َ ع ً َ
َ
معىن اسم (حيىي) :مسِي حيىي؛ ألن هللا أحياه ابإلَّيان والنبوة ،وقال بع العلماء :مسِي
بذلك؛ ألن هللا أحيا به الناس ابَلدى ،وقيل :مسِي بذلك ألن هللا أحيا به رحم أمه.183
معىن  :مبعىن َّ
مسمى هبذا ﴿ َملْ
مسمى :فهو اسم مفعول :أ مل جنعل شخصاً قبل حيىي ِ
سم ابمسه أحد قبله.184
َْجن َع ْل لَهع ِم ْن قَ ْب عل َِمسيًّا *﴾ ،ومل تلد النساء العواقر ولداً مثله ،ومل يع َّ
وجاء يف تفسري قوله تعاىل يف ذكر صفات حيىي عليه السالم:
أ ـ (مصدقاً بكلمة من هللا):
واملراد بكلمة هللا اليت يصدقها حيىي قوالن للمفسرين:
نِب ،وهللا يعطي أنبياءه ما يشاء من كلماته وكتبه،
األول :كلمة أتتيه من عند هللا ،ألنه ِ
فلعل هذه الكلمة كتاب من هللا أنزله إليه فممن وصدَّق به ،ولعلها أحكام من هللا أمره هبا،
فممن وصدَّق هبا والتزمها.

صرح القرآن الكرمي أبن عيسى عليه
والثاين :كلمة هللا هي عيسى ابن مرمي عليه السالم فقد ِ

السالم كلمة من هللا.

 182صالح اخلالد  ،القصص القرآين :عر وقائع وحتليل أحداث.143/4 ،
 183املرجع نفسه.129/4 ،
 184املرجع نفسه.131/4 ،
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امسه الْم ِس ِ
ت الْم َالئِ َكةع اي مرَمي إِ َّن َّ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
يسى ابْ عن
َ َْ ع
اَّللَ يعبَ ِش عرك ب َكل َمة مْنهع ْع ع َ ع
قال تعاىل﴿ :إ ْذ قَالَ َ
يح ع َ
َم ْرَميَ﴾ [آل عمران .]45 :وكان عيسى معاصراً ليحىي ،وكالمها كان نبياً عليهما السالم ،وملا بعث
هللا عيسى نبياً ،كان حيىي هو أول من آمن بعيسى وصدَّقه وصدَّق به ،وشهد أنه عبد هللا
ورسوله ،وأن هللا بعثه نبياً رسوالً ،وال تعار ي احلقيقة بني القولني ،بل مها يتكامالن ،فيحىي
نِب كرمي عليه السالم ،وااه هللا كلمات منه ،وكان هو أول من صدَّقها وصدَّق هبا واتبعها.
ب ـ (سيداً):

جعله هللا سيداً شريفاً ي قومه ،سادهم ابلنبوة والعلم والعبادة واحللم ،وفسرها الصحابة
والتابعون هبذا املعىن.
وقال العلماء يف تفسري معىن السيد أقواالً منها:
التقي.
 السيد هو احلليم ِ
 سيداً ي العلم والعبادة.
 هو الكرمي على هللا.

 هو الذ ال يغلبه الغضب.
 السيد هو الفقيه العامل.
 السيد هو الشريف.185
وهذه األقوال ليست متعاروة ،فكلها مرادة وينطبق عليها كلها معىن السيد ،وكلها حتققت
ي حيىي عليه السالم ،ولقد جعل هللا حيىي عليه السالم سيداً شريفاً ،سيداً ي احللم والتقوى،
وسيداً ي العلم والعبادة ،وسيداً ي الفقه والكرم.
ت ـ (حصوراً):

احلصور :هو الذ ال َيت النساء ،إما من العنَّة ،وإما من العفة واالجتهاد ي إزالة الشهوة،
والثاين هو املراد ي اآلية ،ألنه بذلك يستحق احملمدة.186
 185تفسري ابن كثري.341/3 ،
 186الراغب األصفهاين ،املفردات ي غريب القران ،ص .239 238
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فيهن،
فيحىي عليه السالم منع نفسه عن النساء برغبته وإرادته وجاهد نفسه ي عدم الرغبة ِ
ينزه عنه األنبياء.187
ومل يكن فيه عنَّة متنعه من معاشرة النساء ،فإن هذا نقص َّ
واملقصود أن مدح حيىي عليه السالم أنه كان حصوراً ليس معناه أنه ال َيت النساء ،بل
معناه أنه حصور من الفواحش والقاذورات ،وتسامى بغريزته وشهوته ،فلم يفكر ي النساء ومل
يتزوج النساء مع قدرته على ذلك لو أراد.
ث ـ (نبياً صاحلاً):
نصت على نبوة حيىي عليه السالم
ومن صفات حيىي عليه السالم أنه نِب صاحل ،وهذه اآلية ِ
حيث سيجعله هللا نبياً وجيعله من الصاحلني ﴿ونَبِيًّا ِمن َّ ِِ
ني *﴾
الصاحل َ
َ
َ
وهذه بشارة اثنية لزكراي عليه السالم ،فقد بشره هللا قبلها أبنه سريزقه بيحىي وب َّشره فيها أبنه
سيجعله نبياً من الصاحلني ،وهي أعظم من البشارة األوىل.
وملا كانت امرأة زكراي حامالً اببنها حيىي ،كان زكراي يوقن أن ما بطنها ولداً ،وأنه سيكون
نبياً من الصاحلني بناءً على هذه البشارة.
هذه صفات حيىي األربعة الواردة ي سورة آل عمران.188
وي موقع آخر من كتاب هللا عز وجل َيربان هللا بصفات حيىي عليه السالم ،وهو شاب،
ففي سورة مرمي أخربان هللا عز وجل عن حيىي عليه السالم بعدما صار شاابً كبرياً ،وبعدما بعثه
ِ ِ
اب بِ عق َّوة َوآتَ ْي نَاهع ْ
اان ِم ْن لَ عد َّان َوَزَكاةً
صبِيًّا  َو َحنَ ً
ْم َ
﴿اي َْحي َىي عخذ الْكتَ َ
هللا نبياً قال تعاىلَ :
احلعك َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
وت َويَ ْوَم
َوَكا َن تَقيًّا  َوبًَّرا بَِوال َديْه َوَملْ يَ عك ْن َجبَّ ًارا َعصيًّا  َو َس َالم َعلَْيه يَ ْوَم عول َد َويَ ْوَم َّيَع ع
ث َحيًّا﴾ [مريم.]15-12 :
يعْب َع ع
ويعد هذا أول موقف ليحىي عليه السالم ي انتدابه ليحمل األمانة الكربى.
 187اخلالد  ،القصص القرآين :عر وقائع وحتليل أحداث.145/4 ،
 188اخلالد  ،املرجع نفسه.147 146/4 ،
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ِ ِ
اب بِ ُق هوةٍ﴾:
﴿اي َْحي َىي ُخذ الْكتَ َ
جـ َ
والكتاب هو التوراة الذ أنزله هللا على موسى عليه السالم ،فقد أبقاه هللا كتاابً ألنبياء بين
إسرائيل من بعده ،وأمر هللا حيىي عليه السالم أن َخذ كتاب هللا
الذ معه بقوة ،وأن يتدبَّره بقوة ،وأن يطبق وينفذ ما فيه بقوة ،وأن يدعو إليه بقوة ،وليس
املراد ابلقوة هنا القوة اجلسمية البدنية ،وإمنا املراد هبا القوة املعنوية ،قوة الفهم والعلم ،وقوة
االلتزام واالنضباط ،وقوة األداء والعمل ،وقوة الدعوة والبيان.
صبِيًّا﴾:
﴿وآتَـ ْيـنَاهُ ا ْحلُ ْك َم َ
حـ َ
وليس املراد ابحلكم هنا القيادة والزعامة والرائسة ،فلم ينقل لنا أن حيىي عليه السالم كان
حاكماً على بين إسرائيل ،وإمنا املراد ابحلكم الفهم والعلم واجل ِد والعزم واإلقبال على اخلري
واإلكباب عليه واالجتهاد فيه وهو صغري ،والصِب هو ما كان قبل البلوغ.189
﴿و َحنَاانً ِم ْن لَ ُدانه﴾:
خـ َ
من هللا على حيىي عليه السالم أبنه ااه احلنان من عنده ،وهذه استجابة منه لدعوة
وقد َّ
ب
زكراي عليه السالم ،فلما طلب زكراي عليه السالم الغالم سأل ربه أن جيعله روياً ﴿ َو ْ
اج َع ْلهع َر ِِ
َر ِويًّا *﴾ فاستجاب هللا دعوته ومنح حيىي احلنان ﴿ َو َحنَاانً ِم ْن لَ عد َّان﴾ ،واحلنان هو رقة القلب
ورمحته ابآلخرين وإشفاقه عليهم ،وهذه نعمة عظيمة أنعم هللا هبا على حيىي عليه السالم فجعله
حنوانً صاحب حنان حيب االخرين ويرفق هبم ويشفق عليهم.
﴿وَزَكاةً﴾ :
دـ َ
الزكاة هنا هي الطهارة من الذنوب واملعاصي ،وتطهري النفس وتزكيتها وجماهدهتا ،واإلقبال
على الطاعة والعبادة.190
 189اخلالد  ،القصص القرآين :عر وقائع وحتليل أحداث.148/4 ،
 190املرجع السابق.150/4 ،
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واملقصود أن هللا اتى حيىي عليه السالم الطهارة والعفة ونظافة القلب والطبع ،كي يواجه هبا
أدران القلوب ودنس النفوس ،فيطهرها ويزكيها.191
﴿وَكا َن تَِقيًّا﴾:
ذـ َ
كان حيىي عليه السالم تقياً عابداً هلل خائفاً منه مؤدايً لفرائضه ،جمتنباً حمارمه ،متسارعاً ي
طاعته .وقوله ﴿ َوَكا َن تَِقيًّا *﴾ ،هو نتيجة للصفات السابقة اليت وصف هللا هبا حيىي عليه
السالم ،ومثرة ملا ااه هللا منذ أن كان صبياً ااه هللا احلكم والفهم والعلم ،وااه احلنان والرمحة
واإلشفاق ،وااه الزكاة ،والتزكية والطهارة ،ونتيجة لكل ذلك صار حيىي عليه السالم تقياً عابداً
سره وجهره ،وليله وَّناره.192
خاشعاً ،موصوالً ابهلل ،مراقباً لهَ ،يشاه ويرجوه ي ِ
﴿وبَـ ًّرا بَِوالِ َديْ ِه﴾:
رـ َ
كان حيىي عليه السالم ِبراً بوالديه ،وذكر ِِبره بوالديه مقصود هنا؛ ألن والديه كبريان عجوزان،
ومها حباجة إىل ِِبر ابنهما هبما؛ لتقدمهما ي العمر وحاجتهما إىل املساعدة وحسن املعاملة ،ال
سيما أَّنما رزقا اببنهما على كرب.
وهذه من النعم العظيمة اليت ينعم هللا هبا على الوالدين الكبريين ،عندما يوفِق أبناؤمها إىل
ِ
الرب واإلحسان.
الرب هبما؛ ألَّنما ي عمرمها املتق ِدم حيتاجان إىل ذلك ِِ
ِِ
ز ـ ﴿وََل ي ُكن جبهارا َع ِ
صيًّا﴾:
ََْ ْ َ ً
وبعدما وصف هللا حيىي عليه السالم بوصفني إجيابيني ،نفى عنه وصفني سلبيني ونزهه عن
نقيصتني فقال﴿ :وَمل ي عكن جبَّارا ع ِ
صيًّا﴾ [مريم]14 :
ََْ ْ َ ً َ
(جبَّاراً) :صيغة مبالغة من التجرب وهو التكرب واالستعالء والتعايل واالنتفاش على الناس
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وظلم االخرين ،واحتقارهم واوطهادهم.
(عصيَّا) :مبعىن صاحب املعصية.
وعندما ننظر ي هذه اآلية الكرَّية اليت أخربت عن حيىي عليه السالم ،فسوف نرى التناسب
ِ ِ
صبِيًّا 
اب بِ عق َّوة َوآتَ ْي نَاهع ْ
ْم َ
﴿اي َْحي َىي عخذ الْكتَ َ
والتناسق والتقابل ي الصفات املذكورة له َ
احلعك َ
اان ِمن لَ عد َّان وَزَكاةً وَكا َن تَِقيًّا  وب ًّرا بِوالِ َدي ِه وَمل ي عكن جبَّارا ع ِ
صيًّا﴾ [مريم.]14-12 :
ََ َ ْ َ ْ َ ْ َ ً َ
َو َحنَ ً ْ
َ َ
اتى هللا حيىي عليه السالم أمرين ،وأنعم هللا عليه بنعمتني ومها :احلنان والزكاة ،ووصفه
بوصفني إجيابيني ،مها مثرة احلنان والزكاة ،ومها :كان تقياً هلل ،وكان َّبراً بوالديه .ونفى عن أمرين
قبيحني ،يتناقضان مع ما سبق ،فلم يكن جباراً وال عصياً ،وهذه كلها مثرة للحكم الذ ااه
صبِيًّا *﴾ ،وهذا كلِه تطبيق وتنفيذ ألمر هللا له ﴿ َاي َْحي َىي عخ ِذ
هللا إايه وهو صبياً ﴿وآتَ ْي نَاهع ْ
ْم َ
احلعك َ
ِ
اب بِ عق َّوة﴾ .
الْكتَ َ
ث َحيًّا﴾:
وت َويَـ ْوَم يُـ ْبـ َع ُ
﴿و َس َال ٌم َعلَْي ِه يَـ ْوَم ُولِ َد َويَـ ْوَم ََيُ ُ
سـ َ
وهذا خرب من هللا سبحانه عن السالم الذ أوفاه على حيىي عليه السالم ،و(سالم):
نكرة ،والتنكري للتكثري والتفخيم والتعظيم ،أ أن هللا جعله مغموراً ابلسالم املبارك ي حياته
كلِها.
وأبرزت اآلية السالم الذ تغشاه ي مواطن ثالثة ،هي حباجة إىل السالم من هللا ،أكثر
َّيسه الشيطان
من غريها من املواطن؛  :أوفى هللا عليه السالم يوم ﴿يَ ْوَم عولِ َد﴾ ،ولذلك مل َّ
وت﴾ ،وعصمه
بسوء :،أوفى هللا عليه السالم واألمان يوم موته فجعله منعَّماً ي ﴿ َويَ ْوَم َّيَع ع
فأمنه
من فتنة القرب ،وأجاره من عذاب القرب : ،أوفى هللا عليه السالم واألمان يوم القيامةِ ،
من الفز ي ذلك اليوم الذ يفز فيه اآلخرون ،وأجاره من عذابه.
وأوحش ما يكون اإلنسان ي أماكن ثالثة :يوم يولد ،فريى نفسه خارجاً مما كان فيه ،ويوم
َّيوت ،فريى قوماً مل يكن عاينهم ،ويوم يبعث ،فريى نفسه ي حمشر عظيم ،فأكرم هللا حيىي
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﴿و َس َالم َعلَْي ِه يَ ْوَم عولِ َد
عليه السالم َّ
وخصه ابلسالم عليه ي هذه املواطن َ
ث َحيًّا﴾ [مريم.193]15 :
يعْب َع ع

وت َويَ ْوَم
َويَ ْوَم َّيَع ع

ابين اخلالة عليهما السالم ،روى
وقد أشار الرسول (ﷺ) إىل فضل ومنزلة حيىي وزكراي َ
ني
احلسن واحلع َس ع
الرتمذ عن أ يب سعيد اخلدر ِ روي هللا عنه قال :قال رسول هللا (ﷺ) «:ع
اخلالة عيسى ابن مرمي وحيىي بن زكراي ،وفاطمةع سيدةع ِ
أهل اجلن َِّة؛ إال ابين ِ
سيِدا ِ
شباب ِ
نساء
َ َ
ِ
َ
َ
194
أهل اجلن َِّة؛ إال ما كان من مرمي ِ
ِ
بنت ِعمرا َن» .
َ
واعترب رسول هللا (ﷺ) حيىي وعيسى عليهما السالم سيد شباب أهل اجلنة ،وإذا كان
عيسى عليه السالم قد عرفع إىل السماء ي ِِ
سن الشباب كما سيمر معنا ،فيبدو أن حيىي عليه
سيد شباب أهل اجلنة ،وقد أخربان
السالم قد توي وهو ي سن الشباب أيضاً ،مما جعلهما َ
رسول هللا (ﷺ) أنه ملا ععرج به إىل السماء ليلة املعراج شاهد ابين اخلالة عيسى وحيىي عليهما
السالم ي استقباله ي السماء الثانية.
عن أنس بن مالك روي هللا عنه ي حديث اإلسراء واملعراج الطويل ...« :عمثَّ عع ِر َج بِنَا إِ َىل
السالَم ،فَِقيل :من أَنْت؟ قَ َالِ :ج ِرب ِ
ِ
َّ ِ ِ ِ
ِِ
ك؟
يلَ :وَم ْن َم َع َ
يل َعلَْيه َّ ع َ َ َ َ
الس َماء الثَّانيَة ،فَ ْ
يل ،ق َ
ْ ع
استَ ْفتَ َح ج ْرب ع
ث إِلَي ِه ،فَ عفتِح لَنَا ،فَِإ َذا أ ََان ِاببين ْ ِ ِ
ِ
قَ َال :عحم َّمد ،قِيل :وقَ ْد بعِ َ ِ
يسى ابْ ِن
َ
ث إِلَْيه؟ قَ َال :قَ ْد بعع َ ْ
َ َ ع
َ
اخلَالَة ع َ
ْ َْ
ات هللا َعلَْي ِه َما ،فَ َر َّحبَا َوَد َع َوا ِيل ِخبَْري.195»...
صلَ َو ع
َم ْرَميََ ،وَْحي َىي بْ ِن َزَك ِرَّايءََ ،
نِب بعدمها لبين
وهكذا كان زكراي وحيىي عليهما السالم من اخر أنبياء بين إسرائيل ،ومل َت ٌّ
إسرائيل إال عيسى ابن مرمي عليه الصالة والسالم.196
 8ـ احلكمة واملناسبة من ذكر حيىي بن زكراي عليهما السالم:
الكرب عتيِاً،
قصة والدة حيىي بن زكراي من عجوز عاقر ،وشيخ قد بلغ من َ
ملا ذكر هللا تعاىل ِ
 193اخلالد  ،القصص القرآين :عر وقائع وحتليل أحداث.153/4 ،
 194سنن الرتمذ  ،رقم  .3768وانظر :األحاديث الصحيحة ،رقم .68
 195مسلم ،كتاب اإلَّيان ،رقم .162
 196اخلالد  ،القصص القرآين :عر وقائع وحتليل أحداث.160/4 ،
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وذلك مبقتضى السنن الكونية هو شيء خارق للعادة؛ لعقم املرأة وهرم الشيخ ،أعقبها مبا هو
أبلغ وأرو ي خرق العادات ،فذكر والدة عيسى عليه السالم ،من غري أب وهي شيء أعجب
من األول بكثري.197

اثلثاً :اصطفاء هللا تعاىل ملرمي عليها السالم على العاملني:
ما زال السياق يواصل احلديث عن نعم هللا عز وجل على آل عمران ،وكيف اصطفاهم
وجل وفضلهم ،حيث بدأ السياق ابحلديث عن امرأة عمران واستجابة املوىل لدعائها،
املوىل عز ِ
ِ
اَّلل اصطََف ِ
ِ
اك َوطَ َّهَرِك
﴿وإِ ْذ قَالَت الْ َم َالئ َكةع َاي َم ْرَميع إِ َّن ََّ ْ
وقبوله سبحانه لنذرها ،قال تعاىلَ :
ك واسج ِد وارَكعِي مع َّ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِِ ِ
ني﴾ [آل
الراكع َ
اصطََفاك َعلَى ن َساء الْ َعالَم َ
َو ْ
ني  َاي َم ْرَميع اقْ نعِيت لَربِ َ ْ ع َ ْ َ َ
عمران.]43-42 :
وانتقل السياق إىل احلديث عن مرمي عليها السالم ونشأهتا الصاحلة ي رعاية هللا وعنايته،
وكفالة زكراي عليه السالم اليت كانت توفيقاً من هللا ملرمي ولزكراي عليه السالم الذ دعا املوىل أبن
يرزقه الولد بعد أن رأى كرامةً ملرمي واستجاب هللا دعوته ورزقه بيحىي عليه السالم الذ مجع
هللا عز وجل له حماسن الصفات وحمامد األخالق ،مث يعود السياق مرة اثنية إىل مرمي عليها
السالم وإىل اصطفاء هللا عز وجل َلا.
 1ـ يف قوله تعاىل  ﴿ :وإِ ْذ قَالَ ِ
اصطََفا ِك ﴾
ت ال َْم َالئِ َكةُ َاي َم ْرَميُ إِ هن ا هَّللَ ْ
َ
أ أن هللا اختارها َلذا املقام األمسى حيث جعلها من بيت صاحل ،وقبلها قبوالً حسناً،
وأنبتها نبااً حسناً ،وجعل زكراي َلا كافالً ،وأجرى الكرامة على يديها إكراماً َلا وإحساانً إليها،
وهذا إخبار من هللا تعاىل مبا خاطبت به املالئكة مرمي عليها السالم عن أمر هللا َلم بذلك أن
هللا قد اصطفاها أ اختارها؛ لكثرة عبادهتا وزهادهتا وشرفها وطهارهتا من األكدار والوساوس،
 197حممد احلجار ،من قصص التنزيل ،دار البشائر اإلسالمية ،بريوت ،ط1999 ،1م ،ص .504
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وي حقيقة اصطفائها عدة وجوه:
 منها أنه قبل حتريرها مع أَّنا كانت أنثى ،ومل حيصل مثل هذا لغريها من اإلانث.
 منها ما وقع َلا من الكرامة حيث كان رزقها َتيها من عند هللا.
وخصها ي هذا املعىن أبنوا اللطف واَلداية والعصمة.
 منها أنه َّفرغها لعبادته َّ
 منها أنه أمسعها كالم املالئكة شفاهاً.198
وي قوله( :وإذ قالت املالئكة) ،أ  :اذكر وقت قول املالئكة ملرمي ،وهذا التذكري لرسول
هللا (ﷺ) ولكل إنسان ي الوجود يريد أن يعرف قصة مرمي واصطفائها وتطهريها وقيامها بعباد
هللا وشكره ،وي املصدر األصيل الذ ال َتيه الباطل من بني يديه ومن خلفه القرآن الكرمي
عز وجل أنه أرسل مالئكة لتخرب مرمي ابصطفائها ،كما أرسل مالئكة من قبل لزكراي
َّبني هللا َّ
لتبشره بيحىي عليهما السالم ﴿فَنَ َادتْهع الْم َالئِ َكةع وعهو قَائِم يصلِِي ِي الْ ِم ْحر ِ
اب أ َّ
اَّللَ يعبَ ِِش عرَك
َن َّ
عَ
َ
َ َ
َ
بِيَ ْح َىي﴾ [آل عمران.]39 :
وال غرابة ي خطاب املالئكة ملرمي ،مع أَّنا ليست نبيِة؛ ألن هذا كان أبمر هللا ،فاهلل يرسل
املالئكة لتخاطب األنبياء ،وهذا معروف وقد يرسل مالئكة لتخاطب صاحلني وصاحلات كما
خاطبت امرأة إبراهيم عليه السالم ،وأزالت استغراهبا من محلها إبسحاق وهي عجوز عقيم.
واملهم أن مرمي عليها السالم رأت أمامها مالئكة ،ولعلها رأهتم بعد ما حتولوا من صورهتم
املالئكية إىل صورة بشرية ،وأخربت املالئكة مرمي ابصطفاء هللا َلا وتطهريها واصطفائها على
نساء العاملني.199
 2ـ مرمي ﴿ َوطَه َر ِك﴾
ي قولهَ ﴿ :وطَ َّهَرِك﴾ ،أ طهرك من األخالق الرذيلة ،وأعطاك الصفات اجلميلة،200
 198الشرقاو  ،املرأة ي القصص القرآين.641/2 ،
 199اخلالد  ،القصص القرآين :عر وقائع وحتليل أحداث.189/4 ،
 200ابن كثري ،قصص األنبياء ،دار املعرفة ،بريوت .لبنان ،ط2000 ،1م،ص .553
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وطهرك من األكدار ،واألدانس واألقذار والرذائل.
وللطهارة مراتب أربع:
املرتبة األوىل :تطهري الظاهر عن األحداث واألخباث والفضالت.
املرتبة الثانية :تطهري اجلوارح عن اجلرائم واآلاثم.
املرتبة الثالثة :تطهري القلب عن األخالق املذمومة والرذائل املمقوتة.
السر عما سوى هللا تعاىل ،وهي طهارة األنبياء صلوت هللا عليهم،
املرتبة الرابعة :تطهري ِ
والصديقيني.201
واملقصود بطهارة مرمي هو طهارهتا ابإلَّيان الكبري العظيم العميق ابهلل عز وجل والطاعة هلل
سبحانه وتعاىل ،وطهارهتا من الكفر واملعصية ،وطهارهتا ابألخالق احلميدة والصفات احلسنة
من األخالق الذميمة والصفات القبيحة ،ومن مسيس الرجال أب حال من األحوال ،ومن
هتمة اليهود حيث برأها املوىل من افرتاءاهتم ،وجاءت براءهتا على لسان املسيح عليه السالم
وهو ي املهد.202
اك علَى نِ ِ
ِ
ني *﴾
 3ـ ﴿ َو ْ
ساء ال َْعالَ ِم َ
اصطََف َ َ
االصطف اء األول :مبعىن االجتب اء واالنتق اء ،فاهلل اجتىب مري م وانتقاها من بني النساء،
اَّلل اصطََف ِ
اك﴾
وأخذها من بينهم وجعلها حمالًّ لتحقيق أمره ﴿إِ َّن ََّ ْ
ِ
ِ ِ ِ
ني *﴾ ،ونتيجة له ،فعندما
اصطََفاك َعلَى ن َساء الْ َعالَم َ
واالصطفاء الثاين :مثرة لالصطفاء ﴿ َو ْ
اجتىب هللا مرمي واختارها من بني نساء العاملني ،فقد فضلها على ابقي نساء العاملني.
املرة الثانية ليس مبعىن االصطفاء ي املرة
فال تكرار ي احلقيقة ي اآلية؛ ألن االصطفاء ي ِ
 201الغزايل ،إحياء علوم الدين ،دار املعرفة ،بريوت .لبنان ،ط ،1د.ت ،ص .125/1
 202الشرقاو  ،املرأة ي القصص القرآين.150/2 ،
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األوىل ،بل هو مثرة له ،وقد اصطفى هللا مرمي وانتقاها من بني النساء ،ونشأها نشأة حسنة
وأنبتها نبااً حسناً وأسبغ عليها نعمه وتوفيقه ورعايته وأَلم أمها أن تنذرها له وهي ي بطنها،
نِب كرمي هو زكراي عليه
ليجعلها خالصة له حمررة له وهيَّأ َلا احلياة والعيش حتت كنف ورعاية ِ
املنو الشامل وهي ي احملراب تكرَّياً َلا.
السالم ،وقدَّم َلا الرزق َّ
ومل تتوفر هذه األمور أل امرأة غريها ،مهما بلغت من الصالح والتقوى وهذا هو االصطفاء
األول َلا ،القائم على االنتقاء واالجتباء ،ومبا أن هللا اصطفاها وانتقاها ،فقد صفَّاها وخلَّصها
(وطهرك) .واصطفاها هللا على نساء العاملني،
من الشوائب ،وطهرها من األدانس واألرجاس َّ
خصها وحدها هبذه اآلية الباهرة،
وفضلها عليهن مجيعاً ي إجناهبا الولد بدون أب ،حيث َّ
ِ
واملعجزة اخلارقة.203
وداللة هذا االصطفاء العظيم أمران مهمان:
أ ـ القرآن الكرمي كالم هللا:
وردت هذه الشهادة ملرمي ي القرآن الكرمي ،مع أن الرسول (ﷺ) كان َيو معركة فكرية
شديدة مع النصارى ،ليدل أن القرآن كالم هللا ،ومظهر من مظاهر اإلنصاف والعدل ي
اإلسالم ،واإلشارة إىل الطهر هنا إشارة ذات مغزى ،وذلك ملا البس مولد عيسى عليه السالم
يتور اليهود أن يعلصقوها مبرمي الطاهرة ،معتمدين على أن هذا املولد ال مثال
من شبهات ،مل ِ
سراً ال يشرف.
له ي عامل الناس ،فيزعمون أن وراءه ِ
وهنا تظهر عظمة هذا الدين ،ويتبني مصدره عن يقني ،فها هو حممد (ﷺ) رسول اإلسالم
تلقى من أهل الكتاب ومنهم النصارى ما تلقى من التكذيب والعنت واجلدل والشبهات،
وها هو ذا حي ِدث عن ربه حبقيقة مرمي العظيمة ،وتفضيلها على «نساء العاملني» ،هبذا اإلطالق
يعتزون مبرمي ،ويتخذون
الذ يرفعها إىل أعلى االفاق وهو ي معر مناظرة مع القوم الذين ِ
من تعظيمها مربراً لعدم إَّياَّنم مبحمد ،وابلدين اجلديد.
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أ صدق؟ وأ عظمة؟ وأية دالل على مصدر هذا الدينِ ،
وصدق صاحبه األمني؟ إنه
يتلقى (احلق) من ربه عن مرمي وعن عيسى عليهما السالم ،فيعلن هذا احلق ،ي هذا اجملال،
ولو مل يكن رسوالً من هللا احلق ما أظهر هذا القول ي هذا اجملال حبال.204
ب ـ مرمي أفضل نساء العاملني:
إن ظاهر القرآن الكرمي واألحاديث النبوية يقتضيان أن مرمي أفضل من مجيع نساء العامل من
حواء إىل اخر امرأة تقوم عليها الساعة ،مث بعدها ي الفضيلة فاطمة بنت حممد (ﷺ) ،مث
خدجية بنت خويلد روي هللا عنها ،مث اسية بنت مزاحم ،وقد بيَّنا اآلايت الدالة على اصطفاء
هللا ملرمي ،أما أحاديث الرسول (ﷺ) فمنها:
قوله (ﷺ)«:حسبك من نساء العاملني مرمي ابنة عمران ،وخدجية بنت خويلد ،وفاطمة
بنت حممد ،واسية امرأة فرعون».205
قال رسول هللا (ﷺ)َ «:ك عم َل من الرجال كثري ،ومل يكمل من النساء إال مرمي بنت عمران،
واسية امرأة فرعون ،وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام».206
إن أهل الكمال من الرجال كثري ال حيصى عددهم ،ومل يكمل من النساء غري هذه األربع،
ومع ذلك مل يبلغوا مرتبة النبوة.
الرب والتقوى واإلحسان ،وغري ذلك من األخالق
ومعىن الكمال :التناهي ي الفضائل ،و ِ
والرفيعة والصفات احلميدة.
والكمال ي شيء ما يكون حصوله للكمال أوىل من غريه ،والنبوة ليست أوىل للنساء؛
ألن مبناها على الظهور ،والدعوة إىل هللا مع االختالط جبميع طبقات الشعب ،على اختالف
عناصرها ،وتباين مشارهبا ،ومناهجها ،وحاَلن :االستتار ،وال تكون النبوة ي حقه َّن كماالً،
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حقهن الص ِِديقيَّة وهي مرتبة عظيمة قريبة من النبوة.207
بل الكمال ي
َّ
نص
وي احلديث السابق شهد رسول هللا (ﷺ) ملرمي بكماَلا ورجاحة عقلها ،ومقتضى ما َّ
القرآن الكرمي عليه أَّنا حازت املرتبة األوىل ي الفضل.208
وبعد أن ذكران اصطفاء مرمي عليها السالم من هللا تعاىل وتفضيلها على النساء أمجعني،
يتبادر إىل األذهان التساؤل التايل:
هل مرمي صديقة أم نبية؟
الصحيح يف هذه املسألة أن مرمي عليها السالم ليست نبية ،وإمنا هي ِ
صديقة ،والدليل
على ذلك ما يلي:
ِ
ك إَِّال ِرج ًاال نع ِ
وحي إِلَْي ِه ْم ِم ْن أ َْه ِل الْ عقَرى
﴿وَما أ َْر َس ْلنَا ِم ْن قَ ْبل َ
َ
ظاهر النص الكرميَ :
ِِ
ِ
ف َكا َن َعاقِبَةع الَّ ِذ ِ ِ ِ
ِِ
ين
يَسريعوا ِي ْاأل َْر ِ فَيَ ْنظععروا َكْي َ
ين م ْن قَ ْبله ْم َولَ َد عار ْاآلخَرة َخ ْري للَّذ َ
َ
أَفَ َال تَ ْع ِقلعو َن﴾ [يوسف.]109 :

أَفَلَ ْم
اتَّ َق ْوا

ِ
اسأَلعوا أ َْه َل ال ِِذ ْك ِر إِ ْن عكْن تع ْم َال
﴿وَما أ َْر َس ْلنَا قَ ْب لَ َ
ك إَِّال ِر َج ًاال نعوحي إِلَْي ِه ْم فَ ْ
وقال تعاىلَ :
تَ ْعلَ عمو َن﴾ [األنبياء.]7 :
ِ
ِ
اسأَلعوا أ َْه َل ال ِِذ ْك ِر إِ ْن عكْن تع ْم
﴿وَما أ َْر َس ْلنَا ِم ْن قَ ْبل َ
ك إَِّال ِر َج ًاال نعوحي إِلَْي ِه ْم فَ ْ
وقال تعاىلَ :
َال تَ ْعلَ عمو َن﴾ [النحل.]43 :
واحلكمة من ختصيص الرجال ابلنبوة دون النساء ،أن النبوة عبء ثقيل وتكليف شاق ،ال
تتحمله طبيعة املرأة برتكيبها البيولوجي والنفسي ،وَلذا كان مجيع األنبياء من الذكور؛ ألن مهام
الرسالة مضنية ،حتتاج إىل مصابرة وجماهدة ،وتتطلب الكفاح والسفر ،وخو املعارك وحتمل
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املشاق.209
ِ
ومل يرد ي القرآن الكرمي وال ي السنة وصفها ابلنبوة ،وإمنا جاء وصفها أبوصاف أخرى
ِ
ِ
ت
يح ابْ عن َم ْرَميَ إَِّال َر عسول قَ ْد َخلَ ْ
تدل على صالحها وطهرها وص ِديقيَّتها قال تعاىلَ :
﴿ما الْ َمس ع
اان ََْ عك َال ِن الطَّ َع َام﴾ [المائدة ، ]75 :وإمنا قيل َلا صديقة؛ لكثرة
ِم ْن قَ ْبلِ ِه الر عس عل َوأعمهع ِص ِِدي َقة َك َ
تصديقها آبايت رهبا وتصديقها ولدها فيما أخربها به وووعت بصدق وعد رهبا ووصفت
بصدق وعد رهبا ،وهو ميثاق اإلَّيان.
والقصد من وصفها أبَّنا ص ِِديقة نفي أن يكون َلا وصف أعلى من ذلك ،وهو وصف
األلوهية؛ ألن املقام إلبطال قول الذين قالوا :إن هللا اثلث ثالثة ،فجعلوا مرمي األقنوم الثالث،
فهو نفي أللوهية املسيح وأمه ومها من البشر فكاان َكالن الطعام ،ويتبع ذلك خروجه ،فهذا
كناية عن الغائط والبول.210
ووصفت ابلص ِِديقة لكمال إخالصها وانقيادها هلل عز وجل ظاهراً وابطناً ،والتعبِد بطاعته
سبحانه وتعاىل ي كل حركة وسكون مع إخالص عظيم ي القصد هلل عز وجل.
 4ـ قنوت مرمي وسجودها وركوعها مع الراكعني:
بعد هذه املنزلة الرفيعة واملكانة العالية اليت أكرم املوىل عز وجل هبا مرميَ ،مرها سبحانه
عن طريق خطاب املالئكة الكرام َلا أبن جتتهد ي العبادة شكراً هلل تعاىل على هذه النعم
واملواهب ومواصلةً للسري ي طريق اَلدى والصالح .211قال تعاىل﴿ :اي مرَميع اقْ نعِيت لِربِ ِ
ك
َِ
َ َْ
واسج ِد وارَكعِي مع َّ ِ ِ
ني﴾ [آل عمران.]43 :
الراكع َ
َ ْ ع َْ ََ
والقنوت :هو لزوم الطاعة مع اخلضو  ،وعلى هذا :فمدار القنوت على الطاعة ولزومها

209
ال يب ،اإلَّيان ابلرسل والرساالت ،املكتبة العصرية للطباعة والنشر ،بريوت2011 ،م ،ص .54
علي ِ
الص ِ
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والعبادة واالجتهاد فيها مع اإلخالص واخلضو واخلشو هلل رب العاملني.212
وتكرير النداء (اي مرمي) للتنبيه واإلشارة إىل أمهية ما يرد ي ثناايه ،وي النداء هنا ابسم مرمي
ومعناه العابدة ما يدل على التشريف والتكرمي ،واملعىن :اي من امسها مرمي العابدة عليك أن
جتتهد ي عبادة هللا عز وجل.
واآلية الكرَّية أمر من املوىل عز وجل ملرمي عليها السالم أن جتتهد ي العبادة ،وأن تداوم
على الطاعة وتكثر السجود وتركع مع الراكعني حىت تزداد قرابً من رب العاملني ،فالصالة صلة
بني العبد وربه وهداية ورمحة وشفاء وعصمة وفضل من هللا ونعمة وقرب وحب ،ونور وشفاء
وحتط اخلطااي.
ملا ي الصدور ،ومعراج إىل هللا عز وجل ،تعرفع الدرجات ،ع
لكل ركن من أركان الصالة حكمه البالغة وأسراره احلكيمة ،فالصالة خشو وخضو
و ِِ
وقيام وقعود وركو وسجود ،وقال رسول هللا (ﷺ) «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد
فأكثروا الدعاء» .213فكانت حياة مرمي عليها السالم طاعة وعبادة ،وخشو وركو  ،وحياة
موصولة ابهلل متهيداً لألمر العظيم اخلطري.214
ب نُ ِ
ك ِم ْن أَنْـبَ ِاء الْغَْي ِ
ك﴾
وح ِيه إِلَْي َ
 5ـ ﴿ذَلِ َ
ِ
ب نع ِ
ك ِم ْن أَنْبَ ِاء الْغَْي ِ
ت لَ َديْ ِه ْم إِ ْذ يعْل عقو َن أَقْ َال َم عه ْم أَي عه ْم
وح ِيه إِلَْي َ
قال تعاىلَ ﴿ :ذل َ
ك َوَما عكْن َ
ي ْك عفل مرَمي وما عكْنت لَ َدي ِهم إِ ْذ ََيْتَ ِ
ص عمو َن﴾ [آل عمران.]44 :
َ ع َْ َ َ َ َ ْ ْ
ي ذلك إشارة إىل جممو األخبار الواردة من اآلايت السابقة من نذر امرأة عمران ملا ي
بطنها هلل ،إىل ميالد مرمي وكفالة زكراي َلا ،إىل بشارته حيىي ،إىل كالم املالئكة ملرمي.
ِ
ك ِم ْن أَنْ بَ ِاء الْغَْي ِ
ب
هذه األخبار من أنباء الغيب واعتربهتا اآلية غيباً ألَّنا وقعت ي ﴿ َذل َ
نع ِ
ك﴾ ،وحدثت قبل قرون من حياة الرسول (ﷺ) ومبا أنه مل يكن موجوداً عند حدوثها
وح ِيه إِلَْي َ
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 213صحيح مسلم (.)482/215
 214ي ظالل القران.396/1 ،
100

فهو غيب ابلنسبة له ،وهللا هو الذ أوحى هبذه األنباء لرسوله (ﷺ) وأخربه هبا ،وهذا يثبت
نبوة حممد (ﷺ) ووجه داللتها على النبوة والوحي :أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى
أمي ،ال يكتب وال يقرأ وهذا معناه أنه مل يعلم هبذه األخبار من
يعلمون أن حممداً (ﷺ) ٌّ
الكتب ،ومل يصاحب أحبار ورهبان أهل الكتاب فكيف علم هبذه األخبار اخلفيَّة اليت ال
يعلمها إال عدد قليل من األحبار والرهبان.
215
﴿وَما
:
(ﷺ)
حملمد
هللا
وقال
.
إن هللا هو الذ أوحى إليه هبا ،فهو رسول هللا (ﷺ)
َ
عكْنت لَ َدي ِهم إِ ْذ ي ْل عقو َن أَقْ َالمهم أَي هم ي ْك عفل مرَمي وما عكْنت لَ َدي ِهم إِ ْذ ََيْتَ ِ
ن﴾ [آل عمران]44 :
ص عمو َ
َ ْ ْ ع
َ ع ْ ع ْ َ ع َْ َ َ َ َ ْ ْ
وهي إشارة إىل ما كان من تسابق سدنة اَليكل إىل كفالة مرمي ،حني جاءت هبا أمها وليدة
إىل اَليكل وفاء لنذرها وعهدها مع رهبا ،والنص يشري إىل حادث مل يذكره «العهد القدمي» وال
اجلديد املتداوالن ،ولكن ال بد أنه كان معروفاً عن األحبار والرهبان حادث إلقاء األقالم
أقالم سدنة اَليكل ملعرفة من تكون مرمي من نصيبه.

والنص القرآين ال يفصل احلادث رمبا اعتماداً على أنه كان معروفاً لسامعيه أو ألنه ال يزيد
شيئاً ي أصل احلقيقة اليت يريد عروها على األجيال القادمة ،فلنا أن نفهم أَّنم اتفقوا على
طريقة خاصة بواسطة إلقاء األقالم ملعرفة من هي من نصيبه ،على ما نصنع ي «القرعة»
مثالً ،وقد ذكرت بع الرواايت أَّنم ألقوا أبقالمهم ي َّنر األردن ،فجرت مع التيار إال قلم
زكراي فثبت ،وكانت هذه هي العالمة بينهم ،فسلموا مبرمي له.
وكل ذلك من الغيب الذ مل يكن الرسول (ﷺ) حاوره ،ومل يبلغ إىل علمه ،فرمبا كان
من أسرار اَليكل اليت ال تفشى وال تباح لَلذاعة هبا فاختذها القرآن ي مواجهة كبار أهل
الكتاب وقتها دليالً على وحي من هللا لرسوله الصادق ،ومل يرد أَّنم ردوا هذه احلجة ،ولو
كانت مووع جدال جلادلوه ،وهم قد جاؤوا للجدال.216
وهكذا نرى القرآن الكرمي يعطي الصورة الصحيحة بعلم ي دقائق حال عيسى ونشأته
 215اخلالد  ،القصص القرآين :عر وقائع وحتليل أحداث.182/4 ،
216ي ظالل القران.396/1 ،
101

وأمه ،وهذا معني للباحثني عن احلقيقة ي معرفة قصة عيسى عليه السالم الصحيحة بعكس
األانجيل اليت يؤمن هبا النصارى فإَّنا متعاروة ومتناقضة ،وي بعضها ما يؤكد افرتاءات اليهود
ومىت حديث عن نسب عيسى عليه السالم وأنه عيسى ابن
على السيدة مرمي ،ففي إجنيل لوقا َّ
يوسف النجار ،وإن ورد االختالف ي أمساء وأعداد أجداده إال أن األانجيل متفقة على أن
عيسى ابن يوسف النجار ،وأن يوسف النجار كان خطيباً ملرمي قبل ميالد املسيح ،وأنه تزوجها
وأجنب منها أوالداً اخرين كانوا مبثابة اإلخوة لعيسى ،وقصة يوسف النجار ي األانجيل متقاربة
وخمتلفة ،وي حني أثىن القرآن على مرمي ووفاها حقها ،فإن األانجيل مل تووح مكانتها عند
هللا ،ي حني يبني القرآن الكرمي طهارهتا وشرف أصلها واصطفائها.217
إن ما ورد ي األانجيل ي شأن عيسى عليه السالم ،وي شأن مرمي متضارب متناق بعيد
شراح األانجيل قد أصابتهم احلرية ووقعوا ي أخطاء
عن احلقيقة منحرف عن الصواب ،حىت َّ
وتناقضات وهم يشرحون األانجيل ،وقصة يوسف النجار قصة متضاربة متناقضة مدسوسة
مكذوبة ،وليس له أ صلة مبرمي عليها السالم.218
ومل يكن لعيسى إخوة ال ذكور وال إانث ،وهذه التخرصات ليس َلا سند من التاريخ،
وعيسى ولد من مرمي العذراء اليت مل يكن َلا زوج.219
وهذا التباين بني ما ورد ي األانجيل وبني ما ذكره القرآن الكرمي عن مرمي ونشأهتا وطهرها
وعفتها ومحلها ابملسيح عليه السالم من غري أب لقدرة هللا وحكمته يرد على مزاعم املستشرقني
أبن قسماً كبرياً من أخبار القرآن الكرمي مقتبس من كتب اليهود والنصارى ،فالقرآن كتاب هللا
تعاىل الذ نزل ابحلق على رسول هللا (ﷺ) الذ جاء ابحلق ،والذ ال ينطق إال ابحلق،
والقرآن مهيمن على الكتب السابقة وهو حمفوظ من التحريف والتبديل.220
احلَ ِك عيم﴾
اَّللَ ََلعَو الْ َع ِز عيز ْ
ص ْ
اَّللع َوإِ َّن َّ
احلَق َوَما ِم ْن إِلَه إَِّال َّ
قال تعاىل﴿ :إِ َّن َه َذا ََلعَو الْ َق َ
ص ع
[آل عمران.]62 :
 217أمحد الشرقاو  ،املرأة ي القصص القرآين.664/2 ،
 218املرجع نفسه ،ص .665/2
 219حممد علي البار ،دراسات معاصرة ي العهد اجلديد والعقائد النصرانية ،دار القلم ،دمشق ،ط2006 ،1م ،ص .101
 220الشرقاو  ،املرجع نفسه.665/2 ،
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قال تعاىل﴿ :إِ َّان َْحن عن نََّزلْنَا ال ِِذ ْكَر َوإِ َّان لَهع َحلَافِظعو َن﴾ [الحجر.]9 :
قال تعاىل﴿ :أَفَ َال ي ت َدبَّرو َن الْ عقرآ َن ولَو َكا َن ِمن ِعْن ِد َغ ِري َِّ
اَّلل لََو َج عدوا فِ ِيه ا ْختِ َالفًا َكثِ ًريا﴾
ْ
ْ
ْ َْ
ََ ع
[النساء.]82 :
إن النِب (ﷺ) أخربه هللا عز وجل أن مرمي البتول ،أم عيسى عليه السالم كانت أفضل
النساء ،واختارها هللا وفضلها على نساء العاملني ،وبني ذلك ملن حوله ،وحديث القرآن الكرمي
على مرمي ومكانتها وتفضيلها وقصة ابنها املسيح دليل على أن القرآن الكرمي كالم هللا.
وتوجد صورة ي القرآن الكرمي ابسم سورة مرمي ،وهي السورة التاسعة عشر من القرآن
الكرمي ،واسم هذه السورة إمنا هو تكرمي ملرمي ،أم املسيح عيسى عليه السالم ،ومثل هذا التكرمي
أيضاً مل يسبغ على مرمي ي إجنيل املسيحيني ،ولو أننا تصفحنا (ِ )66سفراً للربوتستانت،

و( )73سفراً للروم الكاثوليك فإننا ال جند أايً منها قد عنون تكرَّياً ملرمي والبنها املسيح عليه
مىت أو مرقعس أو لوقا أو يوحنا أو بطرس أو بولس،
السالم ،وسنجد كتباً من اإلجنيل بعنوانَّ :
وستجد عناوين ألشخاص أقل أمهية وشهرة ،ولكنك لن جتد واحداً بعنوان عيسى أو بعنوان
مرمي.

ولو كان حممد (ﷺ) هو مؤلف القرآن ملا َّ
تعذر عليه أن يقدم اسم أمه امنة مع اسم مرمي
أو املسيح ،وملا َّ
تعذر عليه أن يقدم أيضاً اسم خدجية زوجته الوفية أو اسم فاطمة ابنته احملبوبة،
ولكن كال مث كال؛ ألن القرآن ليس من صنع يديه.221
 6ـ بشارة املالئكة ملرمي عليها السالم بعيسى عليه السالم ومجلة من أوصافه:
امسه الْم ِس ِ
ت الْم َالئِ َكةع اي مرَمي إِ َّن َّ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
يسى ابْ عن
َ َْ ع
اَّللَ يعبَ ِش عرك ب َكل َمة مْنهع ْع ع َ ع
قال تعاىل﴿ :إ ْذ قَالَ َ
يح ع َ
مرَمي وِجيها ِي الدنْيا و ْاآل ِخرةِ وِمن الْم َقَّربِني وي َكلِِم النَّاس ِي الْمه ِد وَكه ًال وِمن َّ ِِ
ني﴾
الصاحل َ
َْ َ َ ً
َْ َ ْ َ َ
َ َ َ َ َ ع َ َع ع َ
[آل عمران.]46-45 :
 221أمحد ديدات ،املسيح ي اإلسالم ،ترمجة وحتقيق :حممد خمتار ،دار الفضيلة للنشر ،الراي  ،السعودية1988 ،م ،ص .27
103

بعد أن اصطفى هللا عز وجل مرمي عليها السالم وطهرها وأمره ابالجتهاد ي العبادة واملداومة
على الطاعة ،وأوصاها ابإلخالص ،واخلشو واخلضو له سبحانه ،هتيأت بذلك مرمي عليها
السالم للمعجزة الكربى واآلية العجاب وهي محلها بعيسى عليه السالم على خالف العادة
دون أب.
وكما بشرهتا املالئكة أبَّنا املصطفاة الطاهرة جاءهتا بشارة أخرى وهي أن املوىل عز وجل
اصطفاها لتلك املهمة العظيمة الشأن.222
أ ـ ﴿وإِ ْذ قَالَ ِ
ت ال َْم َالئِ َكةُ َاي َم ْرَميُ﴾
َ

[آل عمران]42 :

جاءت البشارة عن طريق مجع من املالئكة الكرام ،وي سورة مرمي أاها جربيل عليه السالم
ك ِألَهب لَ ِ
ول ربِ ِ
ك غع َال ًما َزكِيًّا﴾ [مريم ،]19 :وال مانع من تكرار البشارة،
﴿قَ َال إَِّمنَا أ ََان َر عس ع َِ
َ َ
بشرهتا املالئكة أوالً وعلى رأسهم جربيل ،مث متثَّل جربيل عليه السالم ي صورة بشرية فأعاد
بشارهتا ،فأعادهتا لتعجبها ،زايدة ي االطمئنان واليقني واستفساراً عن كيفية حتقق هذه البشارة
العجيبة.223
ب ـ ﴿إِ هن ه
اَّللَ يُـبَ ِش ُر ِك بِ َكلِ َم ٍة ِم ْنهُ﴾
ومسَّى هللا عيسى عليه السالم أبنه كلمته ي هذه اآلية (بكلمة منه امسه املسيح عيسى ابن
خاصاً مباشراً ،فقال
مرمي)؛ ألن عيسى عخلق ووجد بكلمة هللا (كن) حيث أراد أن َيلقه خلقاً ِ
له (كن) ،وهذه هي الكلمة اإلَلية ،فكان ووجد كما أمر هللا وهي الكلمة الواردة ي قوله
ول لَهع عك ْن فَيَ عكو عن﴾ [يس ،]82 :لقد خلق هللا عيسى عليه
تعاىل﴿:إَِّمنَا أ َْم عرهع إِ َذا أ ََر َاد َشْي ئًا أَ ْن يَ عق َ
السالم بكلمة (كن) ،وعرب عنه أبنه كلمة منه كما خلق آدم بكلمة (كن).224
وأحال القرآن الكرمي املستغربني من خلق عيسى على خلق آدم الذ خلقه هللا بكلمة
 222الشرقاو  ،املرأة ي القصص القرآين.667/2 ،
 223املرجع نفسه.668/2 ،
224
الدر املصون ي علوم الكتاب املكنون ،حتقيق :أمحد حممد اخلراط ،دار القلم ،دمشق ،ط2011 ،3م ،ص .173/2
السمني احللِبِ ،
104

ِ
ِ
اَّللِ َك َمثَ ِل آدم َخلَ َقهع ِم ْن تعَراب عمثَّ
يسى ِعْن َد َّ
(كن) دون أب أو أم ،قال تعاىل﴿ :إ َّن َمثَ َل ع َ
قَ َال لَهع عك ْن فَيَ عكو عن﴾ [آل عمران.]59 :
و(من) ي قوله (بكلمة منه) :حرف جر وهي ليست للتبعي  ،بل هي البتداء الغاية ،أ
أن هذه الكلمة من عند هللا ،أ  :ابتدأت من عند هللا وهي كلمة (كن).
وي قوله تعاىل (بكلمة منه) لفظة (من) ليست للتبعي  ،إذ لو كان كذلك لكان هللا ِِ
متجزأً
ِ
ِ
حمدث ،تعاىل هللا عن ذلك
متحمالً لالجتما واالفرتاق ،وكل من كان كذلك فهو َ
ِ
متبعضاً ِ
علواًكبرياً ،بل املراد من كلمة (من) ههنا ابتداء الغاية؛ وذلك ألَّنا ي حق عيسى عليه السالم
ملا مل تكن واسطة األب موجودة ،صار أتثري كلمة هللا تعاىل ي تكوينه وختليقه أكمل وأظهر،
يتومهه
فكان كونه كلمة هللا مبدأً لظهوره وحلدوثه ،هذا معىن (من) ،ومعىن كونه (كلمة) ال ما ِ
النصارى واحللولية.225
وكلمة هللا اليت ألقاها إىل مرمي هي عيسى ابن مرمي (امسه املسيح ابن مرمي)  ،226فاملسيح
مسِي بكلمة هللا؛ ألنه وجد من غري أب بكلمة (كن) على خالف أفراد بين آدم ،فكان أتثري
الكلمة ي ح ِقه أظهر وأكمل.227
اْسه الْم ِس ِ
يسى ابْ ُن َم ْرَميَ﴾
ج ـ ﴿ ُْ ُ َ ُ
يح ع َ
املسيح لقب ،وعيسى هو االسم ،وابن مرمي الوصف ،ولقب عيسى هو املسيح ،وورد هذا
اللقب إحدى عشرة مرة ي القرآن الكرمي ،ونرى أن لقبه (مسيح) مجع بني اسم الفاعل واسم
املفعول ،فمجمو املاسح واملمسوح يكون (مسيحاً) صيغة مبالغة من املسح ،فعيسى عليه
السالم كان ماسحاً َّيسح بيده على املري فيربأ ويشفى ،وكان ممسوحاً مسحه هللا ابلربكة،
وابركه وكونه ماسحاً وممسوحاً جعله مسيحاً عليه السالم .وأما معىن املسيح عند النصارى فهو

 225فخر الدين الراز  ،تفسري الفخر الراز املشتهر ابلتفسري الكبري ومفاتيح الغيب ،دار الفكر للطباعة ،دمشق ،ط1401 ،1ه 1981م.49/8 ،
 226صالح اخلالد  ،القصص القرآين :عر وقائع وحتليل أحداث.202/4 ،
 227االلوسي ،روح املعاين ي تفسري القران العظيم والسبع املثاين ،حتقيق :علي عبد البار عطية ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1415 ،1ه ،
.160/3
105

املكرس للخدمة والفداء.228
ِ
ومسِي به ألنه لونه عليه السالم كان أبيضاً
وعيسى معناه َّ
السيد ،وقيل :مشتق من العيس ،ع
مشرابً ابحلمرة 229وعيسى أ  :اخلالص الذ يكون من شيء واحد مل َيتلط بغريه ،فكان
ِ
خ ْلقه من شطر أمه فقط ،دون أن َيتلط هذا
الشطر بشطر اخر من رجل فيكون أاب له ككل البشر.230
وابن مرمي لقب لعيسى عليه السالم ،ووردت مجلة (ابن مرمي) ثالث وعشرين مرة ي القرآن
ينسب عيسى فيها كلها إىل أمه مرمي.
إن القرآن الكرمي حريص على متييز عيسى عليه السالم ابلكلمات الثالثة ملا رافق خلقه
ووالدته وحياته من معجزات؛ ليؤكد على بشريته وينق مزاعم النصارى حول ألوهيته ،ونسبته
إىل أمه مقصودة ومرادة؛ ليكذب من زعم أنه ابن هللا ،فالقرآن يبني َلم :أنه ابن مرمي وأمه
231
معروفة ،أنتم تعرفوَّنا عن يقني ،فكيف صار ابناً هلل مع أنه ابن مرمي؟
َّ
إن والدة عيسى عليه السالم من غري أب تبني قدرة هللا سبحانه وتعاىل ،وأنه الفاعل املختار
املريد ،وأنه ال يتقيد ي تكوينه لألشياء بقانون األسباب واملسببات اليت نرى العامل يسري عليها،
فاألسباب اجلارية ال تقيد إرادة هللا ألنه خالقها ومبدعها ومدبرها واألشياء مل تصدر عن هللا
كما يصدر الشيء عن علِته ،واملسبَّب عن سببه من غري أن يكون للعلة إرادة ي معلوَلا ،بل
كانت بفعله سبحانه وإبرادته اليت ال يقيدها شيء.
وخلق عيسى من غري أب بال ريب إعالن َلذه اإلرادة األزلية بني قوم غلبت عليهم األسباب
املادية ،وي عصر ساده نو من الفلسفة أساسها أن خلق الكون كان مصدره األول كالعلة
عن معلوَلا ،فكان عيسى آية هللا على أنه سبحانه وتعاىل ال يتقيد ابألسباب الكونية ،وأن
 228صالح اخلالد  ،القصص القرآين :عر وقائع وحتليل أحداث.204 203/4 ،
 229أمحد الشرقاو  ،املرأة ي القصص القرآين.670/2 ،
 230عبد اجمليد العرابلي ،أحبك أيها املسيح ،دار ايفا العلمية للنشر ،األردن ،ط2009 ،1م ،ص .22
 231صالح اخلالد  ،القصص القرآين :عر وقائع وحتليل أحداث.205/4 ،
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العامل كان إبرادته ،ومل يكن سبحانه مبنزلة العلة من املعلول تعاىل هللا عما يقولون علواً كبرياً.
إن والدة عيسى عليه السالم من غري أب إعالن لعامل الروح بني قوم أنكروها ...فلما جاء
عيسى من غري أب وكان إجياده من روح خملوقة ،كان ذلك إعالانً لعامل الروح بني قوم أنكروها
حسهم ليدركوا الروح وكان آية معلمة ملن يعرف اإلنسان،
ومل يعرفوها ،فكان هذا قارعة قرعت َّ
أبنه جسم ال روح فيه.232
كما أن خلق عيسى عليه السالم من غري أب صورة مكملة للصور األربع اليت ضرهبا
هللا أمثلة انطقة بقدرته العظيمة على اخللق ،وهي:
الصورة األوىل :اخللق من العدم ،فمن الرتاب أوجد هللا سيدان آدم عليه السالم أاب البشرية،
وهو مثال واحد مل يتكرر ي اخللق.
الصورة الثانية :إجياد أنثى من ذكر ،ال أم َلا فأوجد هللا سبحانه زوج آدم وادم عزب ليس
له زوج وهو مثال واحد ،مل يتكرر ي اخللق.
الصورة الثالثة :إجياد ذكر من أنثى ال أب له ،فأوجد هللا سبحانه وتعاىل سيدان عيسى ابن
مرمي عليه السالم ومرمي عذراء ليس َلا زوج وهو مثال واحد مل يتكرر ي اخللق.
الصورة الرابعة :إجياد األبناء والبنات من زوجني ذكر وأنثى وهي الصورة املتكررة ،وسنة هللا
ي اخللق.233
الدنْـيا و ِ
ِ
اآلخ َرةِ﴾
د ـ ﴿ َوج ًيها ِيف ُّ َ َ
ومن صفات عيسى عليه السالم املذكورة ي هذه اآلايت( :وجيهاً ي الدنيا واالخرة) ،إنه
ذو وجه ومنزلة عالية وذو شرف وكرامة عند هللا ي الدنيا وحفظه ومحاه من أعدائه ،وي االخرة
 232عبد الرمحن حللي ،رساالت األنبياء :دين واحد وشرائع عدة دراسة قرانية ،مركز مناء للدراسات والبحوث ،بريوت .لبنان ،ط2015 ،1م،
.280/2
 233حممد عبد اجمليد الشني ،أنباء الرساالت السماوية ،دار االفاق العربية ،القاهرة ،ط2009 ،1م ،ص .326
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حيث جعله ي أعلى منازل اجلنة مع سائر املرسلني ،يقال هذا وجيه :إذا كان شريفاً يقدره
اآلخرون.234
كما أن تعر اليهود له ابألذى واالوطهاد مل ينقص من قدره ومل يقدح ي وجاهته
ومنزلته ،فاألنبياء هم أشرف خلق هللا وأكرمهم وأعزهم ،وقد تعرووا لألذى واالوطهاد ،فلم
يزدهم ذلك إال عزة ورفعة وكرامة وإابء ،وعزَّية ومضاء وإَّياانً وتسليماً ويقيناً وتثبيتاً.235
ِ
ني *﴾
هـ ـ ﴿ َوم َن ال ُْم َق هربِ َ
عيسى عليه السالم من عباد هللا املقربني ،الذين قرهبم هللا منه وأعال منازَلم عنده ،واملقربون
هم السابقون الذ يسبقون أصحاب اليمني إىل اجلنة ،ومنازَلم ي اجلنة أعلى من منازل
أصحاب اليمن ،واملرسلون هم أئمة املقربني السابقني.236
ِ
هاس ِيف ال َْم ْه ِد َوَك ْهالً﴾
و ـ ﴿ َويُ َكل ُم الن َ
عيسى عليه السالم سيكلم الناس ي املهد ،فور والدته وذلك عندما يفاجؤون مبرمي حتمله،
وتذهب هبم الظنون كل مذهب ،فينطقه هللا وهو ابن ساعات ويكلم الناس ويقدم نفسه إليهم،
237
ونبوته وبركته وبره أبمه ،ونفي كونه
ويربئ أمه من كل هتمة  .وإثبات براءهتا وبيان عبوديته َّ
جباراً شقياً ،فهو ٌّبر رحيم رفيق حليم.238
كما أنه سيكلمهم ي حال كهولته (وكهالً) الكهولة ي األربعني وقيل ثالث وثالثني،
والكهل ما اجتمعت قوته وكمل شبابه ،وذكر هنا كالمه ي الكهولة لتشري أمه أبنه سيبلغ مبلغ
الرجال ،وقيل لبيان فصاحة كالمه وبالغته ي املهد وي الكهولة على السواء ،وقيل إشارة إىل
أنه سريفع إىل السماء مث ينزل إىل األر ي اخر الزمان فيكلم الناس ومن فوائد كالمه ي
 234اخلالد  ،القصص القرآين :عر وقائع وحتليل أحداث.205/4 ،
 235أمحد الشرقاو  ،املرأة ي القصص القرآين.670/2 ،
 236اخلالد  ،املرجع نفسه.205/4 ،
 237اخلالد  ،املرجع نفسه.206/4 ،
 238الشرقاو  ،املرجع نفسه.672/2 ،
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الكهولة أيضاً :هداية الناس إىل ما فيه صالح دينهم ودنياهم.239
ني *﴾
ي ـ ﴿ َوِم َن ال ه
صاحلِِ َ
وأما مسته واملوكب الذ ينتسب إليه (ومن الصاحلني)  ،240معدود فيهم ،والصاحل :من
صلحت سريرته وعالنيته ابإلخالص هلل ،فختم هللا تعاىل أوصاف عيسى عليه السالم ابلصالح،
وهو رتبة من أعظم املراتب وأشهر املقامات ،والصالح يقتضي املواظبة على الطاعات حىت
املمات.241
ويكون اإلخبار عن صفات وأحوال عيسى عليه السالم هكذا :إن هللا يبشرك بعيسى
ومقرابً عند هللا ي الدنيا واالخرة ،ومكلِِماً الناس طفالً ي
املسيح وجيهاً ي الدنيا واالخرة َّ
املهد ،ومكلِِماً الناس كهالً شيخاً وصاحلاً من الصاحلني.242
وهكذا بشَّرت املالئكة مرمي بكلمة من هللا امسه املسيح عيسى ابن مرمي ،فتضمنت نوعه،
وتضمنت امسه ونسبه ،وظهر ي هذا النسب أن مرجعه أمه ،مث تضمنت البشارة صفته ومكانه
من ربه.243
وعرفت مرمي روي هللا عنها صفات ابنها عيسى عليه السالم ي هذه البشارة قبل والدهتا
له ،وذكر هذه األحوال والصفات والتقلبات والتغريات على عيسى عليه السالم يؤكد على
بشريته.244
فهو عليه السالم منذ أن خلقه هللا مولوداً طفالً صغرياً إىل كهولته ،يتقلب ي األحداث
ويتأثر هبا ويتغري مبرور األزمنة واألايم عليه ،ويتحول من صغر إىل كرب ومن حال إىل حال ،ولو
كان إَلاً أو ابناً هلل كما زعم النصارى الكافرون ابلتوحيد ملا حصل له ذلك ،ولقد أخرب هللا
 239املرجع السابق.672/2 ،
 240ي ظالل القران.398/1 ،
 241حممد صاحل املنجد ،تفسري الزهراوين البقرة وال عمران ،مكتبة العبيكان ،الراي  ،ط2016 ،1م ،ص .557
 242صالح اخلالد  ،القصص القرآين :عر وقائع وحتليل أحداث.206/4 ،
 243ي ظالل القران.398/1 ،
 244اخلالد  ،املرجع نفسه.206/4 ،
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عز وجل عن حاالت عيسى عليه السالم اليت يتقلَّب هبا ي عمره ،كتقلب بين آدم ي أعمارهم
لنبوته ،وتعريفاً من هللا للعباد مبواقع
صغاراً وكباراً ،إال أن هللا َّ
خصه ابلكالم ي املهد آية َّ
قدرته.245
 7ـ موقف مرمي من هذه البشارة:
ََّن ي عكو عن ِيل ولَد وَمل َّيَْسس ِين ب َشر قَ َال َك َذلِ ِ
ك َّ
قال تعاىل﴿ :قَالَ ْ
ت َر ِِ
َ َْ َ ْ َ
ب أ َّ َ
اَّللع ََيْلع عق َما يَ َشاءع
ول لَهع عك ْن فَيَ عكو عن﴾ [آل عمران.]47 :
ضى أ َْمًرا فَِإَّمنَا يَ عق ع
إِذَا قَ َ
ودهشت
وملا مسعت مرمي البشارة من جربيل عليه السالم أبَّنا ستنجب عيسى فوجئت ع
واستغربت إَّنا فتاة عذراء ،ومل تتزوج ،فمن أين َتيها ذلك الولد؟ ولقد صارحت جربيل
(أَّن):
ابستغراهبا؟ تركت جربيل وتوجهت إىل هللا وانجته واندته( :رب) أ  :اي رب اي هللاَّ .
ب
اسم استفهام مبعىن (كيف) ويدل على املفاجأة والدهشة( .يكون) :فعل مضار ﴿قَالَ ْ
ت َر ِِ
ََّن يَ عكو عن ِيل َولَد َوَملْ َّيَْ َس ْس ِين بَ َشر﴾ ،و(ولد) فاعل للفعل (يكون) التام( .ومل َّيسسين بشر):
أ َّ
اجلملة ي حمل نصب حال :أ  :وحايل أين مل يطأين بشر ولست ذات زوج وال عزمت أن
أتزوج.246
وجاءها اجلواب يردها إىل احلقيقة البسيطة اليت ختفى عن البشر لطول ألفتهم لألسباب

واملسبهبات ،لعلمهم القليل ومألوفهم احملدود:

﴿قَ َال َك َذلِ ِ
ول لَهع عك ْن فَيَ عكو عن﴾
ضى أ َْمًرا فَِإَّمنَا يَ عق ع
ك َّ
اَّللع ََيْلع عق َما يَ َشاءع إِ َذا قَ َ
وحني يرد األمر إىل هذه احلقيقة األولية يذهب العجب وتزول احلرية ،ويطمئن القلب،
ِ
عجبت من هذا األمر الفطر ِ الواوح
ويعود اإلنسان على نفسه يسأَلا ي عجب :كيف
القريب ،وهكذا كان القرآن ينشئ التصور اإلسالمي َلذه احلقائق الكبرية ،مبثل هذا اليسر
الفطر القريب ،وهكذا جيلو الشبهات اليت تع ِقدها الفلسفات املعقَّدة ،ويقر األمر ي القلوب
وي العقول سواء.247
[آل عمران]47 :

 245املرجع السابق.207/4 ،
246تفسري الزهراوين البقرة وال عمران ،ص .558
 247ي ظالل القرآن ،املرجع السابق.398 /1،
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﴿قَ َال َك َذلِ ِ
اَّللع ََيْلع عق َما يَ َشاءع﴾ [آل عمران ]47 :أ  :كهذا اخللق الذ جتدينه ي أن يكون
ك َّ
َّيسك رجل ،وهو إبدا خبلق هللا تعاىل ،ويبد ما يشاء ويريد إبداعه،
لك ولد من غري أن َّ
وهذه اجلملة السامية تفيد أموراً منها:
أن هذا النو من التكوين ،وهو إجناب من غري أب هو ي قدرة هللا تعاىل؛ ألنه اخلالق
املبد  ،وما هو غريب عليكم هو ي قدرته سبحانه ،ألن من خلق اخللق األول وخلق السنن
الكونية وغريها قادر على تغيريها ،ألنه مبدعها ومنشئها.
أن خلق عيسى أمر من هللا تعاىل ،وعيسى ليس إال خملوقاً من خملوقاته ،فهو أبدعه كما
أبد غريه من املخلوقات ،فليس إَلاً وال ابن إله.
أن خلق هللا تعاىل مبشيئته وإرادته ،وهذا فيه إشارة إىل السبب الذ من أجله خلقه هللا
تعاىل من غري أب ،وهو أن املخلوقات ال تصدر عن هللا صدور املعلول عن علِته ،ولكنها
ِ
السماو ِ
ََّن يَ عكو عن لَهع َولَد﴾ [األنعام ]101 :وي
ات َو ْاأل َْر ِ أ َّ
توجد إبجياده ،وتنشأ إببداعه ﴿بَد ع
يع َّ َ َ
علمي على أهل الفلسفة املادية اليت تقول إن العامل نشأ عن العقل األول نشوء املعلول
ذلك ِ
رد ٌّ
248
ضى أ َْمًرا فَِإَّمنَا يَ عق ع
عن علِته ،مث أشار سبحانه إىل عظيم قدرته  ،بقوله تعاىل﴿ :إِ َذا قَ َ
ول لَهع
عك ْن فَيَ عكو عن *﴾ ،أ أن هللا سبحانه وتعاىل إذا أراد أن يوجد أمراً ال يوجده إال بكلمة (كن)،
وعرب سبحانه عن اإلجياد ب (قضى)؛ لَلشارة إىل أن إجياده لألشياء ليس إال من قبل احلكم
َّ
عليها ابلوجود ،فإذا حكم ابلوجود ي أمر نفذ حكمه ،وحكمه هو أن يقول (كن) ،فيرتتب
على ذلك أن يكون.
وهل األشياء حقيقة تنشأ مبجرد اإلرادة اإلَلية أم َّ
أن هذا تصوير لسهولة اخللق؟
الظاهر أن هذا بيان لسهولة ذلك على خالق اخللق وابرئ النسم ،فهو متثيل لبيان قدرة هللا
عز وجل الشاملة ،وسهولة اإلنشاء عليه سبحانه وتعاىل ،ونفاذ إرادته ي خلقه ،ولذلك جاءت
َّ
اإلجابة ي مثل هذا املقام هبذا املعىن ي سورة مرمي ،فقد قال هللا تعاىل ي اإلجابة عن استغراهبا
اخلالد  ،القصص القرآين :عر وقائع وحتليل أحداث .206/4
 248حممد أبو زهرة ،زهرة التفاسري.1225/3 ،
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ك قَ َال رب ِ
ي تلك الصورة﴿ :قَ َال َك َذلِ ِ
ك عه َو َعلَ َّي َهِِني َولِنَ ْج َعلَهع آية لِلن ِ
َّاس َوَر ْمحَةً ِمنَّا َوَكا َن
َ
أَمرا م ْق ِ
ضيًّا﴾ [مريم.]21 :
ًْ َ
وهذا التعبري الكرمي صريح ي أن السياق لبيان سهولة مثل هذا اخللق على خالق اخللق،
ويفيد أيضاً أن املقصود بيان أن هللا سبحانه فعَّال ملا يريد ،وهو على كل شيء قدير ،ربنا ال
ترهقنا من أمران عسراً .249
وهكذا أخذت مرمي روي هللا عنها البشارة من جربيل عليه السالم وصارت على يقني أبن
هللا سيهبها ولداً وما بقي إال تنفيذ هذه البشارة ،وحتقيق ما وعدها هللا به.250
ومتضي اآلايت بعد ذلك ي سورة آل عمران لتواصل احلديث عن صفات املسيح عليه
السالم ونعم هللا عليه ،وأتييده له ابملعجزات اليت تدل على نبوته كما تدل على بشريته وعن
حقيقة الرسالة اليت جاء هبا ،ويطو السياق احلديث عن مرمي عليها السالم وينتقل للحديث
عن املسيح ابن مرمي وعن موقف الناس من دعوته ،وقد ورد احلديث عن مرمي ي سور أخرى
ي مقدمتها سورة مرمي اليت واصلت احلديث عنها مبزيد من التفصيل ،ومسيت بذلك االسم
تشريفاً وتكرَّياً ملرمي عليها السالم وفيما يلي ننتقل لقصة مرمي من خالل سورة مرمي.251
 8ـ احلوار بني جربيل ومرمي قبل النفخ:
اب مرمي إِ ِذ انْت ب َذت ِمن أَهلِها م َك ً ِ
ِ ِ
ت ِم ْن
قال هللا َّ
اان َش ْرقيًّا فَ َّاختَ َذ ْ
﴿واذْ عك ْر ِي الْكتَ َ ْ ََ َ َ ْ ْ ْ َ َ
عز وجلَ :
ِِ ِ
ِ
ت
ت إِِِين أَععوذع ِاب َّلر ْمحَ ِن ِمْن َ
َّل ََلَا بَ َشًرا َس ِوًّاي قَالَ ْ
ك إِ ْن عكْن َ
عدوَّن ْم ح َج ًااب فَأ َْر َس ْلنَا إلَْي َها عر َ
وحنَا فَتَ َمث َ
ِ
ك ِألَهب لَ ِ
تَِقيًّا قَ َال إَِّمنَا أ ََان رس ع ِ ِ
ََّن يَ عكو عن ِيل غع َالم َوَملْ َّيَْ َس ْس ِين بَ َشر
ت أ َّ
ك غع َال ًما َزكيًّا قَالَ ْ
َع
ول َربِ َ َ
ك قَ َال رب ِ
وَمل أ عَك بغِيًّا قَ َال َك َذلِ ِ
ك عه َو َعلَ َّي َهِِني َولِنَ ْج َعلَهع آية لِلن ِ
َّاس َوَر ْمحَةً ِمنَّا َوَكا َن أ َْمًرا
َْ َ
َ
م ْق ِ
ضيًّا﴾ [مريم.]21-16 :
َ

249حممد أبو زهرة ،زهرة التفاسري.1226/3 ،
 250صالح اخلالد  ،القصص القرآين :عر وقائع وحتليل أحداث.211/4 ،
 251أمحد الشرقاو  ،املرأة ي القصص القرآين.673/2 ،
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يقول هللا تعاىل لنبيه حممد (ﷺ)﴿ :واذْ عكر ِي الْ ِكتَ ِ
اب َم ْرَميَ﴾ ،واملراد ي الكتاب هنا القرآن
َ ْ
الذ أنزله هللا عليه ،أ  :اذكر اي حممد للناس ي آايت القرآن اليت أنزلتها عليك ،قصة مرمي
ومحلها بعيسى وووعها له ،واتل عليهم هذه اآلايت وأمسعهم إايها.
وذكرك َلذه اآلايت دليل على أنك رسول هللا ،وأن هللا هو الذ أنزَلا عليك ،فلوال إنزاَلا
عليك من هللا ملا علمت هبا ،ألنك ِأم ٌّي مل تتعلمها من أحد ومل ترد ي كتب النصارى على ما
وردت ي القرآن ،وهذا احلديث يدل على إثبات نبوة حممد وتقرير حقيقة أن القرآن كالم هللا
تعاىل.252
أ ـ أين كانت مرمي حني جاءها جربيل بصورة بشرية؟
ِ
قال تعاىل﴿ :واذْ عكر ِي الْ ِكتَ ِ
اان َش ْرقِيًّا﴾ ،خرجت مرمي
ت ِم ْن أ َْهلِ َها َم َك ً
اب َم ْرَميَ إِذ انْتَ بَ َذ ْ
َ ْ
من عند أهلها وابتعدت عنهم وانفردت من دوَّنم وذهبت إىل مكان جهة الشرق ،أ شرق
بيت املقدس ،وإمنا توجهت إىل ذلك املكان لتعتكف وختتلي ي العبادة ،ففي اخللوة رايوة
ومسو ابلروح وشد للهمة وصفاء للقلب وزايدة قرب من املوىل عز وجل.253
للنفس ٌّ
وجاءها امللَك ي هذا املكان الطاهر املبارك حيث الربكات والرمحات والنفحات.254
ت ِم ْن ُدوِنِِ ْم ِح َج ًااب﴾
ب ـ ﴿فَ هاختَ َذ ْ
ملا ذهبت إىل ذلك املكان الشرقي ،اختذت حجاابً ساتراً يسرتها عن أهلها وعن الناس
االخرين ،حىت ال يشغلها شيء عن العبادة وعن رؤية أنوار احلق.
وحنَا﴾
ج ـ ﴿فَأ َْر َسلْنَا إِلَْيـ َها ُر َ
هو جربيل عليه السالم ،أرسله املوىل ليبشرها بعيسى عليه السالم عندما كانت ي ذلك
252اخلالد  ،القصص القرآين :عر وقائع وحتليل أحداث.213/4 ،
 253الشرقاو  ،املرأة ي القصص القرآين.677/2 ،
 254الشرقاو .677/2 ،
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املكان الشرقي وحيدة ختلو إىل نفسها ،وتشتغل ي أورادها وأذكارها ومناجاهتا ،شاء هللا أن
حيقق البشارة السابقة اليت بشرها هبا جربيل عليه السالم ،وأن ينفذ َلا وعده إبجناهبا الولد،
وكان ذلك بعدما اختذت حجاابً ي ذلك املكان الشرقي.255
واإلوافة ي (روحنا) للتشريف والتعظيم وبيان أن جربيل عليه السالم رسول رب
العاملني ،256وأطلق القرآن الكرمي على جربيل عليه السالم (روحاً) ي أكثر من آية:
ِ
ِِ
ِ
منها قوله تعاىلِ ِ َ :
ك
ني  َعلَى قَ ْلبِ َ
وح اْألَم ع
ب الْ َعالَم َ
يل َر ِِ
ني  نََزَل به الر ع
﴿وإنَّهع لَتَنْز ع
ِ
ِ
ِ
ذ ِرين﴾ [الشعراء. ]194-192 :
لتَ عكو َن م َن الْ عمْن َ
ِ
ِ ِ
وح فِ َيها إبِِ ْذ ِن
ومنها قوله تعاىل﴿ :لَْي لَةع الْ َق ْد ِر َخ ْري م ْن أَلْف َش ْهر  تَنَ َّزعل الْ َم َالئ َكةع َوالر ع
َرِهبِِ ْم ِم ْن عك ِِل أ َْمر﴾ [القدر ،]4-3 :وعطف ي اآلية (الروح) على املالئكة ،مع أن جربيل أحد
املالئكة من ابب عطف اخلاص على العام ،إلبراز أمهية هذا اخلاص.

ِ
ت عم ْف َرت بَ ْل
﴿وإِ َذا بَ َّدلْنَا آية َم َكا َن آية َو َّ
اَّللع أ َْعلَ عم مبَا يعنَ ِِزعل قَالعوا إَِّمنَا أَنْ َ
منها قوله تعاىلَ :
أَ ْكث رهم َال ي علَمو َن  قعل نََّزلَه روح الْ عق عد ِس ِمن ربِك ِاب ْحل ِق لِي ث بِ َّ ِ
ين َآمنعوا َوعه ًدى َوبع ْشَرى
ْ َِ َ َ ِ ع َ ِ َ
ْ عع ع
َع ع ْ َ ْ ع
ت الذ َ
ِ ِِ
ني﴾ [النحل ،]102-101 :والكالم ي اآلية عن إنزال القرآن على رسول هللا (ﷺ) ،وأطلقت
ل ْل عم ْسلم َ
املطهر ،الذ هو
اآلية على جربيل عليه السالم أنه (روح القدس) ،أ  :الروح األمني املقدس َّ
منزه عن كل خمالفة أو ذنب أو معصية.
َّ
وإوافة جربيل إىل هللا ي قوله (روحنا) من ابب تكرَّيه وتعظيمه ،وذلك كإوافة الرسول
إىل هللا ي مثل قوله تعاىل﴿ :اي أ َْهل الْ ِكتَ ِ
ني لَ عك ْم َعلَى فَْ َرتة ِم َن الر عس ِل
اب قَ ْد َجاءَ عك ْم َر عسولعنَا يعبَِِ ع
َ َ
اَّللع َعلَى عك ِِل َش ْيء قَ ِدير﴾
أَ ْن تَ عقولعوا َما َجاءَ َان ِم ْن بَ ِشري َوَال نَ ِذير فَ َق ْد َجاءَ عك ْم بَ ِشري َونَ ِذير َو َّ
[المائدة ،]19 :واملراد بقوله (رسولنا) هنا حممد (ﷺ).257
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ش ًرا َس ِوًّاي *﴾
هل َهلَا بَ َ
د ـ ﴿فَـتَ َمث َ
متثل جربيل عليه السالم ملرمي وهو صورة شاب سو ِِ اخللق ،لتستأنس به وال تنفر منه،
ولتتفهم كالمه وألَّنا ال تطيق رؤيته بصورته األصلية.258
وحتول امللك جربيل عليه السالم إىل بشر سوايً ،دليل على قدرة املالئكة على التحول من
صورهتم املالئكية إىل صورة بشرية ،وأَّنم يفعلون ذلك إبذن هللا ومشيئته سبحانه ،وأَّنم عندما
تنتهي مهمتهم اليت كلفهم هللا هبا يعودون إىل صورهتم املالئكية احلقيقية.
وعندما يتحولون إىل الصورة البشرية فإَّنم يتمثلون ي صورة رجال ،وليس ي صورة نساء،
كما جاءت املالئكة إبراهيم ولوطاً عليهما السالم ،وعدم متثلهم ي صورة نساء ليؤكدوا على
تكذيب الكفار الذين زعموا أن املالئكة بنات هللا ،تعاىل هللا عن قوَلم علواً كبرياً.259
ت إِِين أَعُوذُ ِابل هر ْْحَ ِ
ت تَِقيًّا *﴾
هـ ﴿قَالَ ْ
ان ِم ْن َ
ك إِ ْن ُك ْن َ
ها هي مرمي ي خلوهتا ،مطمئنة إىل انفرادها ولكن ها هي ذ تعفاجأ مفاجأة عنيفة ،إنه
ِ
َّل ََلَا بَ َشًرا َس ِوًّاي﴾ [مريم ،]17 :وها هي تنتف
رجل مكتمل سو ﴿ ،فَأ َْر َس ْلنَا إلَْي َها عر َ
وحنَا فَتَ َمث َ
انتفاوة العذراء املذعورة يفاجؤها رجل ي خلوهتا ،فتلجأ إىل هللا تستعيذ به وتستنجد وتستشري
مشاعر التقوى ي نفس الرجل ،واخلوف من هللا والتحرج من رقابته ي هذا املكان اخلايل:
ت تَِقيًّا﴾ [مريم ،]18 :فالتقي ينتف وجدانه عند ذكر
ت إِِِين أَععوذع ِاب َّلر ْمحَ ِن ِمْن َ
﴿قَالَ ْ
ك إِ ْن عكْن َ
الرمحن ،ويرجع عن دفعة الشهوة ونزغ الشيطان .وهنا يتمثل اخليال تلك العذراء الطيبة الربيئة
ذات الرتبية الصاحلة ،اليت نشأت ي وسط صاحل وكفلها زكراي بعد أن نذرت هلل جنيناً وهذه
هي اَلَِّزة األوىل.260
ونظراً لعفافها وطهرها وورعها ،فإَّنا تعوذت ابهلل تعاىل من تلك الصورة اجلميلة الفائقة
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ت تَِقيًّا﴾ ،فجعلت هللا تعاىل معاذاً َلا منه،
ت إِِِين أَععوذع ِاب َّلر ْمحَ ِن ِمْن َ
احلسن ﴿قَالَ ْ
ك إِ ْن عكْن َ
وجعلت جانب هللا تعاىل ملجأً مما هم به ،وهذه موعظة له ،وذكرت صفة الرمحن ألَّنا أرادت
أن يرمحها هللا بدفع من حسبته أجنبياً عليها ،وأكدت قوَلا ابلتذكري له ابملوعظة أبن عليه أن
يتقي ربه وهذا أبلغ وعظ وتذكري وحث على احلمل بتقواه بصيغة الشرط لتهييج خشيته ،ليكون
ممن يتقي هللا تعاىل.261
وهذا دليل على أن التعوذ ابهلل أو ابلرمحن هو من شرعة هللا تعاىل ،وهو من مسات املسلمني
املؤمنني واملتقني وعباد هللا الصاحلني ،ابالستعاذة ابهلل تعاذ من كل أمر ،والتعوذ من الشيطان
املتعوذ من ذلك وحيفظه هللا من مكائده
الرجيم الذ يرافق اإلنسان ويسعى لغوايته وإفساده ِ
وغوايته.262
و ـ مفاجأة مرمي عليها السالم من هدف جربيل ومهمته:
وبينما كانت مرمي عائذة ابهلل تناشد التقوى ي قلب هذا الرجل ،وهي حتت أتثري الغمرة
هزة اثبتة أعنف ،وذلك عندما صارحها هبدفه منه ،قال تعاىل:
املفاجئةَّ ،
هز الرجل مسامعها ِ
ك ِألَهب لَ ِ
﴿قَ َال إَِّمنَا أ ََان رس ع ِ ِ
ك غع َال ًما َزكِيًّا﴾ [مريم ،]19 :أخربها أنه رسول من هللا ،أرسله
َع
ول َربِ َ َ
هللا إليها وهو مكلف مبهمة حمددة إنه يريد أن يهبها غالماً.
فهي قد سبق علمها بذلك ،ولكن لعلها مع اَلزة املفاجئة واخلوف الشديد واخلجل البالغ
من رؤية الرجل الغريب أمامها نسيت ذلك ،وسيطر عليها الفز والتوتر والقلق واخلجل ،ومبا
املطهر من اخلبائث
أنه صارحها أبنه سيهب َلا غالماً زكياً والزكي هو الطاهر من الذنوب ،و َّ
بد أن تستعلي على خجلها وهي العذراء البتول العفيفة ،وال َّ
واملعاصي والنقائص فال َّ
بد أن
تصارحه فهذا املوقف ال ينفع فيه إال املصارحة.263
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تعجب مرمي عليها السالم من البشارة:
ز ـ ُّ
ََّن يَ عكو عن ِيل غع َالم َوَملْ َّيَْ َس ْس ِين بَ َشر َوَملْ أ عَك بَغِيًّا﴾ [مريم.]20 :
ت أ َّ
قال تعاىل﴿ :قَالَ ْ
علمت مرمي عليها السالم وأيقنت أن هذه البشارة صادقة ،وأن الذ بني يديها ملك
مرسل من عند هللا تعاىل ،ولكنها تعجبت وتساءلت عن كيفية حتقيق هذه البشارة العجيبة؛
ألن العادة أن الوالدة ال تكون إال عن محل من رجل ،واحلمل إما أن يكون من زواج شرعي
أو طريق غري شرعي ،وهي عليها السالم مل َّيسسها بشر بزواج ،وحاشاها أن تكون بغياً،
البغي :هي الفاجرة اليت تبغي الرجال ي احلرام.264
و ِ
التعجيب:
ح ـ جواب جربيل عليه السالم عن سؤال مرمي ُّ
ك قَ َال رب ِ
قال تعاىل﴿ :قَ َال َك َذلِ ِ
ك عه َو َعلَ َّي َهِِني َولِنَ ْج َعلَهع آية لِلن ِ
َّاس َوَر ْمحَةً ِمنَّا َوَكا َن أ َْمًرا
َ
م ْق ِ
ضيًّا﴾ [مريم.]21 :
َ
﴿قَ َال َك َذلِ ِ
ك﴾
أ األمر كما تقولني من أنك غري متزوجة ولست بغياً.
﴿قَ َال رب ِ
ك عه َو َعلَ َّي َهِِني﴾
َ
فاملوىل عز وجل هو القادر ،وقدرته مطلقة وإرادته حمققة ،ال حيدها حدود ،وال تقيدها
قيود ،ومن خلق آدم من غري أم وال أب وخلق حواء من أحد أوال آدم :فهو قادر على
خلق عيسى من أم دون أب.
﴿ َولِنَ ْج َعلَهع آية لِلنَّ ِ
اس﴾
الالم ي (لنجعله) الم التعليل ،واَلاء فيها ومري يعود على عيسى عليه السالم ،أ  :خلقنا
عيسى هبذه الكيفية لنجعله آية للناس على قدرتنا املطلقة وإرادتنا النافذة ليعرفوا من هذه اآلية
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أن ما ألفوه واعتادوه ي حصر التناسل عن طريق التزاوج بني الذكر واألنثى ،إمنا يقيدهم هم،
ولكنه ال يقيدان حنن ،فنحن نفعل ما نشاء.
﴿ َوَر ْمحَةً ِمنَّا ﴾
وخلقناه هكذا لنجعله رمحة منا للناس ،فسوف نبعثه نبياً رسوالً ،والرسول رمحة منا للعاملني.
﴿وَكا َن أَمرا م ْق ِ
ضيًّا﴾
َ ًْ َ
هكذا أبلغ جربيل عليه السالم املتمثل ي صورة بشر سو مرمي ابألمر وأزال استغراهبا،
ابإلحالة على قدرة هللا النافذة املطلقة وانتهى كل شيء وعلقت اآلية على ذلك بقوَلا ﴿ َوَكا َن
أَمرا م ْق ِ
ضيًّا﴾ ،أ  :وكان خلق عيسى أمراً مقضياً مفروغاً منه.265
ًْ َ
وبذلك انتهى احلوار بني الروح األمني وبني مرمي العذراء ،ومل تفصل لنا اآلايت كيفية نفخ
جربيل ي مرمي؛ ألن هذه كيفية غيبية ،غري قابلة للقياس ابملقاييس العقلية اليت تقيس هبا عقولنا
األحداث وحتللها ،فهو فوق مستوى عقولنا ومداركنا وتصوراتنا ،وكأن هذه اجلملة ﴿ َوَكا َن أ َْمًرا
م ْق ِ
ضيًّا﴾ تدعوان إىل جتاوز اخلو ي نفخ جربيل ي مرمي ،وعدم الوقوف عنده ،بل االنتقال
َ
منه إىل مشاهد القصة الالحقة ،فاألمر قد قضي وجربيل نفخ ي مرمي ومحلت بعيسى وانتهى
كل شيء .وهناك آايت أخرى ذكرت لنا أن جربيل عليه السالم نفخ ي مرمي ،فحملت
بعيسى ،لكن هذا النفخ جممل غري مفصل .266وهذا َيت الحقاً إبذن هللا تعاىل.
 9ـ وقوع النفخ يف مرمي عليها السالم:
بعد أن سكنت مرمي ألمر هللا ورويت بقضاء هللا ،وأيقنت أن تلك إرادة هللا وحكمته نفخ
فيها روح القدس فحملت بعيسى عليه السالم.
ولقد طوى السياق القرآين ي سورة مرمي احلديث عن نفخ روح القدس عليه السالم ي
 265اخلالد  ،القصص القرآين :عر وقائع وحتليل أحداث.225/4 ،
 266املرجع السابق.226/4 ،
118

مرمي ،وجاء احلديث عن النفخ ي سورة مرمي وسورة التحرمي ،وي ذلك إشارة إىل الوحدة
القرآنية ،فكل آية َلا سياقها الذ ينتظم مع سابقها والحقها ،وكل آية َلا صلتها مبووو
السورة وَلا اتصاَلا ابلسياق العام للقران الكرمي ،وحني جتمع اآلايت املتفرقة ي املووو الواحد
جند أنفسنا أمام نسيج فريد ،وبناء حمكم متالئم ومووو متكامل.267
وصدق املوىل تعاىل إذ يقول﴿ :الر كِتَاب أ ِ
ِ
ت ِم ْن لَ عد ْن َح ِكيم َخبِري﴾
صلَ ْ
عحك َم ْ
ْ
ت آايتهع عمثَّ فع ِ
[هود.]1 :
يث كِتااب متش ِاهبا مث ِاين تَ ْقشعِر ِمْنه جلع َّ ِ
﴿اَّلل نََّزَل أَحسن ْ ِ ِ
ين ََيْ َش ْو َن
احلَد َ ً عَ َ ً َ َ َ َ ع ع ع
وقال تعاىلَّ :ع
ود الذ َ
ْ ََ
رَّهبم عمثَّ تَلِني جلعودهم وقعلعوهبم إِ َىل ِذ ْك ِر َِّ ِ
ضلِ ِل َّ
ك عه َدى َّ
اَّللِ يَ ْه ِد بِِه َم ْن يَ َشاءع َوَم ْن يع ْ
اَّلل َذل َ
اَّللع
ع ع ع ع ْ َ ععْ
َ عْ
فَ َما لَهع ِم ْن َهاد﴾ [الزمر.]23 :
وقال تعاىل﴿ :فَنَ َفخنَا فِيها ِمن ر ِ
وحنَا﴾ [األنبياء .]91 :أخربان هللا أن جربيل عليه السالم
ْ َ ْ ع
نفخ ي مرمي من روح هللا فحملت بعيسى عليه السالم ،وورد ذلك ي معر الثناء على مرمي
روي هللا عنها ،واإلشارة بعفتها وإحصاَّنا.
ِ ِ ِ
ِ ِ
ني﴾
صنَ ْ
اها َوابْنَ َها آية ل ْل َعالَم َ
ت فَ ْر َج َها فَنَ َف ْخنَا ف َيها م ْن عروحنَا َو َج َع ْلنَ َ
﴿والَِّيت أ ْ
َح َ
وقال تعاىلَ :
[األنبياء ،]91 :وهذه اآلية جاءت ي سياق احلديث عن نعم هللا ورمحته ابألنبياء واَلم ،وفيها
بيان ملا كانت عليه مرمي من العفة والطهارة ،وأن هللا عز وجل قد أرسل إليها جربيل فنفخ فيها
لتحمل بولد من غري أب ،لتكون وابنها آية للعاملني ،وبني القرآن الكرمي أبن مرمي حمصنة لنفسها
وفرجها ومتسامية ومستعلية على الضعف والشهوة وارتفاعها إىل منازل املقربني عند هللا،
وانشغاَلا ابلعبادة والذكر وسعادهتا مبناجاة هللا واالتصال به ،فقد أحصنت مرمي فرجها عليها
السالم ،فكانت عفيفة طاهرة.
والثناء على مرمي أبَّنا أحصنت فرجها ،والشهادة َلا بعفتها وطهارهتا ،لتكذيب اليهود
الذين اهتموها ي عروها وقالوا فيها قوالً عظيماً ،وهذه الشهادة َلا ي القرآن دليل على أن
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القرآن كالم هللا ،وأن حممداً هو رسول هللا (ﷺ).268
وأما ي سورة التحرمي ،فقد قال تعاىل﴿ :ومرَمي اب نَ ِ
ت فَ ْر َج َها فَنَ َف ْخنَا
صنَ ْ
َ َْ َ ْ َ
ت ع ْمَرا َن الَِّيت أ ْ
َح َ
ِ ِ
ِِ
ات رِِهبا وعكتعبِ ِه وَكانَ ِ
ِِ ِ ِ
ني﴾ [التحريم.]12 :
ت بِ َكل َم َ َ َ َ ْ
ص َّدقَ ْ
ت م َن الْ َقانت َ
فيه م ْن عروحنَا َو َ
وهذه السورة تعاجل بع األمور اليت حدثت ي بيت النبوة ،بني أمهات املؤمنني ،وفيها
يووح املوىل عز وجل أن قرابة النسب ال تغين عن قرابة الدين ،فالعربة ابإلَّيان والعمل الصاحل،
وفيها مناذج للمرأة الصاحلة مع الزوج الصاحل ،حيث يذكر املوىل عز وجل موقف امرأة نوح
وامرأة لوط ومها زوجتان كافران كما أتيت مناذج للمرأة الصاحلة ،فيذكر املوىل عز وجل امرأة
فرعون ،مث يذكر مرمي ابنة عمران ،وكما أن إَّيان نوح ولوط ومكانتهما عند هللا وقرابتهما من
املرأتني مل تشفع َلم كذلك ،فإن كفر فرعون مل يغري امرأته ألَّنا كانت مؤمنة حمسنة عابدة،
صادقة صابرة صامدة ،ومرمي عليها السالم بنت عمران نشأت ي بيت صاحل وكانت عفيفة
شريفة ،اختارها املوىل عز وجل لتكون وابنها آية للعاملني.269
التوفيق بني (ونفخنا فيها ،ونفخنا فيه):
وملا أراد هللا حتقيق وتنفيذ وعده أرسل الروح األمني جربيل عليه السالم فنفخ فيها ،فحملت
بعيسى عليه السالم ،وي سورة األنبياء قال تعاىل فعرب ابلضمري املؤنث َلا ي ﴿فَنَ َف ْخنَا فِ ِيه ِم ْن
ِ
﴿والَِّيت
عروحنَا﴾ ،وهذه اَلاء تعود على مرمي اليت أحصنت فرجها؛ ألن صياغة اآلية هكذا َ
أَحصنَت فَرجها فَنَ َفخنَا فِيها ِمن ر ِ
وحنَا﴾ [األنبياء. ]91 :
ْ َ ْ ْ ََ
ْ َ ْع
وي سورة التحرمي قال تعاىل﴿ :الَِّيت أَحصنَت فَرجها فَنَ َفخنَا فِ ِيه ِمن ر ِ
وحنَا﴾
ْ
ْ َ ْ ْ ََ
ْ ع
فعرب ابلضمري املذكر (فيه) ،واَلاء تعود على الفرج (فرجها) ،وهو مذكر ي اللفظ واملعىن،
أحصنت مرمي ابنة عمران فرجها ،فنفخنا ي فرجها من روحنا.
[التحريم]12 :

وذهب بعضهم إىل أن املراد فتحة ثوب مرمي ،وليس فرجها هي ،وقالوا إن معىن أَّنا صانت
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َّيس فتحته اليت عند عنقها أحد واعتربوا هذا مبالغة
ت فَ ْر َج َها﴾ ،فلم َّيسه أحد ومل َّ
صنَ ْ
﴿أ ْ
َح َ
ي الثناء عليها والشهادة بعفتها وطهارهتا ،فإذا كانت قد أحصنت فرج ثوهبا ،ومل يقرتب أحد
من فتحته ،فإحصاَّنا لفرجها احلقيقي من ابب أوىل ،وقال هؤالء إن جربيل قد نفخ ي (فرج
ثوهبا) ،أ أمسك بفتحة الثوب ونفخ فيه ،وذهبت النفخة إىل جسم مرمي ،ودخلت رمحها
فحملت بعيسى ،والقرآن الكرمي قال (فنفخنا فيه) ،وقال (فنفخنا فيها) ،واألصل محل النفخ
على ظاهره.
فالراجح أن جربيل عليه السالم نفخ ي فرجها ،فذهبت النفخة إىل رمحها ومحلت بعيسى،
نقول هبذا وال خنو ي كيفية النفخ ،فهذه كيفية غيبية ،ال خنو فيها؛ ألن النصوص مل
تذكرها ،ومل تبينها ،وال تناق بني قول هللا تعاىل (فنفخنا فيها) و(فنفخنا فيه).
إن قوله (فنفخنا فيها) وارد ي سورة األنبياء ،وهي سورة مكية ،وهو َيرب أن النفخة كانت
ي مرمي ،أ ي بدَّنا ،وهذا تعبري عام ،وأما قوله (فنفخنا فيه) فهو وارد ي التحرمي وهي سورة
مدنية ،وهي انزلة بعد سورة األنبياء واألخبار فيها أن النفخة كانت ي فرجها ،وهذا تعبري
خاص ،إذن (نفخنا فيها) ذكر للعام أوالً( ،ونفخنا فيه) ذكر للخاص بعد ذلك ،فال تعار
بني اآليتني ،فجربيل عليه السالم نفخ ي بدن مرمي ،وكانت نفخته ي فرجها على
التخصيص.270
ومما سبق يتضح لنا أن جربيل عليه السالم بعد أن بشر مرمي بعيسى عليها السالم وأنه
سيولد بقدرة هللا عز وجل دون أب ،قام جربيل مبهمة نفخ الروح لتحقيق اآلية العجيبة.271
 10ـ معىن كون عيسى (كلمة هللا وروح منه).
ِ
وح ِم ْنهُ﴾
أ ـ وصف القرآن الكرمي املسيح أبنه ﴿ َوَكل َمتُهُ أَلْ َق َ
اها إِ َىل َم ْرَميَ َوُر ٌ
تعلق النصارى هبذه األوصاف ي تربير عقائدهم ،فزعموا أبن الكلمة اليت وصف هبا املسيح
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هي الذات اإلَلية ،و ِأولوا قوله تعاىل أ  :أنه جزء من روح هللا انتقلت إىل املسيح وحلت
﴿ َوعروح ِمْنهع﴾ ،وهذه القضية من أخطر القضااي اليت احتدم حوَلا النقاش بني املسلمني
والنصارى ،وعليه نرى من الضرور أن نبني املقصود احلقيقي للوصف القرآين للمسيح ،ونبدأ
أوالً بتحديد معىن الكلمة والروح كما وردت ي القرآن الكرمي .ويرى العالمة الراز أبن املقصود
ابلكلمة ي اآلية الكرَّية السابقة حيتمل مخسة أوجه:
أنه خلق بكلمة هللا ،وهو قوله تعاىل (كن) من غري وساطة األب ،فاملراد هبا كلمة التكوين،
فكلمة (كن) تدل على التكوين وقدرة هللا عند إرادته إجياد الشيء ،وقد خلق املسيح هبذه
الكلمة ،وإىل هذا مجهور املفسرين ،أبنه حصل بكلمة (كن) من غري مادة معتادة.
أنه تكلم ي املهد ،وااه هللا الكتاب ي تلك السن ،فكان ي كونه متكلماً صبياً ،فتسمى
كلمة هبذا التأويل.
إن الكلمة كما أَّنا تفيد املعاين واحلقائق ،كذلك عيسى كان يرشد الناس إىل احلقائق
واألسرار الرابنية.
بشَّرت بقدومه كتب األنبياء الذين سبقوه ،فلما جاء قيل :هذا هو الكلمة.
إن اإلنسان قد يلقب بفضل هللا ،ولطف هللا ،فكذا عيسى يسمى كلمة هللا.272
ِ
اها إِ َىل َم ْرَميَ﴾ ،فهي كلمة هللا اليت َيلق هبا
وأما معىن (الكلمة) ي قوله ﴿ َوَكل َمتعهع أَلْ َق َ
املخلوقات ،وهي (كن)  ،273وأقرب تفسري َلذه العبارة ،أنه سبحانه خلق عيسى ابألمر اإلَلي
الكوين املباشر ،الذ يقول عنه ي مواوع شىت من القرآن الكرمي :إنه (كن ،فيكون) ،فلقد
ألقى هذه الكلمة إىل مرمي ،فخلق عيسى ي بطنها من غري نطفة أب كما هو املألوف من
حياة البشر غري آدم والكلمة اليت ختلق كل شيء من العدم ،ال عجب من أن ختلق عيسى
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يعرب عنها بقوله (وروح منه).274
عليه السالم ي بطن مرمي من النفخة اليت ِ
إن عيسى عليه السالم ابلكلمة كان ،وليس هو عني الكلمة ،فالكلمة اليت ألقاها هللا عز
وجل إىل مرمي حني قال له( :كن) فكان عيسى ب (كن) وليس عيسى هو الكن ،ولكن ابلكن
كان ،فالكن من هللا قوله وليس الكن خملوقاً ،وعيسى ابلكن كان ،ولذلك هو خملوق من هللا
تعاىل.275
ب ـ ما هي الروح؟
ينبغي أن نقف هنا وقفة قصرية لنق ِِدم دراسة عن الروح متصلة بقوله تعاىل( :فَنَ َف ْخنَا فِ ِيه
ِمن ر ِ
وحنَا) .وقد وردت (الروح) ي القرآن الكرمي مبعان منها:
ِ
كر ِ
ِ
ت تَ ْد ِر
﴿وَك َذل َ
وحا م ْن أ َْم ِرَان َما عكْن َ
ك أ َْو َحْي نَا إلَْي َ ع ً
 1الروح مبعىن الوحي :كقوله تعاىلَ :
ِ
اب وَال ِْ
اإلَّيَا عن َولَكِ ْن َج َع ْلنَاهع نع ًورا ََّنْ ِد بِِه َم ْن نَ َشاءع ِم ْن ِعبَ ِاد َان﴾ [الشورى.]52 :
َما الْكتَ ع َ
ِ
ِ ِ ِِ
وقوله تعاىل﴿ :ي نَ ِزعل الْم َالئِ َكةَ ِابلر ِ ِ
وح م ْن أ َْم ِرهِ َعلَى َم ْن يَ َشاءع م ْن عبَاده أَ ْن أَنْذ عروا أَنَّهع َال إِلَهَ
عِ َ
إَِّال أ ََان فَاتَّ عق ِ
ون﴾ [النحل.]2 :
ات ذعو الْعر ِش ي ْل ِقي الروح ِمن أَم ِرهِ علَى من يشاء ِمن ِعب ِادهِ
وقوله تعاىل﴿ :رفِيع الدَّرج ِ
َ ْ ْ َ َْ ََ ع ْ َ
َْ ع
َ ع ََ
لِيع ْن ِذ َر يَ ْوَم الت ََّال ِق﴾ [غافر .]15 :ويسمى الوحي روحاً ملا حيصل به من حياة القلوب واألرواح.
القوة والثبات والنصر يؤيد هللا هبا من يشاء من عباده املؤمنني:
 2تعين الروح ِ
ِ
ك َكتَب ِي قعلعوهبِِم ِْ
اإلَّيَا َن َوأَيَّ َد عه ْم بِعروح ِمْنهع﴾ [المجادلة.]22 :
قال تعاىل﴿ :أعولَئ َ َ
ع
 3من معاين الروح جربيل عليه السالم وهو أمني الوحي وأحد رؤساء املالئكة األربعة:
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ِ
ِِ
ِ
قال تعاىلِ ِ َ :
ك لِتَ عكو َن
ني  َعلَى قَ ْلبِ َ
وح ْاألَم ع
ب الْ َعالَم َ
يل َر ِِ
ني  نََزَل به الر ع
﴿وإنَّهع لَتَ ْنز ع
ِ
ِِ
ين﴾ [الشعراء.]194-192 :
م َن الْ عمْنذر َ
ِ
َّل ََلَا بَ َشًرا َس ِوًّاي﴾ [مريم.]17 :
وقال تعاىل﴿ :فَأ َْر َس ْلنَا إلَْي َها عر َ
وحنَا فَتَ َمث َ
 4ـ قوله تعاىل عنه أنه (روح القدس):
قال تعاىل﴿ :قعل نََّزلَه روح الْ عق عد ِس ِمن ربِك ِاب ْحل ِق لِي ث بِ َّ ِ
ين َآمنعوا َوعه ًدى َوبع ْشَرى
ْ َِ َ َ ِ ع َ ِ َ
ْ عع ع
ت الذ َ
ِ ِِ
ني﴾ [النحل.]102 :
ل ْل عم ْسلم َ
وقال تعاىل﴿ :وآتَي نَا ِعيسى ابن مرَمي الْب يِنَ ِ
وح الْ عق عد ِس﴾ [البقرة.]87 :
ات َوأَيَّ ْد َانهع بِعر ِ
َ ْ
َ ْ َ َ ْ َ َِ
 5من معاين الروح أنه ملك عظيم يقوم يوم القيامة مع املالئكة.
ِ
الر ْمحَ عن َوقَ َال
صفًّا َال يَتَ َكلَّ عمو َن إَِّال َم ْن أ َِذ َن لَهع َّ
وح َوالْ َم َالئ َكةع َ
قال تعاىل﴿ :يَ ْوَم يَ عق ع
وم الر ع
ص َو ًااب﴾ [النبأ.]38 :
َ
ِ
وح فِ َيها إبِِ ْذ ِن َرِهبِِ ْم ِم ْن عك ِِل أ َْمر﴾ [القدر.]4 :
وقال تعاىل﴿ :تَنَ َّزعل الْ َم َالئ َكةع َوالر ع
ِ
ِ
ِ
ِ
ف َسنَة﴾
ني أَلْ َ
وح إِلَْيه ِي يَ ْوم َكا َن م ْق َد عارهع مخَْس َ
وقال تعاىل﴿ :تَ ْع عر عج الْ َم َالئ َكةع َوالر ع
[المعارج.]4 :
 6ـ وتعين الروح الرْحة وقدرة هللا وحكمه وأمره وفرجه:
كقوله تعاىل﴿ :وَال تَْيأَسوا ِمن رْو ِح َِّ ِ
اَّللِ إَِّال الْ َق ْوعم الْ َكافِعرو َن﴾
َس ِم ْن َرْو ِح َّ
ع ْ َ
َ
اَّلل إنَّهع َال يَْيأ ع

[يوسف.]87 :

 7ـ تعين الروح الرزق احلسن الطيب اهلينء ،أو الغفران.
ِ
َّت نَعِيم﴾ [الواقعة.]89-88 :
قوله تعاىل﴿ :فَأ ََّما إِ ْن َكا َن م َن الْ عم َقَّربِ َ
ني  فَ َرْوح َوَرْحيَان َو َجن ع
124

 8ـ قد تعين الروح أيضاً ما تقوم به احلياة ،أي :سر احلياة وإضافتها إىل هللا للتشريف.
﴿مثَّ س َّواه ونَ َفخ فِ ِيه ِمن ر ِ
وح ِه﴾ [السجدة.]9 :
كقوله تعاىل :ع َ ع َ َ
ْع
ِِ
وقوله تعاىل﴿ :فَِإذَا س َّوي تعه ونَ َفخ ِ ِ ِ ِ
ين﴾ [الحجر.276 ]29 :
َ ْعَ ْ ع
ت فيه م ْن عروحي فَ َقععوا لَهع َساجد َ
وقيل عن الروح إَّنا أمر من أمر هللا ،وخلق من خلق هللا ،وقد س أل عنها اليهود رسول
وح ِم ْن أ َْم ِر َرِِ يب َوَما أعوتِيتع ْم
ك َع ِن الر ِ
هللا(ﷺ) ،فأنزل هللا َّ
﴿ويَ ْسأَلعونَ َ
وح قع ِل الر ع
عز وجل قولهَ :
ِم َن الْعِْل ِم إَِّال قَلِ ًيال﴾ [اإلسراء ،]85 :واآلية السابقة واوحة الداللة على أن هذه القوة اليت حتدث
خص نفسه مبعرفة كنهها ،وهو وحده الذ
احلياة ي الكائن هي من علم هللا ،وأن هللا سبحانه َّ
َّينحها فتدب احلياة أو َخذها فتصبح األجسام هامدة.277
وح ِم ْنهُ﴾
ج ـ ﴿ َوُر ٌ
و(من) ي قوله وقوله ﴿فَنَ َفخنَا فِ ِيه ِمن ر ِ
وحنَا﴾ ليست للتبعي ؛ ألن روح هللا ال تتبع
ْ
ْ ع
وال تتجزأ وال تنقسم إىل أبعا وجزئيات وأقسام ،وإن (من) هنا ابتداء الغاية ،فهي من عند
هللا سبحانه وتعاىل.
انظر علي بن احلسني بن واقد املروز  ،وقال
ومن غريب ما عحيكى أن واحداً من النصارى َ
له :ي كتاب هللا (القرآن) ما يشهد أن عيسى جزء من هللا ،وتال هذه اآلية (وروح منه)،
فعاروه ابن واقد بقوله تعاىل﴿ :وس َّخر لَ عكم ما ِي َّ ِ
ات وما ِي ْاألَر ِ َِ
مج ًيعا ِمْنهع إِ َّن ِي
ْ
الس َم َاو َ َ
ََ َ ْ َ
ِ
ك َآل َايت لَِق ْوم يَتَ َف َّك عرو َن﴾ [الجاثية ، ]13 :وقال له :لو صح كالمك للزم أن تكون مجيع هذه
َذل َ
األشياء ي السماوات واألر جزءاً من هللا ،وهذا مستحيل ،فسكت النصراين وانقطع ،مث
أسلم.
ِ
ِ
اَّللِ َك َمثَ ِل آدم
يسى ِعْن َد َّ
وحال عيسى كحال آدم عليه السالم قال تعاىل﴿ :إ َّن َمثَ َل ع َ
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َخلَ َقهع ِم ْن تعَراب عمثَّ قَ َال لَهع عك ْن فَيَ عكو عن﴾ [آل عمران.]59 :
ِ
ِ ِ
وقال تعاىل عن خلق آدم ﴿إِ ْذ قَ َال رب َ ِ ِ ِ
ك ل ْل َم َالئ َكة إِِِين َخالق بَ َشًرا م ْن طني  فَِإ َذا َس َّويْتعهع
َ
ِِ
ونَ َفخ ِ ِ ِ ِ
ين﴾ [ص ، ]72-71 :ومل يقل أحد أبن آدم إله؛ ألن هللا
َ ْ ع
ت فيه م ْن عروحي فَ َقععوا لَهع َساجد َ
نفخ فيه من روحه.278
وي قوله تعاىل (وروح منه) إوافة الروح إىل هللا هي إوافة أعيان منفصلة عن هللا ،فهي
إوافة خملوق إىل خالقه ،ومصنو إىل صانعه ،لكنها تقتضي ختصيصاً وتشريفاً يتميز به املضاف
عن غريه ،مبعىن أَّنا روح َخ ِْرييَّة مطيعة هلل تعاىل.279
وَل يقتصر القرآن الكرمي على إضافة املسيح فقط إىل هللا ،بل إنه أضاف إىل هللا األمور
االتية ،وكلها إضافات إليه تعاىل إضافة تشريف:







ك لِْل َم َالئِ َك ِة إِِِين َخالِق بَ َشًرا ِم ْن
﴿وإِ ْذ قَ َال َرب َ
روح آدم عليه السالم ي قوله للمالئكة عنهَ :
ِِ
ص ْلصال ِمن َمحإ مسنعون  فَِإذَا س َّوي تعه ونَ َفخ ِ ِ ِ ِ
ين﴾
َْعَ ْ ع
َ َ ْ َ َْ
ت فيه م ْن عروحي فَ َقععوا لَهع َساجد َ
[الحجر.]29-28 :
ود بِطَ ْغ َو َاها
الناقة معجزة صاحل عليه السالم إىل قومه مثود ،وذلك ي قوله تعاىلَ ﴿ :ك َّذبَ ْ
ت َمثع ع
اَّللِ َانقَةَ َِّ
ِ
اها﴾ [الشمس.]13-11 :
اها  فَ َق َال ََلعْم َر عس ع
ول َّ
 إِذ انْبَ َع َ
اَّلل َو عس ْقيَ َ
ث أَ ْش َق َ
اعيل أَ ْن طَ ِهرا ب ي ِ ِ ِِ
بيت هللا احلرام ،وذلك ي قوله تعاىل﴿ :وع ِه ْد َان إِ َىل إِب ر ِاهيم وإِ ْمس ِ
ني
ََ
يت للطَّائف َ
ْ
ِ
َ
َ
َْ َ َ َ َ
َ
والْعاكِ ِفني والرَّك ِع السج ِ
ود﴾ [البقرة.]125 :
ع
َ َ ََ
عبد هللا وهذا ي قوله تعاىل﴿:وأَنَّه لَ َّما قَام عب عد َِّ
ادوا يَ عكونعو َن َعلَْي ِه لِبَ ًدا﴾
اَّلل يَ ْدععوهع َك ع
َ َْ
َ ع
[الجن.]19 :
﴿و َس َّخَر لَ عك ْم َما ِي
ما سخره هللا لبين آدم مما ي السماء واألر وذلك ي قوله تعاىلَ :
ِ
َّ ِ
ات وما ِي ْاألَر ِ َِ
ك َآل َايت لَِق ْوم يَتَ َف َّك عرو َن﴾ [الجاثية.280]13 :
مج ًيعا ِمْنهع إِ َّن ِي َذل َ
ْ
الس َم َاو َ َ
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ويتبني إذن أن املقصود ابلكلمة والروح غري ما قصده النصارى ،املسيح أبمر من هللا (كن)
خص هبا املسيح كما يدعي
املعرب عنه ابلروح ،وأن ذلك ليس ميزة َّ
خلق بنفخ امللك ِ
النصارى ترفعه إىل رتبة األلوهية قال تعاىل﴿ :إِ َّن مثل ِعيسى ِعْن َد َِّ
اَّلل َك َمثَ ِل َ
آد َم َخلَ َقهع
ََ َ َ
ِم ْن تعَراب عمثَّ قَ َال لَهع عك ْن فَيَ عكو عن﴾ [آل عمران.281]59 :
صح وما استقام أن املسيح وهو بشر اصطفاه هللا لتبليغ الرسالة إىل قومه اإلسرائيليني
فما َّ
وأعطاه الكتاب الذ يرشدهم إىل عبادة رهبم ،وأعطاه احلكمة وحسن التصرف ي األمور،
وأعطاه هللا النبوة العاصمة من اخلطأ ،مث يتنكر لربه الذ اختاره للهداية ،فيقول للناس :كونوا
عباداً يل إشراكاً مع هللا أو إفراداً ،ولكن يقول َلم كونوا علماء عاملني كاملني ي العلم والعمل،
ألنكم تعلمون الناس الكتاب وتدرسونه فأوىل بكم أن تتبعوه وال حتيدوا عنه.
كما أنه ما صح وما استقام أن َمرهم أن يتخذوا املالئكة ومنها روح القدس والنبيني
أرابابً ،فال يليق به وهو رسول من عند هللا أن َمرهم ابلكفر إذ هم مسلمون ،أ خملصون
ومنقادون لرهبم ،ولكن نتج كل ذلك خبلطهم احلق ابلباطل ،وحتريفهم آايت التوراة واإلجنيل
وسوء أتويلها.282
قال تعاىل مؤنباً َلم﴿ :ما َكا َن لِب َشر أَ ْن ي ْؤتِيه َّ ِ
ول لِلن ِ
َّاس
اب َو ْ
ْم َوالن بع َّوَة عمثَّ يَ عق َ
ع َع
اَّللع الْكتَ َ
َ
َ
احلعك َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اَّللِ ولَ ِكن عكونعوا رَّابنِيِ ِ
ِ
اب َوِمبَا عكْن تع ْم تَ ْد عر عسو َن
َ َِ
ني مبَا عكْن تع ْم تع َعلِ عمو َن الْكتَ َ
عكونعوا عبَ ًادا ِيل م ْن عدون َّ َ ْ
ِ
ِ
ني أ َْرَاب ًاب أ َََْ عم عرعك ْم ِابلْ عك ْف ِر بَ ْع َد إِ ْذ أَنْتع ْم عم ْسلِ عمو َن﴾
 َوَال ََْ عمَرعك ْم أَ ْن تَتَّخ عذوا الْ َم َالئ َكةَ َوالنَّبِيِِ َ
[آل عمران.]80-79 :
َّ
إن إوافة الروح إىل هللا ي قوله تعاىل ﴿ َوعروح ِمْنهع﴾ ،هي إوافة تشريف وتكرمي وتفضيل،
وملا كان من معاين الروح الرمحة والنعمة من هللا على عباده ،لذلك كان املسيح رمحة من هللا
فسمي
لقومه ونعمة عظيمة منه عليهم إذ كان يرشدهم إىل ما فيه سعادهتم ي الدنيا واالخرةِ ،

 281عبد القادر خبوش ،أداين العامل املقارن ،ص .196
 282امليزان ي مقارنة األداين حقائق وواثئق ،ص .173
127

ول َِّ ِ
روحاً من هللا 283قال تعاىل﴿ :إَِّمنَا الْم ِسيح ِ
ع
يسى ابْ عن َم ْرَميَ َر عس ع
اها إِ َىل َم ْرَميَ
اَّلل َوَكل َمتعهع أَلْ َق َ
َ ع َ
َوعروح ِمْنهع﴾ [النساء.]171 :
 11ـ مرمي تلد عيسى عليه السالم:
قابل جربيل عليه السالم مرمي ،وهي منفردة عن أهلها منتبذة منهم مكاانً شرقياً ،ونفخ فيها
نفخة أبمر هللا وكان ي النفخة كلمة هللا األزلية (كن) وفيها روح من عند هللا ،وشاء هللا أن
يتخلق اجلنني ي رمحها بتلك النفخة ،فحملت بعيسى عليه السالم.
وقد أشارت آايت القرآن إبجياز إىل مشهد والدة مرمي الفتاة العذراء البنها عيسى عليه
ِ
ت بِِه م َك ً ِ
َّخلَ ِة
َجاءَ َها الْ َم َخا ع إِ َىل ج ْذ ِ الن ْ
اان قَصيًّا  فَأ َ
السالم قال تعاىل﴿ :فَ َح َملَْتهع فَانْتَبَ َذ ْ َ
ت اي لَي تَِين ِمت قَبل ه َذا وعكْنت نَسيا مْن ِسيًّا  فَنَ َاداها ِمن َْحتتِها أََّال َْحتزِين قَ ْد جعل رب ِ
ك
قَالَ ْ َ ْ
َ
َ ْ َ
ْ َ َ َ ع ًْ َ
ََ َ َ
ِ ِ ِ ِِ
َّخلَ ِة تعساقِ ْط َعلَي ِ
ِ ِ
ك عرطَبًا َجنِيًّا  فَ عكلِي َوا ْشَرِ يب َوقَ ِِر
ْ
َْحتتَك َسرًّاي  َوعهِز إلَْيك جب ْذ ِ الن ْ َ
عي نا فَِإ َّما تَريِ َّن ِمن الْبش ِر أَح ًدا فَ عق ِويل إِِين نَ َذر ِ
ص ْوًما فَلَ ْن أع َكلِِ َم الْيَ ْوَم إِنْ ِسيًّا﴾
َْ ً
ِ ْع
ت ل َّلر ْمحَ ِن َ
َ َ ََ َ
[مريم.]26-22 :
ت بِ ِه م َك ًاان قَ ِ
صيًّا ﴾
أ ـ ﴿ فَانْـتَـبَ َذ ْ َ
تنحت ابحلمل إىل مكان بعيد
أ مكاانً بعيداً عن قومها حىت ال يتعرووا َلا بسوء ،أ ِ :
القصي ،رغبة منها ي املبالغة ي االبتعاد عن أهلها ،ألَّنا خشيت
وذهبت إىل ذلك املكان
ِ
الفضيحة ،وخافت من كالمهم ونظراهتم واهتامهم ،وتوقعت استغراهبم ودهشتهم.
وهذا االستغراب أمر طبيعي ،فهي فتاة عذراء بتول طاهرة صاحلة يعرف أهلها صالحها
وطهارهتا وها هي حتمل ي بطنها جنينها ،فمن أين جاءها؟ وهل يصدقون روايتها أبنه نفخة
َّيسها رجل؟ فلعلِها أحبَّت أن تبتعد عن قومها وأن تنفرد جبنينها إىل ذلك
من هللا ،وأنه مل ِ
القصي ،لتسلم من اهتامات البشر وتنجو من نظراهتم.284
املكان
ِ
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القصي هو شرقي بيت حلم ،حيث ولد املسيح عليه السالم فيه ،كما ورد ي
وهذا املكان
ِ
احلديث الذ رواه اإلمام النسائي ي «السنن» ،والبيهقي ي «دالئل النبوة» عن أنس بن
فصل فصليت،
مالك روي هللا عنه من حديث اإلسراء ،وفيه يقول« :فقال يل جربيل انزل ِِ
فقال :أتدر أين صليت؟ صليت ببيت حلم ،حيث ولد عيسى ابن مرمي».285
القصي املذكور ي قوله تعاىل هو املكان الذ َولدت فيه مرمي عليها السالم ابنَها
إن املكان
ِ
اان قَ ِ
صيًّا ﴾ ،وهذا املكان هو ببيت حلم ،كما ورد ي
ت بِِه َم َك ً
عيسى عليه ﴿ فَ َح َملَْتهع فَانْ تَ بَ َذ ْ
احلديث النبو الشريف.286
قال العالمة ابن كثري :وهذا هو املشهور ،الذ تل ِقاه الناس بعضهم عن بع  ،وال يشك
287
صح
فيه النصارى أنه ببيت حلم ،وقد تل ِقاه الناس ،وقد ورد فيه احلديث إن ِ
قصي ابلنسبة إىل القدس ألَّنا تبعد عن القدس حوايل تسعة أميال.288
و(بيت حلم) :مكان ِ
والظاهر املتبادر من سياق اآلايت أَّنا ووعته ي املكان
تنحت إليه أو قريباً
القصي الذ ِ
ِ
منه ،وقد كانت ي هذا املكان وحيدةً فريدة.
وأما ما ورد أَّنا ِفرت مع يوسف النجار إىل مصر بعد أن علم أبمرها ،وقيل إنه حاول
قتلها ،حيث ظن هبا السوء بعد أن رآها حامالً ،فجاءه روح القدس وأخربه أبَّنا محلت من
روح القدس ،فإنه منقول عن اإلجنيل ،وأخبار اإلجنيل عن يوسف النجار متناقضة ومتضاربة
تشهد ببطالَّنا وهتافتها ،وحني نقارن بني رواية امليالد ي إجنيل مىت وي إجنيل لوقا جند التضارب
واالختالف حول يوسف النجار ،هل كان خطيباً ملرمي حيث ولد عيسى أم كان زوجها؟ ومىت
علم حبملها؟ وما موقفه من احلمل؟ وهل ظهر له امللك وأخربه عن حقيقة احلمل؟ أم مل يظهر؟
إىل غري ذلك من التساؤالت اليت تدل على وجود التحريف والتزييف ي األانجيل.
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والذ أراه وهللا أعلم أن يوسف النجار مل تكن له أدَّن صلة مبرمي عليها السالم ،وأنه مل
ِ
َيتل هبا ،أو يسافر معها ،أو يتوىل أمرها ،أو َيدمها ،حاشاها وهي الطاهرة العفيفة احليية
الشريفة أن تكون َلا أدَّن صلة برجل أجنِب عنها.
والقرآن الكرمي والسنة النبوية مل يرد فيهما أ ذكر ليوسف النجار ،وما ورد ي كتب التفسري
مردها إىل أهل الكتاب ،وقد نقلوها عن األانجيل احملرفة اليت تضاربت
فإنه من اإلسرائيليات اليت ِ
وتناقضت تضارابً وتناقضاً يدل على وعفها وزيفها.289
ب ـ جميء املخاض هلا:
أحست هناك
وملا ذهبت مرمي إىل املكان
القصي ي بيت حلم ،منتبذة اببنها من أهلهاِ ،
ِ
آبالم املخا والطلق والووع ،قال تعاىل﴿ :فَأَجاءها الْمخا إِ َىل ِج ْذ ِ الن ِ
ت َاي لَْي تَِين
َّخلَة قَالَ ْ
ْ
َ ََ َ َ ع
ِ
ت نَ ْسيًا َمْن ِسيًّا﴾ [مريم.]23 :
مت قَ ْب َل َه َذا َوعكْن ع
وقد اختلف العلماء مبدة محلها بعيسى ،فهل محلته محالً طبيعياً ،استمر مدة تسعة أشهر،
كما حتمل النساء ،أم كان محالً خاصاً مل يستمر أكثر من ساعات؟ وممن ذهب إىل أن محلها
ومحل (الفاء) الدالة على التعقيب على ترتيب وتعقيب مراحل
استمر تسعة أشهر ابن كثريَ ،
احلمل اليت َّير هبا اجلنني ،على التفاوت الزمين بينها.290
قال ابن كثري :الفاء وإن كانت للتعقيب لكن تعقيب على كل شيء حيسبه ،كقوله تعاىل:
﴿ولََق ْد َخلَ ْقنَا ِْ
اإلنْ َسا َن ِم ْن عس َاللَة ِم ْن ِطني  عمثَّ َج َع ْلنَاهع نعطْ َفةً ِي قَ َرار َم ِكني  عمثَّ َخلَ ْقنَا
َ
ضغَةَ ِعظَ ًاما فَ َك َس ْو َان الْعِظَ َام َحلْ ًما عمثَّ أَنْ َشأْ َانهع َخ ْل ًقا
ضغَةً فَ َخلَ ْقنَا الْ عم ْ
النطْ َفةَ َعلَ َقةً فَ َخلَ ْقنَا الْ َعلَ َقةَ عم ْ
اَّلل أَحسن ْ ِِ
ني﴾ [المؤمنون .]14-12 :فاملشهور الظاهر وهللا على كل شيء
اخلَالق َ
َ
آخَر فَتَ بَ َارَك َّع ْ َ ع
قدير أَّنا محلت به كما حتمل النساء أبوالدهن.291
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وذهب آخرون إىل أن مدة محلها كانت سريعة ،وهذا قول منسوب البن عباس روي هللا
عنهما ،روى اإلمام الطرب ونقل ذلك ابن كثري أيضاً أن ابن عباس روي هللا عنهما قال :ما
هو إال أن محلت وولدت ،فليس بني محلها ووالدهتا زمن.292
﴿ولِنَ ْج َعلَهع آية لِلنَّا ِس﴾ [مريم،]21 :
إن هللا عز وجل يقول عن سيدان عيسى عليه السالم َ
أ هو آية ي كل شيء ،ومن ومنه مدة محله ،بل إن املعجزة هي ي عدم وجود مدة حلمله،
وليس كما جرت العادة ،وكذلك فإن العقل يؤيد هذا؛ نظراً لكون احلمل يتطلب زمناً ،هو
احلمل املعروف لدى الناس ،أ الذ ينشأ عن علوق النطفة ،مث بتحول النطفة علقة ،والعلقة
مضغة وهكذا ،أما احلمل اخلارق فال يقاس على احلمل املعتاد ،وكذلك فمن مرجحات هذا
القول :أنه لو ثبت محل مرمي لدى قومها فلرِمبا كانوا رمجوها قبل أن تضع محلها؛ ألن تربئة
السيدة مرمي ما كانت إال بنطق وليدها كما أخرب القرآن.293
َّ
إن احلديث القرآين ال يذكر كيف محلته وال كم محلته ،فهل كان محالً عادايً كما حتمل
النساء ،وتكون النفخة قد بعثت احلياة والنشاط ي البويضة ،فإذا هي علقة فمضغة فعظام ،مث
تكسى العظام ابللحم ،ويستكمل اجلنني أايمه املعهودة؟
إن هذا جائز ،فبويضة املرأة تبدأ بعد التلقيح ي النشاط والنمو حىت تستكمل تسعة أشهر
قمرية ،والنفخة تكون قد أدت دور التلقيح فسارت البويضة سريهتا الطبيعية ،كما أنه من اجلائز
ي مثل هذه احلالة اخلاصة أن ال تسري البويضة بعد النفخة سرية عادية ،فتختصر املراحل
منوه واكتماله ي فرتة وجيزة.
تكون اجلنني و ِ
اختصاراً ،ويعقبها ِ
وليس ي النص ما يدل على إحدى احلالتني ،فال جنر طويالً وراء حتقيق القضية اليت ال
سند َلا.294
وقد مال الدكتور صالح اخلالد إىل ما قاله ابن عباس روي هللا عنهما ،من أن احلمل
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بعيسى مل يستمِر أكثر من ساعات ،وأَّنا ما أن محلت به وهي ي «املكان الشرقي» حىت
ِ
َّخلَ ِة﴾
َجاءَ َها الْ َم َخا ع إِ َىل ج ْذ ِ الن ْ
انتبذت به إىل «املكان القصي» بيت حلم وهناك ﴿فَأ َ
يقو ميلنا إىل هذا الرأ التعبري ابلفاء الدالة على الرتتيب والتعقيب الفور ،
[مريم ]23 :ومما ِ
واليت ترتب املراحل ترتيباً سريعاً فورايً.295
ي املكان القصي بيت حلم الذ ذهبت إليه خنلة وملا أحست آبالم املخا اوطرت
ِ
ت بِِه م َك ً ِ
َّخلَ ِة
َجاءَ َها الْ َم َخا ع إِ َىل ج ْذ ِ الن ْ
اان قَصيًّا  فَأ َ
أن تلجأ إىل تلك ﴿فَ َح َملَْتهع فَانْتَ بَ َذ ْ َ
ِ
ت نَ ْسيًا َمْن ِسيًّا﴾ [مريم ،]23-22 :وما كان هناك أحد عندها،
قَالَ ْ
ت َاي لَْي تَِين مت قَ ْب َل َه َذا َوعكْن ع
وعرب القرآن عن هذه احلالة املثرية العجيبة بقوله (فأجاءها املخا إىل جذ النخلة) ،أ :
جاء املخا مبرمي إىل جذ النخلة واوطرها إىل القدوم إليها ،وأكرهها على ذلك ،واملخا :
احلامل إذا ورهبا الطلق وهذا على معىن التشبيه ،كأن الذ ي جوفها شيء مائع يتمخ
ويتحرك ويضطرب.296
وكأن اجلنني ي رحم األم يضطرب ويتحرك قبل نزوله وكأنه يسبح فيما حوله من السائل
الذ تضمن املشيمة ،وإوافة اجلذ إىل النخلة يشري إىل أَّنا خنلة حية خضراء انمية ،وليس
اجلذ ساق خنلة ايبساً مقطوعاً ملقى على األر  ،297وهذا تصوير قراين معجز رفيع بديع.
ج ـ آالم مرمي عند الوضع ومتنيها املوت:
وهناك عند جذ النخلة أخذها الطلق ،واشت ِدت هبا االم املخا وأطلقت زفرة شديدة
ِ
ت نَ ْسيًا َمْن ِسيًّا ﴾ ،وهذه اآلية الكرَّية تصور لنا من
موجعة قائلة ﴿ َاي لَْي تَِين مت قَ ْب َل َه َذا َوعكْن ع
خالل الكلمات الواصفة والكاشفة عن مشهد اخر من مشاهد قصة السيدة مرمي ،وإننا نكاد
نرى من خالل تلك الكلمات املصورة السيدة مرمي البتول وهي تواجه آالمها اجلسدية والنفسية،
فها هي ذ تشق طريقها حبملها لتتوارى بعيداً عن أعني الناس وعن أهلها خوفاً من املواجهة
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اليت ابتت وشيكة بينها وبينه؛ خوفاً من وصمها مبا مل تقرتفه ومل تتصف به أصالً ي حلظة من
حلظات حياهتا ،تلك كانت آالمها النفسية ،ألَّنا تتيقن أن الناس لن يصدقوا أن مولودها جاء
من غري أب.
أما آالمها اجلسدية فتتمثل ي تلك االالم اليت تشعر هبا املرأة عند خماوها ،إَّنا تواجه طلق
الوالدة وحدها ي مكان قصي بعيدة عن أهلها ،وال علم َلا وال خربة مبثل هذه األمور ،وال
ت
معني َلا ي شيء وال متلك من مقومات احلياة شيئاً ،لذا فإَّنا متنت املوت ،فقالتَ ﴿ :وعكْن ع
نَ ْسيًا َمْن ِسيًّا ﴾ ،لقد متنت املوت خوف العار والفضيحة ،وهي الطاهرة البتول اليت اصطفاها
هللا لتكون مووع آية عظيمة من آايته ،أو أمناً من خو الناس ي معصية مبا افرتوا عليها
حىت ال تكون سبباً ي عذاهبم وسخط هللا عليهم.298
ت نَ ْسيًا َمْن ِسيًّا ﴾ ،ومل أك شيئاً وال يعرف وال يذكر وال يعدرى من أان ،فعندما قالت:
﴿ َوعكْن ع
ِ
ِ
وحنس اوطراب
﴿ َاي لَْي تَِين مت قَ ْب َل َه َذا َوعكْن ع
ت نَ ْسيًا َمْنسيًّا ﴾ ،فإننا لنكاد نرى مالحمها ِ
خواطرها ونلمس موقع األمل فيها ،وهي تتمىن لو كانت نسياً منسيا.299
وما هي إال فرتة قصرية عانت فيها مرمي ما عانت من االم املخا وهي وحيدة فريدة،
وهي مستندة إىل جذ النخلة حىت ووعت مولودها عيسى عليه السالم ،ومرت فرتة قصرية
تستعيد عافيتها وتعود تدرجيياً إىل حالتها الطبيعية ،وكانت ما زالت على نفس جلستها جبانب
جذ النخلة ،وما زالت أسرية هواجسها وأفكارها ،وما زالت قلقة منفعلة حزينة مكروبة ،وفج أة
مسعت من يناديها من حتتها.300
د ـ ابنها يناديها من حتتها وما صاحب ذلك من نفحات وبركات:
ك َْحتتَ ِ
قال تعاىل ﴿ :فَنَ َاداها ِمن َْحتتِها أََّال َْحتزِين قَ ْد جعل رب ِ
ك َس ِرًّاي  َوعهِِز
َ
َ ْ َ
ََ َ َ
َّخلَ ِة تعساقِ ْط َعلَي ِ
ك عرطَبًا َجنِيًّا  فَ عكلِي َوا ْشَرِ يب َوقَ ِِر َعْي نًا فَِإ َّما تَ َريِ َّن ِم َن
ْ
الن ْ َ
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إِلَي ِ
ك ِِجب ْذ ِ
ْ
َح ًدا
الْبَ َش ِر أ َ

فَ عق ِويل إِِين نَ َذر ِ
ص ْوًما فَلَ ْن أع َكلِِ َم الْيَ ْوَم إِنْ ِسيًّا ﴾ [مريم.]26-24 :
ِ ْع
ت ل َّلر ْمحَ ِن َ
ي هذه احلالة األليمة اليت أملت مبرمي عليها السالم ،وي تلك اللحظات العصيبة اليت مرت
هبا وهي تعاين من االم املخا والوحدة والوحشة والرتقِب ملا ينتظرها من قومها حني جيدوا
معها هذا الوليد ي غمرة هذه االالم احلسية والنفسية تدركها رمحة هللا تعاىل ومجيل ألطافه
فيتحول العسر إىل يسر ،والضيق إىل سعة ،ويولد عيسى وينطقه املوىل عز وجل .301ويقول
ك َْحتتَ ِ
َلا كما أخرب القرآن ﴿ فَنَ َاداها ِمن َْحتتِها أََّال َْحتزِين قَ ْد جعل رب ِ
ك َس ِرًّاي ﴾.
َ
َ ْ َ
ََ َ َ
والراجح َّ
أن الذ انداها هو عيسى وليس جربيل عليهما السالم ،وذلك أن الكالم فيما
ت بِِه
سبق كله عن عيسى وليس عن جربيل ،والضمائر السابقة تعود عليه ﴿فَ َح َملَْتهع فَانْتَ بَ َذ ْ
ِ
صيًّا  فَأَجاءها الْمخا إِ َىل ِج ْذ ِ الن ِ
اان قَ ِ
ت نَ ْسيًا
َم َك ً
َّخلَة قَالَ ْ
ْ
ت َاي لَْي تَِين مت قَ ْب َل َه َذا َوعكْن ع
َ ََ َ َ ع
ك َْحتتَ ِ
مْن ِسيًّا  فَنَ َاداها ِمن َْحتتِها أََّال َْحتزِين قَ ْد جعل رب ِ
ك َس ِرًّاي﴾ [مريم ، ]24-22 :ودليل
َ
َ ْ َ
َ
ََ َ َ
ترجيح هذا القول أيضاً أَّنا ملا ذهبت إىل أهلها وهي حتمله ،واستغربوا أمرها أشارت إليه ،وهي
مل تشر إليه إال ليتكلم نيابة عنها ،وهي مل تفعل ذلك إال ألنه انطق ،وأنه قد تكلم معها من
جربت ذلك منه.302
قبل وقد ِ
مث إن كون املتكلم معها ابنها الذ ولدته قبل حلظة أبلغ وأظهر ي املعجزة؛ ألن كالمه مع
أمه مث مع أهلها بعد ذلك ليس مألوفاً وال معتاداً ،وإمنا هو أبمر من هللا ،ولنتصور مدى مفاجأة
مرمي الكربى وهي تسمع ابنها ابن حلظة يعناديها ويعكلمها ويشد أعصاهبا ويرفع معنوايهتا.303
إن هللا تعاىل هو الذ أَلم عيسى عليه السالم أن يقول ألمه هذا القول ،وأنطقه هبذا
الكالم ،وإال فما أدراه هبذه اخلطة العلمية احلكيمة ،ومل مت ِ على والدته إال حلظات ،ففي
قوله ( :أن) حرف ﴿أَالَّ َْحتَزِين﴾ ،وما بعدها مجلة تفسريية تفسر لنا نداءه ،وختربان مبا قاله َلا،
هم وكرب ،ودعاها إىل اَلدوء
(وال حتزين)َّ :ناها عن احلزن ودعاها إىل إزالة ما اعرتاها من ِ
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والطمأنينة وعدم التوتر والقلق واالنفعال ،فال حتزين مما حصل ،فإن هللا معك ،حيفظك ويرعاك
فها هو الطعام والشراب عندك قدمه هللا لك مبعجزة من معجزاته ،وال حتزين ي التفكري مبواجهة
أهلك فإن هللا سيقدم َلم معجزة أيضاً ،يعلمون منها براءتك ويوقنون أن األمر من هللا.304
هـ أنبع هللا هلا جدول ماء آية وكرامة:

هذا من كالم عيسى ألمه يرشدها إىل (السر ) الذ جعله هللا حتتها ﴿قَ ْد جعل رب ِ
ك
ِ
ََ َ َ
َْحتتَ ِ
ك َس ِرًّاي﴾ [مريم ، ]24 :وقد اختلف العلماء ي املراد ابلسر الذ جعله هللا حتتها ،فقال
بعضهم :السر هو عيسى عليه السالم :أ مرتفع القدر ،عايل املنزلة ،أ  :ال حتزين ،فإن
مولودك الذ حتتك اآلن سيكون سرايً عندما يكرب ،وجيعله هللا رجالً له منزلة ومكانة.305
وقيل :السر  :هو اجلدول النهر الصغري اجلار عمسِي بذلك؛ ألن املاء يسر فيه ،وعلى
هذا القول عامة املفسرين.306
فجر هللا َلا املاء
ويشري هذا إىل أنه مل يكن ي املكان سر جدول ماء من قبل ،وإمنا ِ
وأنبعه عندما جلأت إىل جذ النخلة ،وجعله َّير من حتتها ،ويتابع سراينه وجراينه ،وكان هذا
خارقة من اخلوارق املتتابعة واملعجزات اليت أجراها هللا ،وصاحبت خلق عيسى واحلمل به
ووالدته.
و ـ أمثر هللا هلا النخلة يف غري املوسم آية وكرامة:
بعدما أشار عيسى إىل سر املاء اجلار حتتها ،أرشدها إىل النخلة اليت تستند إليها قال
ِ ِ ِ ِِ
َّخلَ ِة تعساقِ ْط َعلَي ِ
ك عرطَبًا َجنِيًّا﴾ [مريم.]25 :
ْ
تعاىلَ :
﴿وعهِز إلَْيك جب ْذ ِ الن ْ َ
إن النخلة اليت أعجلئت إليها واليت ولدت حتتها واليت أعمرت أن هتز جبذعها إليها ،كانت خنلة
انمية خضراء حية ،ومل يكن إمثار النخلة إمثاراً عادايً طبيعياً ،ولو كان كذلك لكان ميالد عيسى
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عليه السالم ي الصيف؛ ألن وقت نضوج التمر يكون ي الصيف وهو موسم جين التمر،
ويذهب النصارى إىل أن والدته كانت ي الشتاء ي اخلامس والعشرين من كانون األول.307
وال تكون النخلة مثمرة ي هذا الوقت ،وال يكون البلح رطباً جنياً ،إن إمثارها كان إمثاراً
خاصاً ،معجزة من هللا سبحانه ،حيث أمر النخلة أن تثمر البلح ،وأن ينضج البلح ليصبح متراً،
وأن يتحول إىل رطب جنياً ،وجرى هذا كله ي حلظات ،وطاملا األمر أمر هللا ،فال غرابة ي
ذلك ،ألنه فعال ملا يريد ،ويقول للشيء كن فيكون ،كما أراده ،وإن كل ما أحاط بعيسى عليه
السالم كان معجزات خارقة ،وليس من األمور املعروفة.
وإذا كنا قد رجحنا أن إنبا السر كان معجزة من هللا ،وأنه مل يكن املاء جارايً من قبل،
فإن هذا يؤكد أن إمثار النخلة كان معجزة أيضاً ،ليتكامل الطعام مع الشراب ،فتأكل من
السر .308
الرطب اجلين ،وتشرب من ماء َّ
امها إِ َىل رب وة َذ ِ
ات قَ َرار َوَمعِني﴾
﴿و َج َع ْلنَا ابْ َن َم ْرَميَ َوأ َّعمهع آية َو َآويْنَ عَ
وقد قال تعاىلَ :
َْ َ
[المؤمنون .]50 :وتنكري كلمة (آية) للتعظيم؛ ألَّنا آية حتتو على آايت ،وملا كان جمموعها داالًّ
على صدق عيسى ي رسالته جعل جمموعها آية عظيمة على صدقه.309
امهَا إِ َىل َربْ َوة﴾ فهو تنويه هبما ،إذ جعلهما هللا حمل عنايته ومظهر قدرته
﴿و َآويْنَ ع
وقوله َ
ولطفه ،واإليواء :جعل الشيء أوايً ،أ ساكناً ،و(الربوة) :املكان املرتفع من األر  ،واملراد
هبذا اإليواء :وحي هللا ملرمي أن تنفرد بربوة حني اقرتب خماوها لتلد عيسى ي معزل من الناس،
يستقر عليها ،وقيل :ذات مثار ،والقرار:
حفظاً لعيسى من أذاهم ،و(ذات قرار) :أ مستوية ِ
املكث ي املكان ،أ صاحلة ألن تكون قراراً الشتماَلا على النخيل املثمر ،فتكون ي ظله،
وال حتتاج إىل طلب قوهتا ،و(معني) :املعني هو املاء الظاهر اجلار على وجه األر  ،أ :
ماء معني.310
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ورعاية األم لوليدها فطرة هللا تعاىل ،وشرعة هللا للبشرية منذ آدم عليه السالم إىل يومنا
هذا.311
ز ـ سنة هللا يف األخذ ابألسباب:
هتز جذ النخلة ،وأن متيلها إليها ،ليتساقط عليها الرطب اجلين منها
أمر عيسى أمه أن ِ
ِ ِ ِ ِِ
َّخلَ ِة تعساقِ ْط َعلَي ِ
ك عرطَبًا َجنِيًّا﴾ [مريم.]25 :
ْ
قال تعاىلَ :
﴿وعهِز إلَْيك جب ْذ ِ الن ْ َ
لقد أوجد هللا ملرمي عدة معجزات خوارق ،بدون جهد منها ،منذ أن كانت متبتلة ي احملراب
حيث أاها الرزق املنو  ،إىل أن أنبع َلا سر املاء وأمثر َلا النخلة ابلرطب ،لقد كان هللا قادراً
على إنزال الرطب عليها دون جهد وال حركة منها ،ولكنه أراد أن تتحرك هي حبركة مادية
خفيفة ،أن تلمس جذ النخلة بيديها ،والباقي ليس عليها ،بل على هللا.
هي مل هتز ج ذ النخلة ي احلقيقة؛ ألَّنا وعيفة وإمنا هللا هو هزها وحركها ي احلقيقة ،هي
كانت سبباً مباشراً ي حتريك النخلة ،عندما ووعت يديها عليها ،وهللا هو املسبب واملقدر،
أوجد ي النخلة التحريك وأمرها أن تسقط الرطب اجلين ،فتحركت ،وأسقطت.
وهذا درس إَّياين عقيد َلا ،لرتبط بني التوكل على هللا ،وبني األخذ ابألسباب ،واألهم
من هذا أنه درس إَّياينِ عقيد لنا ،لنربط بني األسباب واملسببات وننسق بني األخذ ابألسباب
والتوكل على هللا ،فكل مؤمن يعتقد جازماً أن هللا هو الضار والنافع ،وأنه ال مانع ملا أعطى
هللا ،ومعطي ملا منع هللا ،ومن مث يتوكل على هللا ،ويفو أمره إليه ،ويوقن أن ما أصابه مل يكن
ليخطئه ،وأن ما أخطأه مل يكن ليصيبه ،وهذا التوكل والتفوي يوجب عليه أن َخذ ابألسباب،
ويبذل اجلهود ،ليأتيه ما قدره هللا له ،وحركة مرمي روي هللا عنها دليل على وجوب األخذ
ابألسباب ،لتأيت املقادير واألرزاق.312
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تغري يف احلالة النفسية ملرمي عليها السالم:
ح ـ ُّ
وبعدما أمر عيسى عليه السالم أمه أن هتز جذ النخلة أمرها أن أتكل وتشرب﴿ :فَ عكلِي
َوا ْشَرِ يب َوقَ ِِر َعْي نًا﴾ [مريم ،]26 :كلي من الرطب اجلين الناوج الطيب الذ تساقطه عليها
ختشي جوعاً وال عطشاً.
النخلة ،واشر يب ماء من اجلدول َّ
السر الذ أجراه هللا حتتك ،وال َ
إن قوله تعاىل فيه إسناد القرار والروى والسعادة إىل ﴿ َوقَ ِِر َعْيناً﴾ ،فقد جعل (عيناً) متييزاً
لكون العني أبرز عضو ي اإلنسان ،تنعكس عليه عالمات وآاثر الروى والسعادة ،وَلذا يقال:
هو قرير العني ،أ  :هو هادئ ساكن سعيد مطمئن ،إن قوله تعاىل يدل على احلالة النفسية
العالية اليت نقل هللا مرمي روي هللا عنها ﴿ َوقَ ِِر َعْيناً﴾ ،فقد كانت قبل الوالدة ي غاية التوتر
ِ
ت نَ ْسيًا َمْن ِسيًّا﴾ [مريم.]23 :
﴿اي لَْي تَِين مت قَ ْب َل َه َذا َوعكْن ع
واالنفعال والقلق ،وجتلى هذا ي قوَلا َ
أما بعد الوالدة وخروجها منها بسالمة ومساعها خماطبة وليدها َلا ،فقد رأت عالمات عناية
هللا هبا ،وحفظه َلا ،وهي تعيش ي ظالل معجزاته اليت قدمها َلا ،فها هي أتكل الرطب
وتشرب املاء من السر  ،وأتنس برؤية وليدها وتسعد مبخاطبته َلا ،ولذلك عاشت حالة نفسية
عالية متألقة من قرارة النفس ،ومن الروى والسرور والسعادة والطمأنينة ،وانعكس هذا كله
على كياَّنا ،لكنه كان أبرز ما يكون انعكاساً على عينها.313
وهكذا أرشد املولود عيسى عليه السالم أمه إىل التعرف السليم السريع وهي ما تزال حتت
وهتز إليها جذ النخلة ،وأتكل من الرطب اجلين ،وتشرب من
النخلة :أن ال حتزن َّ
وتقر عيناًِ ،
ماء السر  ،ونفذت مرمي ما مسعته من وليدها وأخذت حاجتها من الطعام والشراب ،وزال
حزَّنا وقلقها ،وكانت قريرة العني مسرورة النفس.314
ط ـ فوائد الرطب للنفساء:
ي أكل مرمي عليها السالم من الرطب إشارة إىل ما أثبت الطب من أمهية الرطب للمرأة
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النفساء ،حيث أثبتت األحباث العلمية أن الرطب حيتو على مادة تقو عمل عضالت الرحم
ي األشهر األخرية للحمل ،فتساعد على الوالدة من جهة ،كما تقلل كمية نزف الدم احلاصل
بعد الوالدة من جهة أخرى ،وحيتو الرطب على نسب عالية من السكرايت هي مصدر
الطاقة األساسي وهي الغذاء املفضل للعضالت ،وعضلة الرحم من أوخم عضالت اجلسم،
وتقوم بدور كبري أثناء الوالدة ،وإذا كان علماء التوليد يقدمون للحامل ي حالة املخا املاء
والسكر ،فإن اآلية الكرَّية قد نصت على إعطاء السوائل ﴿فَ عكلِي َوا ْشَرِ يب﴾ ،كما أن الرطب
َيف وغط الدم عند احلوامل فرتة ليست طويلة ،مث يعود لطبيعته ،وابخنفا وغط الدم
تقل كمية الدم النازفة ،والرطب أيضاً من املواد امللينة للقولون ،ومن املعلوم طبياً أن املليِِنات
النباتية تفيد ي تسهيل وأتمني الوالدة.315
ي ـ ﴿ إِِين نَ َذر ُ ِ
ص ْوًما ﴾
ت لل هر ْْحَ ِن َ
ْ
ابع وليدها عيسى عليه السالم إرشادها إىل التصرف املناسب عندما تواجه أهلها ،فقال
َلا﴿ :فَِإ َّما تَريِ َّن ِمن الْب َش ِر أَح ًدا فَ عق ِويل إِِين نَ َذرت لِ َّلر ْمح ِن صوما فَلَن أع َكلِِم الْي وم إِنْ ِ
سيًّا﴾ [مريم:
ِ ْ ع َ ًَْ ْ َ ََْ
َ َ َ َ
 ، ]26قال عيسى عليه السالم ألمه :اذهِب إىل أهلك أنت حتملينين ،فإن شاهدت أحداً من
البشر سوء كان من أهلك أو من غريهم ،واستغرب منك ألنك حتملني على حضنك ولداً،
وسألك عن سر األمر فال جتاوبيه وال تكلميه ،وأعطيه إشارة يفهم منها أنك صائمة عن
علي ،وأان سأتوىل الكالم والشرح.
الكالم ،وانذرة أن ال تكلمي أ إنسان ،وأحيلي ِ

ِ
ِ
َح ًدا فَ عق ِويل
هذا هو املعىن املفهوم من هذه اجلملة الشرطية القرآنية﴿ :فَإ َّما تَ َريِ َّن م َن الْبَ َش ِر أ َ
إِِين نَ َذر ِ
ص ْوًما فَلَ ْن أع َكلِِ َم الْيَ ْوَم إِنْ ِسيًّا﴾ [مريم ،]26 :فمعىن( :فقويل) :أشري ملن
ِ ْع
ت ل َّلر ْمحَ ِن َ
يكلمك ويسألك إشارات ابليد أو غريها ،يفهم منها أنك صائمة عن الكالم ،ممتنعة عن
خماطبة الناس ،واعتربت اآلية هذه اإلشارات قوالً؛ ألَّنا تسد مس ِد القول ،وتفهم الشخص
املقابل املراد ،فكأَّنا قول خارج من الفم ،وبع اإلشارات ابليدين والعينني واللسان وغريها
قد تعرب عن ما ي النفس ،وتفهم الشخص املقابل مثل الكالم اخلارجي من الفم أو أكثر ،ولغة
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الصم والبكم تقوم على اإلشارات ابليدين ،ولتلك اإلشارات قاموس خاص ،ولكل إشارة رمز
مجل معدودة ،تشري ملن يسألوَّنا وتفهمهم أَّنا نذرت للرمحن صوماً.
والنذر هو قربة وعبادة يتقرب هبا الناذر إىل هللا أبداء املنذور ،وذكر النذر ي قصة مرمي
روي هللا عنها دليل على أنه كان عبادة يعرفها املؤمنون السابقون ويتقربون هبا إىل هللا.
وقوله :عين به اإلمساك عن ﴿ إِِين نَ َذر ِ
ص ْوًما ﴾ ،بداللة قوله بعده . :واملعىن:
ِ ْع
ت ل َّلر ْمحَ ِن َ
أن كل من أمسك عن ﴿ فَلَ ْن أع َكلِِ َم الْيَ ْوَم إِنْ ِسيًّا ﴾ ،وامتنع عن فعله فهو صائم عنه ،ومعىن
الصوم هو اإلمساك عن الفعل مطعماً كان أو كالماً أو مشياً ،فهناك من صام عن الطعام
وهناك من صام عن الكالم وهكذا ،فالصوم ي اآلية املذكورة واملقصود به اإلمساك عن الكالم،
وعلى مرمي أن تشري لكل من سأَلا أَّنا صائمة عن الكالم ،ولذلك ال تكلم أحداً من البشر
اإلنس (فلن أكلم اليوم إنسيا)( .واإلنسي) :هو الشخص املنسوب إىل اإلنس ،عكس اجلين،
املنسوب إىل اجلن.316
لقد جعل هللا صوم مرمي وصمتها عن الكالم آية َلا ودليالً على براءهتا وطهارهتا ،فبينما
صامت هي عن الكالم ،وهي القادرة عليه ،فقد أنطق هللا وليدها عيسى عليه السالم الذ مل
مت على والدته إال فرتة يسرية وهو ي املهد ،فكان كالمه أقوى وأبلغ ي إزالة التهمة عنها،
كما أن السكوت عن السفهاء وعدم الرد عليهم من أخالق الصديقة البتول العفيفة الطاهرة
املطهرة.
رابعاً :عيسى عليه السالم يكلم الناس يف املهد:
أخذت مرمي عليها السالم إبرشادات وليدها عيسى عليه السالم ،فأكلت من الرطب
وتوجهت إىل أهلها.
وشربت من املاء ،وبعدما رجعت َلا قوهتا محلت ابنها معها ِ
 1ـ مرمي حتمل ابنها وتتجه إىل قومها:
 316الشرقاو  ،املرأة ي القصص القرآين.745/2 ،
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وهناك كانت الدهشة واملفاجأة َلم وقد صورت اآلايت بع

ما جرى:

قال تعاىل﴿ :فَأَتَ ِ
ِ ِ
ِ
ت َه عارو َن
ْ
ت بِه قَ ْوَم َها َْحتملعهع قَالعوا َاي َم ْرَميع لََق ْد جْئت َشْي ئًا فَ ِرًّاي  َاي أ ْ
عخ َ
َشار ْ ِ
ِ ِ
ما َكا َن أَب ِ
ف نع َكلِِ عم َم ْن َكا َن ِي
وك ْامَرأَ َس ْوء َوَما َكانَ ْ
ت إِلَْيه قَالعوا َكْي َ
ع
َ
ت أعمك بَغيًّا  فَأ َ َ
ِ
اَّللِ َ ِ
ت
صبِيًّا  قَ َال إِِِين َعْب عد َّ
اب َو َج َعلَِين نَبِيًّا  َو َج َعلَِين عمبَ َارًكا أَيْ َن َما عكْن ع
الْ َم ْهد َ
آاِينَ الْكتَ َ
لص َالةِ و َّ ِ
وأ َْو َ ِ ِ
الس َال عم
ت َحيًّا  َوبًَّرا بَِوالِ َدِيت َوَملْ َْجي َع ْل ِين َجبَّ ًارا َش ِقيًّا  َو َّ
الزَكاة َما عد ْم ع
صاين اب َّ َ
َ
ِ
ث َحيًّا﴾ [مريم.]33-27 :
وت َويَ ْوَم أعبْ َع ع
ت َويَ ْوَم أ عَم ع
َعلَ َّي يَ ْوَم عول ْد ع
ت بِ ِه قَـ ْوَم َها َحتْ ِملُهُ﴾
ـ ﴿فَأَتَ ْ
أتت مرمي روي هللا عنها قومها وأهلها املقربني ،وكانت حتمل ابنها عيسى عليه السالم،
وكانت ي غاية القوة والشجاعة والثقة والطمأنينة؛ ألَّنا توقن أن هللا معها ،وتعلم أَّنا مل ترتكب
خطأً ،وهللا هو الذ خلق ي رمحها عيسى فلماذا ختشى مواجهتهم ،وقد وصلت مرمي أهلها،
ونظروا إليها وقد سيطرت الدهشة عليهم ،إن ابنتهم طاهرة عذراء عفيفة ،وهم يعلمون هذا عن
يقني ،فماذا الذ يرونه منها؟ لقد أنطقتهم الدهشة واملفاجأة بعبارة ساخرة عمتَّ ِه ِمْي نَها.317
ـ ﴿ قَالُوا اي مرَميُ لََق ْد ِج ْئ ِ
ت َش ْيـئًا فَ ِرًّاي ﴾
َ َْ
كان ي عبارهتم اهتام غري صريح ملرمي ،والذ دفعهم إىل عدم اهتامها بصراحة فلم يقولوا
وحترجهم من قذف الصاحلة
َلا :لقد ارتكبت فاحشة الزان هو إَّياَّنم ابهلل وتقواهم هللِ ،
ابلفاحشة ،مث ما عرفت به مرمي من صالح وعبادة وعفاف وطهارة ،مما جيعلها بعيدة عن
الفاحشة ،لكنهم رأوا وليداً على حضنها ،وهو أمر غريب مريب يدعو إىل الريبة ،فكيف
يوفقون بني ما يعرفونه عنها من عفة وطهارة وبني ما يشاهدونه بني يديها؟
اكتفوا بقوَلم َلا أبَّنا جاءت أبمر عظيم فظيع ،ال يتفق مع ماويها الذ عهدوه منها،
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وال مع أسرهتا اليت نشأت فيها ،بني والدين صاحلني وأخ صاحل.318
ومعىن قوَلم َلا :لقد جئت بشيء ﴿اي مرَمي لََق ْد ِجْئ ِ
ت َشْي ئًا فَ ِرًّاي﴾ ،وأحدثت حداثً عجيباً،
َ َْ ع
وهو الوليد الذ حتملينه ،فمن أين لك به؟.319
 2ـ استقامة أسرهتا وهارون شقيق هلا:
﴿اي
وقد أشار قومها إىل طهارة منبتها ،وعفة أفراد أسرهتا واستقامة أخيها وو َ
الديها ،فقالواَ :
أعخت هارو َن ما َكا َن أَب ِ
ت أعم ِ
ك بَغِيًّا﴾ [مريم ،]28 :فأبوها رجل صاحل
وك ْامَرأَ َس ْوء َوَما َكانَ ْ
ع
ْ َ َع َ
عفيف ﴿ ما َكا َن أَب ِ
ت أعم ِ
ك بَغِيًّا ﴾ ،ما كان سيئاً َيت ابلفواحش ،وأمها
وك ْامَرأَ َس ْوء َوَما َكانَ ْ
ع
َ
ت أعم ِ
ك بَغِيًّا ﴾ كانت بغية زانية.
امرأة صاحلة عفيفة َ ﴿ :وَما َكانَ ْ
ت أعم ِ
ك
وتوافقت شهادة قومها ألمها بطهارهتا وعفتها عندما نفوا عنها البغاء ﴿ َوَما َكانَ ْ
ِ
ت
بَغيًّا ﴾ ،مع شهادهتا هي لنفسها ،عندما جاء جربيل عليه السالم لينفخ فيها بعيسى ﴿قَالَ ْ
ِ
فأمها ما كانت بغياً زانياً ،وهي
أ َّ
ََّن يَ عكو عن ِيل غع َالم َوَملْ َّيَْ َس ْس ِين بَ َشر َوَملْ أ عَك بَغيًّا﴾ [مريمِ .]20 :
ما كانت بغياً زانياً.
وقد اختلف العلماء ي قوَلم (اي أخت هارون) ،فذهب بعضهم إىل أنه ال يراد هبا األخوة
احلقيقية ،وإمنا األخوة (التشبيهية) ،فأرادوا تشبيهها هبارون شقيق موسى عليهما السالم،
تشبيهها به ي العبادة والعفة والصالح ،واملعىن :اي شبيهة هارون النِب ي العبادة من أين هذا
الوليد؟
وذهب اجلمهور إىل أن األخوة هنا أخوة حقيقية ،وأَّنا شقيقة َلارون ،وهارون املذكور هنا،
ليس النِب الكرمي شقيق موسى عليهما السالم ،فبينهما عدة قرون ،وإمنا هو هارون آخر.
والراجح هو قول اجلمهور؛ ألنه ورد فيه حديث صحيح عن رسول هللا (ﷺ) ،روى مسلم
والرتمذ عن املغرية بن شعبة روي هللا عنه قال :بعثين رسول هللا (ﷺ) إىل جنران ،فقالوا:
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ألستم تقرؤون (اي أخت هارون)؟ قلت :بلى .قالوا :وموسى قبل عيسى بكذا وكذا؟ فرجعت
إىل رسول هللا(ﷺ) فأخربته فقال «أال أخربهتم أَّنم كانوا يسمون ابألنبياء والصاحلني
قبلهم».320
فهذا احلديث الصحيح صريح ي أن هارون أخ شقيق ملرمي مساه أبواه ابسم هارون النِب
عليه السالم.321
 3ـ استغراب قومها من إشارهتا إىل وليدها:
عز عليها اهتامهم الضمين َلا ،ولو تكلمت فقد ال يسمعون
وملا مسعت مرمي كالم قومهاِ ،
َلا مث هي انذرة للرمحن صوماً عن الكالم .ومبا أَّنا مسعت كالم وليدها َلا فور والدته ،فإَّنا
أحالت اجلواب عليه.
ت إِلَْي ِه﴾ :أشارت إىل وليدها  ،وكأَّنا تقول َلم ال تسألوين أان ،بل اسألوه وكلموه.
﴿فَأ َ
َش َار ْ
ومل ترد اإلشارة ي القرآن الكرمي إال ي هذا املووع من القرآن ،واإلشارة قد تكون ابليد أو
العني أو الرأس أو غريها ،لتدل على معىن من املعاين.
وفهم القوم إشارهتا ،إَّنا تدعوهم لسؤاله هو فزاد استغراهبم وتعجبهم وغيظهم ،إَّنم يسألوَّنا
مستنكرين ،وهي تسخر منهم وتقابل سؤاَلم بصمت ،وتشري إىل وليد مل مت على والدته إال
ساعات ليتوىل هو الكالم معهم ،وَلذا سألوها مستنكرين؟ كيف نسأل طفالً وهل يفهم
ِ
ِ
د صبِيًّا﴾ [مريم:
سؤالنا؟ وإذا فهم سؤالنا هل يقدر أن جييبنا؟ ﴿ َكْي َ
ف نع َكلِ عم َم ْن َكا َن ِي الْ َم ْه َ
الكالم الواوح املفهم .و(كان) هنا امة
 ]29عع ِه َد عن طفل ي املهد عولِد قبل ساعات أو أايم
ع
مبعىن (وجد) وفاعلها :ومري مسترت يعود على ابنها (صبياً) حال.
واملعىن :كيف نكلم من وجد ي املهد صبياً؟ واملراد ابملهد هنا حجر أمه ،ألَّنم يشاهدوَّنا
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وهي حتمله .واملهد واملهاد :املكان املمهد املوطأ .322وأما (املهد) فقد ورد ي القرآن ثالث
مرات ،ي سياق احلديث عن عيسى عليه السالم.
وكان عيسى عليه السالم وهو ي حضن أمه مل مت على والدته إال عدة ساعات يعي ما
جير حوله وعياً معجزايً ،ويسمع كالم القوم إىل أمه مسعاً معجزايً ،وكان هذا الوعي والسما
معجزة من هللا.
وملا مسع سؤاَلم ألمه (كيف نكلم من كان ي املهد صبياً)؟ كان يعلم أن أمه لن جتيب
على السؤال؛ ألنه هو الذ أمرها أال جتيب عن أ ِ سؤال ،فتطو هو لَلجابة ،وقدم نفسه
إىل القوم وعرفهم على نفسه وعلى ما سيكون منه ي املستقبل.
وفتح القوم عيوَّنم مبهورين مما يشاهدون وأصغوا مسعهم مشدوهني مما يسمعون ،وسيطرت
املفاجأة على كياَّنم كله ،أهذه حقيقة أم خيال؟ أحقاً يشاهدون طفالً يتكلم؟ أحقاً هذا
صوت طفل عمره ساعات يدخل اذاَّنم ومسامعهم؟ أم هم متخيلون وامهون؟
إَّنا حقيقة قاطعة ،وإن كالم هذا الطفل معجزة ،يسمعه هؤالء القوم املؤمنون ،فيزداد إَّياَّنم
عز وجل.323
ابهلل َّ
 4ـ البداية اإلَيانية يف بيان الوليد عيسى عليه السالم:
ِ
ث َحيًّا﴾
﴿ش ِقيًّا  َو َّ
قال تعاىلَ :
وت َويَ ْوَم أعبْ َع ع
ت َويَ ْوَم أ عَم ع
الس َال عم َعلَ َّي يَ ْوَم عول ْد ع
[مريم.]33-32 :
بدأ عيسى عليه السالم كالمه أبن هللا وحده هو اإلله الرب ،ال يشاركه أحد ي ألوهيته
وربوبيته ،وأنه عبد هللا ،عبد خملوق ،خلقه هللا خلقاً خاصاً مبعجزة خارقة ،بدون أب ،وأنه عبد
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هللا وليس شريكاً له وال ابناً له.324
وبرأه عن الولد وأثبت
قال اإلمام ابن كثري« :أول شيء تكلم به أن ِنزه جناب ربه تعاىل ِ
لنفسه العبودية لربه».325
فاهلل وحده هو الرب اإلله ،وكل ما سواه له عبد ،وأ خلط بني اإلله والعبد يعترب كفراً
ابهلل وشركاً به ،فإذا ما رفع قوم عبداً من عبيد هللا وجعلوه ن ِداً هلل صاروا كفاراً مشركني ابهلل.
وهذه البداية اإلَّيانية لعيسى عليه السالم اليت بدأ هبا وهو طفل ي املهد يقرر فيها أنه عبد
هللا ،وأن هللا وحده هو الرب ،تكذيب مبكر ملا سيقوم به بع الناس فيما بعد عندما ِادعوا
نص على عبوديته هلل حتدث عما سيعطيه هللا ي املستقبل فقالِ َ :
أنه ابن هللا ،وبعدما َّ
﴿آاينَ
ِ
اب َو َج َعلَِين نَبِيًّا﴾ [مريم ، ]30 :وهذا على تقدير املستقبل :سيؤتيين الكتاب ،وجيعلين نبياً،
الْكتَ َ
واملراد ابلكتاب هنا اإلجنيل ،الذ سيؤتيه هللا إايه وجيعله مصدقاً للتوراة قبله.

مل يتكلم عيسى الوليد هبذا الكالم من نفسه وإمنا كان إبَلام من هللا ،أَلمه أن يقول هذا
القول ،وأخربه أن سينزل عليه اإلجنيل ،وسيجعله نبياً رسوالً.
نبوته هلل من بع
وإذا كان قوله (إين عبد هللا) تكذيباً مبكراً ملا سيزعمه بع الناس من ِ
فرق النصارى ،فإن قوله (وجعلين نبياً) تكذيب مبكر ملا سيزعمه اليهود ،حيث سيكفرون به
وينكرون نبوته وحياولون قتله.
وقول عيسى عليه السالم بعد والدته ﴿نَبِيًّا *﴾ ،هو تطبيق عملي للوعد الذ بشر به
جربيل عليه السالم مرمي قبل فرتة من محلها بعيسى وووعها له وهو الذ ذكر قوله تعاىل:
امسه الْم ِس ِ
﴿اي مرَمي إِ َّن َّ ِ ِ ِ ِ ِ
يسى ابْ عن َم ْرَميَ َوِج ًيها ِي الدنْيَا َو ْاآل ِخَرةِ َوِم َن
َ َْ ع
اَّللَ يعبَ ِش عرك ب َكل َمة مْنهع ْع ع َ ع
يح ع َ
الْم َقَّربِني  وي َكلِِم النَّاس ِي الْمه ِد وَكه ًال وِمن َّ ِِ
ني﴾ [آل عمران.]46-45 :
الصاحل َ
ع َ
َْ َ ْ َ َ
َع ع َ
ِ ِ
ِِ
وقوله تعاىل﴿ :وي علِِمه الْ ِكتَاب و ِْ
ِ
َين
يل أِِ
َعَ ع ع
احلك َ
َ َ
يلَ ٤٨وَر عس ًوال إ َىل بَِين إ ْسَرائ َ
ْمةَ َوالت َّْوَرا َة َو ْاإل ْجن َ
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ِ
ِ
َخلع عق لَ عكم ِمن ال ِطِ ِ
ني َك َهْي ئَ ِة الطَِّْري فَأَنْ عف عخ فِ ِيه فَيَ عكو عن طَْ ًريا إبِِ ْذ ِن
قَ ْد جْئ تع عك ْم ِآبيَة م ْن َربِِ عك ْم أِِ
َين أ ْ
ْ َ
اَّللِ وأعنَبِئع عكم ِمبَا َأتْ عكلعو َن وما تَد ِ
ِِ ِ
ئ ْاألَ ْكمهَ و ْاألَبْرص وأ ْ ِ
َّخ عرو َن ِي
َّ
اَّللِ َوأعبْ ِر ع
ََ
عحيي الْ َم ْوتَى إب ْذن َّ َ ِ ْ
َ َ َ َ َ
ِ
ِِ
ني[ ﴾٤٩آل عمران.]49-48 :
بعيعوتِ عك ْم إِ َّن ِي َذل َ
ك َآليَةً لَ عك ْم إِ ْن عكْن تع ْم عم ْؤمن َ
أ ـ معىن كون عيسى مباركاً:
ابع عيسى عليه السالم تقدمي نفسه بكالمه الواوح املبني :هللا ابرك وأفا بركته ﴿ َو َج َعلَِين
ت﴾ ،فصرت مباركاً أين ما كنت ووجدت ،و(كنت) هنا :فعل ما ام،
عمبَ َارًكا أَيْ َن َما عكْن ع
مبعىن (وجدت) ،والتاء :ومري متصل ي حمل رفع فاعل .و(كنت) فعل الشرط ،وجواب الشرط
حمذوف دل عليه ما قبله .والتقدير :أين ما كنت ووجدت فقد جعلين هللا مباركاً.
و(مباركاً) :اسم مفعول ألنه حلت به الربكة من هللا .ومع أَّنا عامة ي معناها ،شاملة جبميع
صور الربكة ،إال أن بع السلف ذكر بع مظاهر هذه الربكة .قال جماهد( :مباركاً) :جعلين
نفاعاً ،وقال سفيان الثور  :جعلين معلماً للخري حيثما كنت( .وجعلين مباركاً أين ﴿ َو َج َعلَِين
ت﴾ كنت :على أن بركته :األمر ابملعروف والنهي عن املنكر أينما كان).326
عمبَ َارًكا أَيْ َن َما عكْن ع
ت َحيًّا *﴾
ص ِاين ِابل ه
صالَةِ َوال هزَكاةِ َما ُد ْم ُ
ب ـ ﴿ َوأ َْو َ
هذا على ما سيكون ي املستقبل :أ سيوصيين ابلصالة والزكاة طيلة حيايت ،أ  :أوصاين
ابلقيام حبقوقه اليت من أعظمها الصالة ،وحقوق عباده اليت من أجلِِها الزكاة ،مدة حيايت أ :
فأان ممتثل لوصية ر يب ،عامل عليها منفذ َلا .وي ذلك إشارة إىل أن التكاليف الشرعية ال
تسقط عن العبد ما دام حياً عاقالً.
ابر أبمه:
ج ـ عيسى ٌّ
ِِِ
(وبراً) :معطوف على
﴿ َوبًَّرا ب َوال َديت﴾ :وجعلين هللا ِبراً بوالديت ،والواو :حرف عطفِ .
(مباركاً) .واملعىن :جعلين هللا نبياً وجعلين مباركاً ،وجعلين ِبراً بوالديت .ومعىن ذلك :التوسع ي
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اإلحسان إىل والديت ووصلها .أ  :مل جيعلين مستكرباً على هللا فيما أمرين به َّناين عنه ،ولكنه
جعلين متواوعاً له متذلالً ي طاعته.
﴿وبًَّرا بَِوالِ َدِيت َوَملْ َْجي َع ْل ِين َجبَّ ًارا َش ِقيًّا﴾ [مريم ،]32 :اجلانب اإلجيا يب
وتشري اآلية إىل جانبنيَ :
ي شخصية عيسى السوية عليه السالم ،وهو بره بوالدته ،واجلانب السلِب الذ َّنزه هللا
شخصيته السويِة ،فلم جيعله جباراً شقياً.
ابراً بوالديه ،فكيف يكون
ومن كان عاقَّاً لوالديه كان جباراً شقياً عصياً؛ ألنه إذا مل يكن ِ
رحيماً ابآلخرين؟ ومن ال خري فيه لوالديه ال خري فيه لآلخرين ،قال بع أهل العلم :ال جتد
﴿وبًَّرا بَِوالِ َدِيت َوَملْ َْجي َع ْل ِين َجبَّ ًارا َش ِقيًّا﴾ [مريم.]32 :
عاقَّاً لوالديه إال وجدته جباراً شقياً ،مث قرأ َ
اَّللَ َال عِحيب َم ْن َكا َن خمعْتَ ًاال
وال جتد سيء امللكة واملعاملة إال وجدته خمتاالً فخوراً ،مث قرأ ﴿إِ َّن َّ
فَ عخ ًورا﴾ [النساء.]36 :
للذم؛ ألنه ال يكون
وإذا وردت كلمة (جباراً) ي القرآن وصفاً لَلنسان ،فإَّنا ال تكون إال ِ
يتجرب ،ألنه يعلم أن العظمة
جباراً إال من كان خمتاالً متكرباً وشقياً عاصياً ،واإلنسان الصاحل ال َّ
واجلربوت هلل ،فيتواوع بني يد هللا ويرحم االخرين من عباد هللا.
وألن وصف اإلنسان أبنه جبار ذمٌّ له ،فقد َّنزه هللا نبيَّه عيسى عليه السالم عنهَ ﴿ ،وَملْ
ونزه أيضاً معاصره حيىي عليه السالم عنه ،حيث أخربه عنه
َْجي َع ْل ِين َجبَّ ًارا َش ِقيًّا﴾ [مريمَّ ، ]32 :
بقوله ﴿وب ًّرا بِوالِ َدي ِه وَمل ي عكن جبَّارا ع ِ
صيًّا﴾ [مريم ،]14 :وعيسى عليه السالم ليس جباراً
ََ َ ْ َ ْ َ ْ َ ً َ
شقياً.327
د ـ السالم على عيسى دليل على بشريته:
ِ
ث َحيًّا﴾ [مريم .]33 :وقد أخرب
﴿و َّ
وت َويَ ْوَم أعبْ َع ع
ت َويَ ْوَم أ عَم ع
الس َال عم َعلَ َّي يَ ْوَم عول ْد ع
قال تعاىلَ :
عيسى عليه السالم قوم مرمي أن هللا أوفى عليه السالم واألمان ي املواوع الثالثة احلرجة
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اخلطرية ي حياته :يوم والدته ويوم موته ويوم بعثه حياً يوم القيامة.
علي من الشيطان وجنده يوم ولدت ،فال ينالون مين ما ينالون
ومعىن اآلية :األمنة من هللا َّ
علي يوم
علي يوم أموت ،من هول املطلع .وأمنة من هللا َّ
من املواليد عند والدهتم .وأمنة من هللا َّ
أبعث حياً يوم القيامة فال ينالين الفز الذ ينال الناس عندما يعاينون أهوال يوم القيامة.328
قال اإلمام ابن كثري« :هذا إثبات منه لعبوديته هلل ،وأنه خملوق من خلق هللا حييا وَّيوت
ويبعث ،كسائر اخلالئق ،ولكن له السالمة ي هذه األحوال الثالثة اليت هي أشق ما يكون
على العباد».329
علي) وختصيصه؛ ألن هللا تعاىل يعلم أن
وحكمة تعريف السالم ومتييزه ي قوله (والسالم َّ

اليهود سيكذبون عيسى عليه السالم ،ويكفرون به ،ولن يكتفوا بذلك ،بل سيحرصون على
قتله وصلبه وهذا ما فعلوه به فيما بعد ،ولقد محاه هللا منهم ،ومل جيعل َلم سلطاانً عليه ،ولذلك
اخلاص ،فسلَّمه من اليهود
عز وجل ابلسالم
رفعه إليه ،وَلذه احلوادث اليت وقعت له َّ
خصه هللا ِ
ِ
ومكائدهم ومؤامرهتم.330
وهكذا أَّنى عيسى عليه السالم بيانه وقدم نفسه إىل قوم أمه ،وذكر عبوديته هلل الواحد،
وذكر ما سيؤتيه هللا من النبوة والكتاب ،ومن السمات واملزااي اإلجيابية القائمة على ِِبره أبمه
وتواوعه ،وعدم جتربه وتكربه ،وما سيضفيه عليه من السالم واألمان ي حياته.
ردة
وتوقَّف عر القرآن لقصة ميالد عيسى عليه السالم عند هذا احل ِد ،ومل يتحدَّث عن َّ
عما جرى ملرمي روي هللا عنها بعد ذلك.331
فعل القوم ملا مسعوا بيانه وكالمه ،وال َّ
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 5ـ تعقيب القرآن على عرض مشهد والدة عيسى:
وقد عقَّبت آايت سورة مرمي على ذلك بتقرير احلقيقة اإلَّيانية بشأن عيسى عليه السالم،
وتقرير وحدانية هللا ،وتكذيب النصارى ي مزاعمهم ،قال تعاىلَ ﴿ :ذلِ َ ِ
يسى ابْ عن َم ْرَميَ قَ ْوَل
كع َ
ِِ
ِ ِ
ْ ِ ِِ
ضى أ َْمًرا فَِإَّمنَا يَ عق ع
احلَِِق الَّذ فيه َّيََْرتعو َن  َما َكا َن ََّّلل أَ ْن يَتَّخ َذ م ْن َولَد عسْب َحانَهع إِذَا قَ َ
ول لَهع
ِ
ِ
اب ِم ْن
عك ْن فَيَ عكو عن  َوإِ َّن َّ
اَّللَ َرِِ يب َوَرب عك ْم فَ ْ
اعبع عدوهع َه َذا صَراط عم ْستَقيم  فَ ْ
اختَ لَ َ
ف ْاأل ْ
َحَز ع
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
َمسع هبِِم وأَب ِ
ِِ
ص ْر يَ ْوَم ََْتعونَنَا لَ ِك ِن الظَّالِ عمو َن
ين َك َف عروا م ْن َم ْش َهد يَ ْوم َعظيم  أ ْ ْ ْ َ ْ
بَْينه ْم فَ َويْل للَّذ َ
ِ
احلسرةِ إِ ْذ قع ِ
ِ
ض َي ْاأل َْم عر َوعه ْم ِي َغ ْفلَة َوعه ْم َال يع ْؤِمنعو َن
الْيَ ْوَم ِي َ
و َالل عمبني  َوأَنْذ ْرعه ْم يَ ْوَم َْ ْ َ
ث ْاأل َْر َ َوَم ْن َعلَْي َها َوإِلَْي نَا يعْر َجععو َن﴾ [مريم.]40-34 :
 إِ َّان َْحن عن نَِر ع
َّ
إن هذا التعقيب هو اَلدف من ذكر احلمل بعيسى ووالدته وكالمه ي املهد؛ ألن مووو
هذا التعقيب مثرة ملا قبله.332
احلق بشأن عيسى:
هللا قال القول ِ
قصة عيسىَ ﴿ :ذلِ َ ِ
أخربان هللا ي هذا التقرير والتعقيبَّ ،
يسى ابْ عن
أن هذا هو احلق ي َّ
كع َ
احلَِِق الَّ ِذ فِ ِيه َّيََْرتعو َن﴾ [مريم.]34 :
َم ْرَميَ قَ ْوَل ْ
احلق ي عيسى عليه السالم هو ما قاله هللا ،أما أهل الكتاب فقد كانوا َّيرتون وَيتصمون
فأما اليهود فزعموا أنَّه ساحر كذاب ،و َّأما النَّصارى
وَيتلفون فيه وامرتت فيه اليهود والنصارىَّ ،
ففرقة زعمت أنَّه إله ،وأخرى أنَّه اثلث ثالثة ،وهناك من قال أنَّه ابن هللا ،وبقيت طائفة على
احلق وقالت هو عبد هللا ورسوله.333
ِ
كذب هللا من قال من النصارى أبنه ولد هللا بقوله تعاىل﴿ :ما َكا َن ََِّّللِ أَ ْن ي ت ِ
وقد َّ
َّخ َذ ِم ْن
َ
َ
ضى أ َْمًرا فَِإَّمنَا يَ عق ع
ول لَهع عك ْن فَيَ عكو عن﴾ [مريم ،]35 :فكيف يكون عيسى ابناً
َولَد عسْب َحانَهع إِ َذا قَ َ
عما يقول
هلل؟ وما ينبغي وال يصلح هلل أن يتخذ ولداً ،وهو ال حيتاج إىل الولد سبحانه وتعاىل َّ
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علواً كبرياً ،وال غرابة ي خلق عيسى عليه السالم من غري أب؛ ألنه أراد خلقه ،وإذا
النَّصارى َّ
أراد هللا إجياد شيء ،فإنه يوجده بكلمة (كن) فيكون ذلك الشيء ويوجد كما أراد هللا.
ومبا أن السياق ي تكذيب مزاعم و ِادعاءات النصارى حول أتليه عيسى عليه السالم ،فقد
اعبع عدوهع َه َذا ِصَراط عم ْستَ ِقيم﴾
﴿وإِ َّن َّ
اَّللَ َرِِ يب َوَرب عك ْم فَ ْ
أخرب هللا تعاىل عن بع ما قاله عيسى َلم َ
[مريم.]36 :
قال عيسى للنصارى عندما كان بينهم قبل أن يرفعه هللا إليه :هللا هو ر يب وربكم ،ال شريك
له ومل يتخذ صاحبة وال ولداً ،وأان عبده ورسوله ،ولست ابناً له ،وأان مأمور بعبادته ،فاعبدوه،
كما أعبده أان ،وهذا هو الصراط املستقيم ،ولكن هناك من النصارى مل َخذوا بقوله ،وإمنا
اب ِم ْن بَْينِ ِه ْم فَ َويْل لِلَّ ِذي َن َك َف عروا ِم ْن َم ْش َه ِد
انقسموا إىل أحزاب خمتلفة فيه ﴿فَ ْ
اختَ لَ َ
ف ْاأل ْ
َحَز ع
يَ ْوم َع ِظيم﴾ [مريم.334 ]37 :
ِ
ِ
و َالل عمبِني َوأَنْ ِذ ْرعه ْم يَ ْوَم
ويل َلم من ذلك املشهد ي يوم عظيم ﴿لَك ِن الظَّال عمو َن الْيَ ْوَم ِي َ
احلسرةِ إِ ْذ قع ِ
ض َي ْاأل َْم عر َوعه ْم ِي َغ ْفلَة َوعه ْم َال يع ْؤِمنعو َن﴾ [مريم ،]39-38 :وويل َلم من ذلك املشهد
َْ ْ َ
ي يوم عظيم ،هذا التنكري للتفخيم والتهويل .واملشهد هو الذ يشهده الثقالن من ِِ
اجلن
واإلنس ،وتشهده املالئكة ي حضرة اجلبار الذ أشرك به الكفار .مث َخذ السياق ي التهكم
هبم ،وإبعراوهم عن دالئل اَلدى ي الدنيا ،وهم ي ذلك املشهد أمسع الناس وأبصر الناس
ِ
ِ
ِ
َمسع هبِِم وأَب ِ
و َالل عمبِني﴾ [مريم .]38 :فما أعجب
ص ْر يَ ْوَم ََْتعونَنَا لَك ِن الظَّال عمو َن الْيَ ْوَم ِي َ
﴿أ ْ ْ ْ َ ْ
حاَلم ،ال يسمعون وال يبصرون حني يكون السمع والبصر وسيلةً للهدى والنجاة ،وهم أمسع
شيء وأبصر شيء يوم يكون السمع والبصر وسيلة للخز وإلمساعهم ما يكرهون وتبصريهم
ما يتقون ي مشهد يوم عظيم.335
ِ
احلسرةِ إِ ْذ قع ِ
ض َي ْاأل َْم عر َوعه ْم ِي َغ ْفلَة َوعه ْم َال
﴿وأَنْذ ْرعه ْم يَ ْوَم َْ َْ
لقد أنذرهم عذاب يوم القيامة َ
يع ْؤِمنعو َن﴾ [مريم ، ]39 :حيث سيحاسبون فيه ،مث حيكم هللا فيهم ابلعذاب األبد ي جهنم
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فيتحسرون حسرًة شديد ًة ،وأنذرهم وهم ي الدنيا حىت تزول الغفلة اليت يعيشوَّنا ،وحىت يصحوا
َّ
ويستيقظوا ،فيتخلوا عن كفرهم ويؤمنوا ابهلل.336
شك فيه ،فكل ما على األر ومن على األر عائد إىل هللا
أنذرهم ذلك اليوم الذ ال َّ
ث ْاأل َْر َ َوَم ْن َعلَْي َها َوإِلَْي نَا يعْر َجععو َن﴾
عودة املرياث كله إىل الوارث الوحيد ﴿إِ َّان َْحن عن نَِر ع
[مريم.337]40 :
وهذه حقيقة إَّيانية قاطعة ختم هللا هبا التعقيب على قصة ميالد عيسى عليه السالمِ ﴿إِ َّان
ث ْاأل َْر َ َوَم ْن َعلَْي َها َوإِلَْي نَا يعْر َجععو َن﴾ [مريم.]40 :
َْحن عن نَِر ع
وهذا أتكيد لوحدانيِته وأنه ال شريك له ،فهو اخلالق ،وكل ما سواه خملوق ،وعيسى خملوق

من املخلوقني ،وهللا وحده هو املالك للسموات واألر  ،والدنيا واالخرة ،وهو الذ يرث
األر ومن عليها من البشر ،وهو الذ يفين هذه الدنيا وَيت ابآلخرة ،وهو الذ يبعث
الناس يوم القيامة وحياسبهم ويثيبهم أو يعاقبهم.338
إن القرآن الكرمي ذكر قصة عبد هللا ورسوله املسيح عيسى ابن مرمي بق ْدر هائل من الدقِة
املتناهية ،بعد أن كانت كل من سريته الشريفة ودعوته الكرَّية قد شاهبا الكثري من التحريف
التارَيي ي هذا الكتاب العزيز ،يشهد له
حبق وجه من أوجه اإلعجاز
والتشويه ،ويعترب ذلك ِ
ِ
أبنه كالم هللا اخلالق ويشهد للرسول اخلامت الذ تل ِقاه ابلنبوة والرسالة.339
إن املواقف احملددة اليت سردها القرآن الكرمي واليت نبينها ي هذا الكتاب إبذن هللا تعاىل
تشهد للقران الكرمي أبنه ال َّيكن أن يكون صناعة بشرية ،بل هو كالم هللا اخلالق كما تشهد
لرسول هللا (ﷺ) أبنه ال َّيكن أن يكون قد استقى هذه احلقائق من كتب (العهدين القدمي
واجلديد) ،وذلك لالختالف الكبري بني ما جاء عن حقيقة هذا العبد الصاحل ي تلك املصادر،
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وتكفي ي ذلك اإلشارة إىل أن هناك من الوقائع القرآنية ما مل يرد له ذكر ي أ ِ من كتب
(العهدين القدمي واجلديد).
وذلك مثل معجزة كالم عيسى عليه السالم وهو ي املهد ،ونطقه ابلعبودية الكاملة هلل
تعاىل ،وتنزيه اخلالق العظيم عن مجيع صفات خلقه ،وعن كل وصف ال يليق جبالله ،ومعجزة
املائدة اليت أنزَلا هللا تعاىل على احلواريني من السماء استجابة لطلبهم ،ولدعاء املسيح عليه
السالم بذلك ،مث معجزة انقاذه هو من بني أيد اليهود الذين مل َّي ِِكنهم هللا تعاىل من تعذيبه
أو إهانته أو إذالله وإهدار كرامته ،كما تصف األانجيل املتداولة أبيد النصارى اليوم ،فالقرآن
الكرمي يؤكد أن هللا تعاىل رفع عبده عيسى إليه ،340كما سيأيت بيان ذلك إبذن هللا تعاىل.
وبعد رفع املسيح عليه السالم اختلف الناس فيما بينهم عليه اختالفاً كبرياً ،وظلت
تنصر االمرباطور قسطنطني أدرك
اختالفاهتم كامنة زمن االوطهادات الرومانية ،ولكن عندما َّ
وجود االختالفات الشديدة على حقيقة املسيح عليه السالم بني الكنائس ،فدعا إىل مؤمتر
نيقية سنة 325م ،من أجل استجالء هذا األمر.
وي املؤمتر ظهر من اندى بتوحيد هللا اخلالق ِ
منكراً فكرة التثليث ،ومنهم من اندى ابلشرك
ِ
املوحدين (اريوس) الذ تبعته
ابهلل و ِادعى ألوهية املسيح واندى ابلتثليث ،وكان على رأس ِ
كنيسة اسيوط برائسة (ميليتوس) ،وكنيسة القسطنطينية برائسة (أوسانيوس) ،وكنيسة كل من
أنطاكية ومقدونية ،واببل ،وفلسطني وغريها ،ومل يعار اإلَّيان بوحدانية هللا إال بطريرك
اإلسكندرية ومن وقف جبانبه من مشركي النصارى ،وكان عدد اجملتمعني من البطاركة واألساقفة
ي مؤمتر نيقية أكثر من ألفني ومثانية وأربعني ،وكانوا على مذاهب متفرقة ،وعجب اإلمرباطور
قسطنطني مما رأى ومسع مث جنح إىل االدعاء أبلوهية املسيح خللفيته الوثنية ،على الرغم من أن
اريوس رمى إىل بشريَّة املسيح ونبوته ،وذلك أبغلبية سبعمائة صوت من أصوات األساقفة
احلضور ،وكانت االريوسية هي أعلى نسبة حازهتا حنلة من النحل اليت عروت ي مؤمتر نيقية
على كثرة النحل اليت عروت.
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أقر اجملمع األانجيل األربع املتداولة بني أيد نصارى اليوم من بني
وانطالقاً من ذلك َّ
سبعني إجنيالً خمتلفاً عروت على املؤمترين ،واعترب الباقي من تلك األانجيل نسخاً حمرفةً ،ومت
استمر إىل اليوم وتع ِددت بسببه فرق النصارى ،ويصفه
األمر إبحراقها .وهذا االختالف الذ
ِ
القرآن الكرمي:
يقول هللا تعاىلَ ﴿ :ذلِ َ ِ
احلَ ِِق الَّ ِذ فِ ِيه َّيََْرتعو َن  َما َكا َن ََِّّللِ أَ ْن
يسى ابْ عن َم ْرَميَ قَ ْوَل ْ
كع َ
ِ ِ
اَّللَ َرِِ يب َوَرب عك ْم
ضى أ َْمًرا فَِإَّمنَا يَ عق ع
ول لَهع عك ْن فَيَ عكو عن  َوإِ َّن َّ
يَتَّخ َذ م ْن َولَد عسْب َحانَهع إِ َذا قَ َ
ِِ
ِ
ِ
َحَز ع ِ ِ ِ
ين َك َف عروا ِم ْن َم ْش َه ِد
فَ ْ
اعبع عدوهع َه َذا صَراط عم ْستَقيم  فَ ْ
اختَ لَ َ
ف ْاأل ْ
اب م ْن بَْينه ْم فَ َويْل للَّذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َمسع هبِِم وأَب ِ
و َالل عمبِني  َوأَنْ ِذ ْرعه ْم
ص ْر يَ ْوَم ََْتعونَنَا لَك ِن الظَّال عمو َن الْيَ ْوَم ِي َ
يَ ْوم َعظيم  أ ْ ْ ْ َ ْ
احلسرةِ إِ ْذ قع ِ
ث ْاأل َْر َ َوَم ْن َعلَْي َها
ض َي ْاأل َْم عر َوعه ْم ِي َغ ْفلَة َوعه ْم َال يع ْؤِمنعو َن  إِ َّان َْحن عن نَِر ع
يَ ْوَم َْ ْ َ
َوإِلَْي نَا يعْر َجععو َن﴾ [مريم.]40-34 :
وقوله تعاىل﴿ :ولَ َّما جاء ِعيسى ِابلْب يِنَ ِ
ات قَ َال قَ ْد ِجْئ تع عكم ِاب ْحلِك ِ
ْمة َوِألعبَِِ َ
ني لَ عك ْم بَ ْع َ
َ َ َ َ َِ
ْ
َ
الَّ ِذ َختْتَلِ عفو َن فِ ِيه فَاتَّ عقوا َّ ِ
َطيع ِ
اعبع عدوهع َه َذا ِصَراط عم ْستَ ِقيم
ون  إِ َّن َّ
اَّللَ عه َو َرِِ يب َوَرب عك ْم فَ ْ
اَّللَ َوأ ع
َحزاب ِمن ب ْينِ ِهم فَويْل لِلَّ ِذين ظَلَموا ِمن َع َذ ِ
اب يَ ْوم أَلِيم﴾ [الزخرف.]65-63 :
 فَ ْ
اختَ لَ َ
َ ع ْ
ف ْاأل ْ َ ع ْ َ ْ َ
وهذه اآلايت متثل وجهاً من أوجه اإلعجاز اإلنبائي والتارَيي ي عر القرآن الكرمي لعدد
من املواقف املهمة ي سرية عبد هللا ورسوله عيسى ابن مرمي عليه السالم ،وهذه املواقف تناق
فيتجسد فيما أعطى
كل ما جاء عن هذا العبد الصاحل ي العهد اجلديد ،وأما اإلعجاز العلمي
َّ
ربنا تبارك وتعاىل عبده ورسوله املسيح عيسى ابن مرمي من قدرة على إبراء كل من األكمه
واألبرص من األمرا اليت أعيت األطباء وأعجزهتم ،وأما اإلعجاز الرتبو فيتضح ي التأكيد
عن فضل التوجه إىل هللا تعاىل ابلدعاء والرجاء مع اليقني بقدرة هللا املطلقة على اإلجابة،
ويتجلى ذلك ي ميالد كل من مرمي ابنة عمران ...وكان ميالدها استجابة لدعاء أمها الذ مل
يتوقَّف ويتَّضح فضل اإلَّيان ابهلل ومجيل التوكل عليه كذلك ي التسليم ،أبن الدنيا هي دار
ابتالء واختبار وامتحان ،وأن الصرا بني احلق والباطل هو سنة من سنن الوجود ي هذه احلياة،
حق ،ولكنه حيتاج إىل رجال ونساء يؤمنون به ،وجياهدون من
وأن احلق ال ينتصر جملرد كونه ٌّ
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أجل نصرته ويبذلون النفس والنفيس ي سبيل حتقيق ذلك ،وهكذا كانت حياة املسيح عيسى
ابن مرمي عليه السالم ،وحياة كل من أمه والذين آمنوا به واتبعوه على اإلسالم العظيم.341
 6ـ موقف النجاشي من ْساعه آايت سورة مرمي:
وهذا ما حصل من النجاشي ملك احلبشة ملا مسع هذه اآلايت من جعفر بن أ يب طالب
روي هللا عنه ،روى اإلمام أمحد عن أم سلمة روي هللا عنها قصة اَلجرة إىل احلبشة ،ومما جاء
القصة ....ملا انتهى جعفر بن أ يب طالب روي هللا عنه من بيانه قال له النجاشي :هل
ي َّ
معك شيء مما أنزل على نبيِكم؟
قال جعفر :نعم .قال النجاشي :اقرأ .فقرأ جعفر مطلع سورة مرمي .فبكى النجاشي حىت
اخضلت حليته وبلَّلها بدموعه ،وبكى البطاركة واألساقفة حىت بلَّلوا مصاحفهم بدموعهم،
متأثرين مبا مسعوا من آايت القرآن.
بعد ذلك قال النجاشي :هذا القرآن الذ مسعناه والذ جاء به موسى َيرجان من مشكاة
واحدة ،مث خاطب النجاشي عمرو بن العاص وعبد هللا بن أ يب ربيعة قائالً :انطلقا من هنا،
فوهللا ال أسلمهم إليكما أبداً.
وملا خرج املوفدان القرشيان من جملس النجاشي قال عمرو بن العاص البن أ يب ربيعة :وهللا
التني النجاشي غداً ،أعيب املسلمني عنده وأهيِجه عليهم ،وأستأصلهم من عنده .فقال له ابن
أ يب ربيعة وكان أهدأ الرجلني  :ال تفعل ذلك ،فإن للمسلمني أرحام فينا ،وإن كانوا خالفوان
ي ديننا .فقال ابن العاص :ال َّ
بد أن أفعل ،وسأقول للنجاشي :يزعم املسلمون أن عيسى ابن
مرمي عبد.
وي اليوم التايل غدا عمرو بن العاص على النجاشي فقال له :أيها امللك :هؤالء املسلمون
عما يقولون فيه.
يقولون ي عيسى ابن مرمي قوالً عظيماً ،فأرسل أيها امللك إليهم واسأَلم َّ
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أرسل النجاشي إىل املسلمني ودعاهم إىل االجتما به مرة اثنية ،ليسمع منهم ما يقولون
ِ
الغم ما هللا به
ي عيسى ابن مرمي عليه السالم .وملا علم املسلمون بذلك خافوا ،ونزل هبم من ِ
عليم ،وقال بعضهم لبع  :ما تقولون للنجاشي بشأن عيسى ابن مرمي؟
فقال جعفر بن أ يب طالب روي هللا عنه :وهللا ال نقول فيه إال ما جاءان من رسول هللا(ﷺ)،
هو عبد هللا ورسوله ،وروحه وكلمته ،ألقاها إىل مرمي العذراء البتول .وي الغد قابل املسلمون
النجاشي ،فقال َلم :ماذا تقولون ي عيسى ابن مرمي؟
فقال جعفر بن أ يب طالب روي هللا عنه :وهللا ال نقول فيه إال ما جاءان من رسول هللا(ﷺ)،
هو عبد هللا ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إىل مرمي العذراء البتول.
وملا مسع النجاشي كالم جعفر ،تناول بيده عوداً من األر  ،مث قال ملن حوله :وهللا ما
جتاوز عيسى ابن مرمي شيئاً مما يقوله املسلمون إال مبقدار هذا العود .فنَخر البطاركة وغضبوا
من كالم النجاشي ،ولكنهم مل جيرؤوا على معاروته .فقال َلم :اخنَروا ما شئتم فهذا هو
احلق.342
احلَ ِِق َونَطْ َم عع
﴿وَما لَنَا َال نع ْؤِم عن ِاب ََّّللِ َوَما َجاءَ َان ِم َن ْ
وأنزل هللا ي النجاشي وأمثاله قوله تعاىلَ :
أَ ْن ي ْد ِخلَنَا رب نَا مع الْ َقوِم َّ ِِ
اَّللع ِمبَا قَالعوا َجنَّات َْجت ِر ِم ْن َْحتتِ َها ْاألَ َّْنَ عار
ني  فَأَ َاث َهبععم َّ
الصاحل َ
ع
َ ََ ْ
ِ
خالِ ِد ِ
ِِ
ني﴾ [المائدة.]85-84 :
ين ف َيها َو َذل َ
ك َجَزاءع الْ عم ْحسن َ
َ َ
إن موقف النجاشي الرائع من مساعه آايت سورة مرمي ،وما نزل فيه من اآلايت ،هو دليل
على أن النصارى الصادقني يتأثرون عندما يسمعون اآلايت ويؤمنون هبا ويعتربوَّنا دليالً على
﴿واذْ عك ْر
إثبات نبوة حممد (ﷺ) .وَلذا أمر هللا حممداً (ﷺ) أن يذكر هذه اآلايت لآلخرين َ
ِي الْ ِكتَ ِ
اب َم ْرَميَ﴾ [مريم.343]16 :

 342اخلالد  ،القصص القرآين :عر وقائع وحتليل أحداث.216/4 ،
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 7ـ مرمي عليها السالم ودورها يف اتريخ اإلنسانية:
كان لسيدة نساء العاملني الدور البارز ي تفاعل األحداث بتفاعل عواطفها وانفعاالهتا حىت
حققت اَلدف واملغزى والعربة اليت كانت درساً مهماً ي اريخ اإلنسانية ،فكانت عوانً وسنداً
لنِب هللا عيسى عليه السالم ،الذ محل الرسالة ومضى يطوف البالد يدعو إىل هللا ابحملبة
والتسامح والسالم ،واملتأمل ي القرآن الكرمي يلحظ االيت ي سرية مرمي عليها السالم:
ليس ي القرآن الكرمي سورة ابسم امرأة سوى سورة مرمي عليها السالم ،ال آمنة أم رسول
هللا (ﷺ) (حممد) ،وال خدجية زوجه ،وال فاطمة ابنته.
ذكرت مرمي ( )34مرة ي القرآن الكرمي.344
ِ
ب نع ِ
ك ِم ْن أَنْبَ ِاء الْغَْي ِ
ت لَ َديْ ِه ْم
وح ِيه إِلَْي َ
مرمي مكفولة من قبل هللا ،قال تعاىلَ ﴿:ذل َ
ك َوَما عكْن َ
إِ ْذ ي ْل عقو َن أَقْ َالمهم أَي هم ي ْك عفل مرَمي وما عكْنت لَ َدي ِهم إِ ْذ ََيْتَ ِ
ص عمو َن﴾ [آل عمران.]44 :
ع
َ ع ْ ع ْ َ ع َْ َ َ َ َ ْ ْ
مطهرة من كل عيب
مرمي مصطفاة ،مرة إلجناب عيسى ،ومرة على نساء العاملني ،وهي َّ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ني﴾ [آل عمران.]42 :
اصطََفاك َعلَى ن َساء الْ َعالَم َ
﴿وطَ َّهَرك َو ْ
قال هللا تعاىلَ :
مرمي عفيفة شريفة ،قال تعاىل﴿ :ومرَمي اب نَ ِ
ت فَ ْر َج َها فَنَ َف ْخنَا فِ ِيه ِم ْن
صنَ ْ
َ َْ َ ْ َ
ت ع ْمَرا َن الَِّيت أ ْ
َح َ
ِ ِ
ِِ
ات رِِهبا وعكتعبِ ِه وَكانَ ِ
ِ
شرف هللا تعاىل
ني﴾ [التحريم ،]12 :وقد َّ
ت بِ َكل َم َ َ َ َ ْ
ص َّدقَ ْ
ت م َن الْ َقانت َ
عروحنَا َو َ
مرمي بنت عمران تشريفاً عظيماً وتكرَّياً جليالً؛ ألَّنا اعتصمت ابلعفاف والطهر طوال حياهتا،
فاستحقت ذلك ،وهبذا نرى أن من خضع هلل تعاىل رفعه ،ومن كان مع هللا تعاىل طاعةً ،كان
عزاً وكرامةً.345
هللا معه ِ
مرمي وابنها من آايت هللا تعاىل الدالَّة على قدرته العظيمة ،قال تعاىلَ ﴿ :و َج َع ْلنَا ابْ َن َم ْرَميَ
امها إِ َىل رب وة ذَ ِ
ات قَ َرار َوَمعِني﴾ [المؤمنون ،]50 :لذا فإن هللا تعاىل تكرَّياً ورعايةً
َوأ َّعمهع آيَةً َو َآويْنَ عَ َْ َ
344
كساب ،عالقة اإلسالم ابلنصرانية ي القران والسنة عرب التاريخ ،مركز التنوير اإلسالمي للخدمات املعرفية والنشر ،القاهرة2007 ،م ،ص
أكرم ِ
.17
 345هدى عبد اللطيف عراين ،الشخصية النسائية ي القصة القرآنية ،دار غار حراء للطباعة والنشر ،دمشق .سوراي ،ط2005 ،1م ،ص .216
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َلما اوامها إىل جهة مرتفعة من األر  ،وهذا إن َّ
دل فإمنا يدل على َّ
أن من سلك طريق الطاعة
ومسو ،ومن سلك طريق املعاصي فهو ي احنطاط ودنو.346
فهو ي رفعة ِ
مرمي من أفضل نساء العاملني ،قال (ﷺ)« :حسبك من نساء العاملني مرمي بنت عمران،
وخدجية بنت خويلد ،وفاطمة بنت حممد ،وأسية امرأة فرعون»  ،347وي رواية أخرى،
قال(ﷺ)« :خري نساء العاملني أربع :مرمي بنت عمران ،وخدجية بنت خويلد ،وفاطمة بنت
حممد ،واسية امرأة فرعون» .348
مرمي من أفضل نساء أهل اجلنة ،قال (ﷺ) «أفضل نساء أهل اجلنَّة خدجية بنت خويلد،
وفاطمة بنت حممد ،ومرمي بنت عمران ،واسية بنت مزاحم امرأة فرعون».349
يكمل من النساء إال :مرمي
مرمي سيدة كاملة ،قال (ﷺ)« :كمل من الرجال كثري ،ومل ع
بنت عمران ،واسية امرأة فرعون ،وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر
الطعام».350
َّيسها الشيطان ،قال (ﷺ)« :كل بين آدم يطعن الشيطان ي جبينه إبصبعه حني
مرمي مل َّ
يولد ،غري عيسى ابن مرمي ،ذهب يطعن فطعن ي احلجاب»  .351وي رواية« :كل بين آدم
َّيسه الشيطان يوم ولدته أمه إال مرمي وابنها» .352
اا َح َسنًا﴾
مرمي نذر مقبول ،قال تعاىل﴿:فَتَ َقبَّلَ َها َرهبَا بَِقبعول َح َسن َوأَنْبَ تَ َها نَبَ ً
[آل عمران. ]37 :
﴿وَك َّفلَ َها َزَك ِرَّاي عكلَّ َما َد َخ َل َعلَْي َها
مرمي َتيها رزقها رغداً ي كل وقت وان ،قال تعاىلَ :
 346املرجع نفسه ،ص .216
 347سنن الرتمذ  ،رقم .3888
 348مسلم ،ي فضائل الصحابة ،رقم .2430
 349رواه النسائي ي الكربى ،رقم ،8297 :واحلاكم ي املستدرك ،رقم ،3836 :والطرباين ي الكبري ،رقم.11928 :
 350البخار  ،رقم 3411؛ ومسلم ،رقم .2431
 351البخار  ،رقم .3286
 352البخار  ،رقم .3431
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ِ
ََّن لَ ِ
اَّللَ يَ ْرعز عق
اب َو َج َد ِعْن َد َها ِرْزقًا قَ َال َاي َم ْرَميع أ َّ
اَّللِ إِ َّن َّ
ت عه َو ِم ْن ِعْن ِد َّ
ك َه َذا قَالَ ْ
َزَك ِرَّاي الْم ْحَر َ
َم ْن يَ َشاءع بِغَ ِْري ِح َساب﴾ [آل عمران. ]37 :
ك َْحتتَ ِ
مرمي مؤيَّدة ابملعجزات :قال تعاىل﴿ :فَنَ َاداها ِمن َْحتتِها أََّال َْحتزِين قَ ْد جعل رب ِ
ك َس ِرًّاي
َ
َ ْ َ
ََ َ َ
ِ ِ ِ ِِ
َّخلَ ِة تعساقِ ْط َعلَي ِ
ك عرطَبًا َجنِيًّا﴾ [مريم.]25-24 :
ْ
 َوعهِز إلَْيك جب ْذ ِ الن ْ َ
ويكفي أن نتدبِر ي اآلايت اليت ذكرها هللا ي سورة مرمي وآل عمران؛ لندرك قيمة مرمي
البتول عليها السالم ،حنن املسلمون ،فدورها عظيم وأساسي وهادف ي القصص القرآين ،وقد
منحها هللا هذه املكانة ليمنحنا قصة هادفة َلا بععد إنساين وعقائد وإعجاز مليئة ابلدروس
والعرب العظيمة.
فمن مرمي تعلمنا أمهية النذر والطاعة هلل تعاىل ،وأن ال نقنط من رمحة هللا ،ونلجأ لوجهه
الكرمي ي السراء والضراء.
ومن مرمي تعلمنا الصرب والعفة والطاعة ومحل املسؤولية والعمل والسعي لرعاية ابن محل رسالة
مساوية واجهت معه قومها وجمتمعها ،فكانت خري نساء العاملني.353
ومن خالل قصتها تتعلم اإلنسانية كيفية مواجهة الصدمات النفسية من خالل تدبر قصتها
اليت جاءت ي القرآن الكرمي ،وذلك ابستلهام الدروس والعرب:
كاالستسالم لقضاء هللا وقدره.
أمهية العزلة املؤقتة.
الصرب بصدق مع هللا على البالء واملصيبة.
اخلروج من دائرة احلزن﴿ ،فَنَ َاد َاها ِم ْن َْحتتِ َها أََّال َْحتَزِين﴾ [مريم. ]24 :
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ك َْحتتَ ِ
تذكر نعم هللا تعاىل وأَّنا ال تعد وال حتصى ﴿ ،قَ ْد جعل رب ِ
ك َس ِرًّاي﴾ [مريم. ]24 :
ََ َ َ
احملافظة على القوة وعدم االستسالم للضعفِِ ِ ِ ِ ،
َّخلَ ِة تعساقِ ْط َعلَي ِ
ك
ْ
َ
﴿وعهِز إلَْيك جب ْذ ِ الن ْ َ
عرطَبًا َجنِيًّا﴾ [مريم. ]25 :
استدراك االاثر سريعاً ،فللصدمات النفسية ااثر ينبغي استدراكها سريعاً ،أحدها جسد
ويتمثل أبعرا كثرية منها :اوطراابت األكل وفقدان الشهيَّة ،واالخر معنو ومنها :احلزن
وفقدان السكينة واالطمئنان .وإذا تدبران قوله تعاىل جند أن هللا احلكيم العليم و َّجه مرمي إىل
عالج األمرين :اآلاثر ﴿فَ عكلِي َوا ْشَرِ يب َوقَ ِِر َعْي نًا﴾ [مريم ،]26 :واآلاثر املعنوية ،فكان لعالج
ِ
تغتمي،
اآلاثر اجلسدية (فكلي واشر يب) ،وكان العالج لآلاثر املعنوية (وقر عيناً) أ  :ال ِ
واتركي عنك ما أحزنك وأمهك ،وكوين سعيدة ابصطفاء هللا لك ،مسرورة مبا أعطاك فيما هتتمني
به وحتزنني هو عني النِِعمة اليت ليست ألحد غريك من نساء العاملني.
االستعانة بعد هللا ابلصمت وتفوي

األمر إليه سبحانه وتعاىل.354

اليقني أبن مع العسر يسراً ،وبعد الضيق فرجاً ،فها هي سيِِدة نساء العاملني مرمي الطاهرة
وتنحت للعبادة ،فخلَّد هللا ذكرها ،وبعدما صدمت بذلك
تباعدت عن ال ِِذكر حينما اعتزلت َّ
ت َاي لَْي تَِين ِمت
األمر العظيم ،وهو طفل بال أب ،ومتنَّت أن تنسى فال تذكر قال تعاىل﴿ :قَالَ ْ
ت نَ ْسيًا َمْن ِسيًّا﴾ [مريم. ]23 :
قَ ْب َل َه َذا َوعكْن ع
وبني براءهتا وجعلها مثاالً حيتذى ،وقدوًة لنساء
خلَّد هللا ذكرها ي كتابه ،وأعلى شأَّناَّ ،
العاملني ،مث بعد ذلك يصبح ابنها نبيِاً رسوالً جير هللا على يديه النور والصالح ،ويؤيده ابلكثري
من املعجزات ،وحيقق العبودية اخلالصة هلل ،ويتع ِدى ملن يشكك دعوة هللا تعاىل للمحبَّة والسالم
والتسامح والرفق والرمحة ،واحلجة والربهان والدليل.355
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خاصة رفيعة ي القرآن الكرمي ،فقد اصطفاها
لقد كان للسيدة مرمي عليها السالم مكانة َّ
هللا ابلتطهر ،لتقوم أبنبل وأعظم مهمة ،وهي مهمة األمومة ي سياق املعجزة اإلَلية ،فكان َلا
الدور العظيم واألساسي ي حمور األحداث املتعلقة بسرية عائلتها وابنها ،ورسالته التوحيدية
عز وجل.
اخلالصة هلل َّ
خامساً :عيسى عليه السالم رسول إىل بين إسرائيل:
شب عيسى عليه السالم وعاش صباه وشبابه طاهراً تقياً ،حيفظه هللا وحيميه ،ويرعاه ويبعد
َّ
عنه الشيطان ووساوسه ،حىت أنزل عليه الوحي وجعله نبيِاً رسوالً ،وبعثه إىل بين إسرائيل وأنزل
عليه كتابه اإلجنيل.
وكانت بعثة عيسى عليه السالم وإنزال اإلجنيل حتقيقاً للبشرى اليت َّ
قدمها هللا إىل أمه قبل
ِ
ِِ
محلها به ﴿وي علِِمه الْ ِكتَاب و ِْ
َين قَ ْد ِجْئ تع عك ْم
يل َوَر عس ًوال إِ َىل بَِين إِ ْسَرائي َل أِِ
َعَ ع ع
احلك َ
َ َ
ْمةَ َوالت َّْوَرا َة َو ْاإل ْجن َ
ِ
َخلع عق لَ عكم ِمن ال ِطِ ِ
ئ
ني َك َهْي ئَ ِة الطَِّْري فَأَنْ عف عخ فِ ِيه فَيَ عكو عن طَْ ًريا إبِِ ْذ ِن َّ
اَّللِ َوأعبْ ِر ع
ِآبيَة م ْن َربِِ عك ْم أِِ
َين أ ْ
ْ َ
اَّللِ وأعنَبِئع عكم ِمبَا َأتْ عكلعو َن وما تَد ِ
ِِ ِ
ْاألَ ْكمهَ و ْاألَبْرص وأ ْ ِ
َّخ عرو َن ِي بعيعوتِ عك ْم إِ َّن ِي
ََ
عحيي الْ َم ْوتَى إب ْذن َّ َ ِ ْ
َ َ َ ََ
ِ
ِِ
ني﴾ [آل عمران ، ]49-48 :وهي حتقيق ملا أخرب هو عن نفسه عندما
َذل َ
ك َآليَةً لَ عك ْم إِ ْن عكْن تع ْم عم ْؤمن َ
اَّللِ َ ِ
كتَاب وجعلَ ِين نَبِيًّا﴾ [مريم]30 :
كلَّم قومه وهو ي املهد قائالً ﴿قَ َال إِِِين َعْب عد َّ
آاِينَ الْ َ َ َ َ
لقد بعث هللا عيسى ابن مرمي عليه السالم رسوالً إىل بين إسرائيل فقط ،وورد هذا يف

صريح آايت القرآن الكرمي:

قال تعاىل﴿ :ورس ًوال إِ َىل ب ِين إِسرائِ
َين قَ ْد ِجْئ تع عك ْم ِآبيَة ِم ْن َربِِ عك ْم﴾ [آل عمران.]49 :
يل أِِ
ََ ع
َ َْ َ
ول َِّ
ِ ِ
ِ
وقال تعاىلِ :
ص ِِدقًا لِ َما
يل إِِِين َر عس ع
اَّلل إِلَْي عك ْم عم َ
َ
﴿وإ ْذ قَ َال ع َ
يسى ابْ عن َم ْرَميَ َاي بَِين إ ْسَرائ َ
ِ
ِ
ِ
َمحَ عد﴾ [الصف.]6 :
امسعهع أ ْ
ني يَ َد َّ ِم َن الت َّْوَراةِ َوعمبَ ِشًرا بَِر عسول ََِْيت م ْن بَ ْعد ْ
بَْ َ
خاطب عيسى عليه السالم بين إسرائيل وصارحهم بقوله  .وأخربهم أنه مصدقاً ملا سبقه
ِ ِ
يبشرهم ابلنِب اخلامت الذ سيبعث من بعده
يل إِِِين َر عس ع
ول َّ
اَّللِ إِلَْي عك ْم ﴾ ،وأنه ِِ
من ﴿ َاي بَِين إ ْسَرائ َ
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وهو (حممد بن عبد هللا) (ﷺ).
خاصة
نِب كان يبعث إىل قومه َّ
وبعثة عيسى عليه السالم إىل بين إسرائيل فقط؛ ألن كل ِ
ول
إال رسولنا حممد (ﷺ) الذ بعثه هللا إىل الناس كافَّة ،فكل نِب كان يقول لقومه ﴿ إِِِين َر عس ع
اَّللِ إِلَي عكم َِ
َِّ ِ
مج ًيعا الَّ ِذ
َّاس إِِِين َر عس ع
ول َّ ْ ْ
اَّلل إلَْي عك ْم ﴾ ،أما رسولنا (ﷺ) فقد قال﴿ :قع ْل َاي أَي َها الن ع
ك َّ ِ
ِ
ت﴾ [األعراف.]158 :
لَهع عم ْل ع
الس َم َاوات َو ْاأل َْر ِ َال إِلَهَ إَِّال عه َو عْحييِي َوعَّيي ع
وهذا ما ورد ي صريح حديث رسول هللا (ﷺ) ،حيث روى مسلم عن جابر بن عبد هللا
يعطهن أحد قبلي ،كان كل
روي هللا عنهما قال :قال رسول هللا (ﷺ)« :أعطيت مخساً مل
َّ
نِب يبعث إىل قومه خاصة وبعثت إىل كل أمحر وأسود ،و ِ
أحلَّت يل الغنائم ومل َِحت َّل ألحد قبلي،
ِ
وجعلت يل األر طيبة طهوراً ومسجداً ،فإَّيا رجل أدركته الصالة صلى حيث كان ،ونصرت
ابلرعب بني يد مسرية شهر ،وأعطيت الشفاعة» .356والشاهد فيه قوله« :كان كل نِب
يبعث إىل قومه خاصة ،وبعثت إىل كل أمحر وأسود».
ِ ِ
َّ
يل﴾،
ومن لطائف التعبري القرآين أن عيسى بلغ رسالته إىل بين إسرائيل بقوله ﴿ َاي بَِين إ ْسَرائ َ
ومل يقل (اي قوم) ،بينما أخرب القرآن ي اآلية السابقة من سورة الصف أن موسى عليه السالم
قال َلم( :اي قوم).
قال تعاىل﴿ :وإِ ْذ قَ َال م ِ ِ ِ ِ ِ
اَّللِ إِلَْي عك ْم﴾
َين َر عس ع
ول َّ
وسى ل َق ْومه َاي قَ ْوم ملَ تع ْؤذعونَِين َوقَ ْد تَ ْعلَ عمو َن أِِ
ع َ
َ
[الصف.]5 :
موسى عليه السالم يقول لبين إسرائيل( :اي قوم) ،وعيسى عليه السالم يقول َلم( :اي بين
إسرائيل إين رسول هللا إليكم) ،ومل يقل( :اي قوم).
واحلكمة ي هذا أن الرجل ينسب إىل قوم أبيه ،فيقال :هو من بين فالن وَياطبهم هو
قائالً اي قوم .وهذا متحقق ي موسى عليه السالم خالفاً للمسيح عيسى عليه السالم؛ ألنه
ابن عمران وأبوه عمران من بين إسرائيل ،وأما عيسى فليسوا قومه ،بل ال قوم له من البشر،
 356صحيح مسلم ،رقم .521
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ألنه ليس له أب.357
واخلالصة :أن عيسى عليه السالم كان مرسالً ومكلفاً بتبليغ رسالة ربه إىل بين إسرائيل،
وقد قام عيسى بواجب الدعوة إىل هللا على الوجه األكمل ي مدن بين إسرائيل وقراهم.
إن قيام عيسى عليه السالم بدعوة بين إسرائيل وقصر دعوته إليهم ليس فيه أ انتقاص من
شأنه وال أ تقليل لرسالته ،فإن دعوة مجيع األنبياء عليهم السالم كانت خاصة إىل أقوامهم
وليس ي القرآن الكرمي وال ي أحاديث النِب (ﷺ) ما يشري أو يدل على أن رسالة األنبياء أو
أحد منهم كانت عامة ،وإمنا كل نِب أو رسول كان يدعو قومه فقط ،ابستثناء حممد (ﷺ)
الذ كانت رسالته عامة للناس مجيعاً.358
ِ َّ ِ
ِ ِ
ك رس ًال إِ َىل قَوِم ِهم فَجاء ِ ِ ِ
ين
ْ ْ َعع
﴿ولََق ْد أ َْر َس ْلنَا م ْن قَ ْبل َ ع ع
قال تعاىلَ :
وه ْم ابلْبَ يِنَات فَانْتَ َق ْمنَا م َن الذ َ
ِِ
ني﴾ [الروم.]47 :
ص عر الْ عم ْؤمن َ
َجَرعموا َوَكا َن َحقًّا َعلَْي نَا نَ ْ
أْ
وكون األنبياء خصوا أبقوامهم ال جمال لالجتهاد فيه ،أو االعرتا
ث َْجي َع عل ِر َسالَتَهع﴾ [األنعام.]124 :
أ َْعلَ عم َحْي ع

عليه لقوله تعاىلَّ ﴿ :
اَّللع

فهو أعلم أبحوال الناس والبيئات ،قد كانت رساالت األنبياء ومنهم أنبياء بين إسرائيل
متناسبة مع الزمن واملكان آنذاك ،وَلذا وجدان مجيع أنبيائهم مل تتجاوز دعوهتم بالد العراق أو
بالد الشام أو بالد مصر ،أ أَّنم مل َيرجوا من األر اليت يسكنوَّنا ،ومل يوجهوا دعوهتم إال
359
ألمتهم من بين إسرائيل
لعلم هللا أن شرائع األنبياء ستنسخ بعد بعثة حممد (ﷺ) ،وابلنسبة لعيسى عليه السالم
﴿وقَ َال
فقد بلغ رسالة ربه ،ودعا بين إسرائيل إىل وحدانية هللا ،وعدم اإلشراك به بقوله تعاىلَ :
ِ ِ
ِ
اَّللع َعلَْي ِه ْ
اَّللَ َرِِ يب َوَربَّ عك ْم إِنَّهع َم ْن يع ْش ِرْك ِاب ََّّللِ فَ َق ْد َحَّرَم َّ
يل ْاعبع عدوا َّ
اجلَنَّةَ َوَمأْ َواهع
الْ َمس ع
يح َاي بَِين إ ْسَرائ َ
 357اخلالد  ،القصص القرآين :عر وقائع وحتليل أحداث.286/4 ،
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النَّار وما لِلظَّالِ ِم ِ
صار﴾ [المائدة.360 ]72 :
َ
ني م ْن أَنْ َ
ع ََ
 1ـ وجوب اإلَيان أبن عيسى عبد هللا ورسوله:
بنبوته ورسالته إىل بين إسرائيل،
إن عيسى عبد هللا ونبيه ورسوله عليه السالم ،وجيب اإلَّيان َّ
نبوة ورسالة
ومن أنكر كونه نبياً رسوالً فقد كفر ،وَلذا كان من أسباب كفر اليهود إنكارهم َّ
عيسى عليه السالم.
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
وب
يل َوإِ ْس َح َ
اق َويَ ْع عق َ
قال تعاىل﴿ :قعولعوا َآمنَّا اب ََّّلل َوَما أعنْزَل إلَْي نَا َوَما أعنْزَل إ َىل إبْ َراهي َم َوإ ْمسَاع َ
عويت النَّبِيو َن ِمن رِهبِِم َال نع َف ِر عق بني أ ِ
ِ
و ْاأل ِ
ِ
اط وَما أ ِ
َحد مْن عه ْم َوَْحن عن لَهع
َ ْ
ِ َْ َ َ
عويتَ عم َ
ْ َ ْ
َسبَ َ
وسى َوع َ
يسى َوَما أ َ
عم ْسلِ عمو َن﴾ [البقرة.]136 :
وأخرب هللا نبيه حممداً (ﷺ) أنه أخذ امليثاق منه كما أخذه من أوىل العزم من قبله ،ومنهم
ِ
ك َوِم ْن نعوح َوإِبْ َر ِاه َيم
ني ِميثَاقَ عه ْم َوِمْن َ
َخ ْذ َان م َن النَّبِيِِ َ
﴿وإِ ْذ أ َ
عيسى عليه السالم قال تعاىلَ :
ِ
َخ ْذ َان ِمْن عه ْم ِميثَاقًا َغلِيظًا﴾ [األحزاب.]7 :
يسى ابْ ِن َم ْرَميَ َوأ َ
َوعم َ
وسى َوع َ
وهذا ما َّقرره رسولنا (ﷺ) حيث روى البخار ومسلم عن عبادة بن الصامت روي هللا
عنه عن رسول هللا (ﷺ) قال« :من شهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،وأن حممداً
عبده ورسوله ،وأن عيسى عبد هللا ورسوله وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه ،واجلنة حق ،والنار
حق ،أدخله هللا اجلنة على ما كان من عمل».361
واإلَّيان بنبوة عيسى عليه السالم جيب أن يكون إَّياانً ابألمور اليت ذكرها رسول هللا (ﷺ)
من أنه :عبد هللا ورسوله ،وكلمة هللا تعاىل ألقاها إىل مرمي عليها السالم ،وروح من هللا خلقها
ي رحم مرمي .وقد بينا معىن كونه كلمة وروحاً من هللا فيما مضى وهلل احلمد.362
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 2ـ عيسى مق هفى وخامت أنبياء بين إسرائيل:
صرح القرآن الكرمي ي أكثر من مووع أبن عيسى عليه السالم «مقفَّى»؛ قفَّى هللا به على
َّ
ااثر األنبياء السابقني وبعثه بعدهم ،وهو اخر أنبياء بين إسرائيل.
ِ
ِ
ِ ِِ ِ
يسى ابْ َن َم ْرَميَ
وسى الْكتَ َ
﴿ولََق ْد آتَ ْي نَا عم َ
قال تعاىلَ :
اب َوقَفَّْي نَا م ْن بَ ْعده ابلر عس ِل َوآتَ ْي نَا ع َ
الْب يِنَ ِ
ِ
استَ ْك َْربعْمت فَ َف ِري ًقا َك َّذبْتع ْم
ات َوأَيَّ ْد َانهع بِعر ِ
وح الْ عق عد ِس أَفَ عكلَّ َما َجاءَ عك ْم َر عسول مبَا َال َهتَْوى أَنْ عف عس عك عم ْ
َِ
َوفَ ِري ًقا تَ ْقتعلعو َن﴾ [البقرة.]87 :
وقال تعاىل﴿ :وقَفَّي نا علَى آ َاث ِرِهم بِعِيسى اب ِن مرمي م ِ ِ
ني يَ َديْ ِه ِم َن الت َّْوَراةِ﴾
َ َْ َ
ص ِدقًا ل َما بَْ َ
ْ َ ْ َ ْ ََ ع َ
[المائدة.]46 :
ِ
ِ
ِ
اب فَ ِمْن عه ْم عم ْهتَد
وحا َوإِبْ َراه َيم َو َج َع ْلنَا ِي ذعِِريَّت ِه َما الن بع َّوَة َوالْكتَ َ
﴿ولََق ْد أ َْر َس ْلنَا نع ً
وقال تعاىلَ :
اإل ِْ
وَكثِري ِمْن هم فَ ِ
اس عقو َن  عمثَّ قَفَّْي نَا َعلَى آ َاث ِرِه ْم بِر عسلِنَا وقَفَّْي نَا بِعِيسى ابْ ِن َم ْرَميَ وآتَ ْي نَاهع ِْ
يل
جن
عْ
َ
ع َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ووانِ
ِ
ِ َّ
ِ
وها َما َكتَ ْب نَ َ ِ َِّ
ين اتَّبَ ععوهع َرأْفَةً َوَر ْمحَةً َوَرْهبَانيَّةً ابْتَ َدعع َ
َو َج َع ْلنَا ي قعلعوب الذ َ
اها َعلَْيه ْم إال ابْتغَاءَ ر ْ َ
اَّللِ فَما رعوها ح َّق ِرعايتِها فَمتَي نَا الَّ ِذين آمنعوا ِمْن هم أَجرهم وَكثِري ِمْن هم فَ ِ
ن﴾ [الحديد:
اس عقو َ
ْ
َّ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ
َ َ
عْ
ع ْ ْ َع ْ َ
.]27-26
ومعىن  :اتبعنا على ااثر الرسل السابقني ﴿ عمثَّ قَفَّْي نَا َعلَى آ َاث ِرِه ْم بِعر عسلِنَا﴾ كنوح وإبراهيم
برسل الحقني جاؤوا بعدهم كموسى وهارون .ومعىن  :أتبعنا الرسل الالحقني كموسى وهارون
ِِ
يسى ابْ ِن َم ْرَميَ﴾ ،واتيناه اإلجنيل،
عليهما السالم برسولنا عيسى ابن مرمي عليه ﴿ َوقَفَّْي نَا بع َ
وجعلناه اخر أنبياء بين إسرائيل.
وهكذا جعل هللا عيسى عليه السالم خامت أنبياء بين إسرائيل ،ومل يبعث بعده رسوالً إال
خامت األنبياء واملرسلني والرمحة جلميع العاملني ،حممد (ﷺ).363
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سادساً :دعوة عيسى عليه السالم إىل التوحيد:
بعث هللا عيسى عليه السالم إىل بين إسرائيل نبياً ورسوالً ،وقامت رسالته على توحيد هللا
وإفراد األلوهية والربوبية ،ودعوة بين إسرائيل إىل عبادة هللا وحده ،ومطالبتهم ابإلَّيان أبنه عبد
هللا ورسوله ،وأنه ابن مرمي ،فهو رسول بشر عليه الصالة والسالم.
ِ
املوحدة اليت دعا
هذه هي خالصة دعوة عيسى عليه السالم ورسالته ،وهذه هي النصرانية ِ
إليها عيسى عليه السالم ،وعلى هذا األساس آمن به احلواريون ،واتَّبعه النصارى املوحدون.364
ِ
مكملة لنبوة موسى عليه السالم ،فمن
نبوة عيسى عليه السالم جاءت متممة ِ
ومبا أن ِ
البديهي أن تكون قائمة على التوحيد ،فالنصرانية احلقَّة ال تقول بوجود إله اخر غري الواحد
األحد ،وما يناق ذلك إمنا هو احنراف عن حقيقة دعوة املسيح عليه السالم اليت بيَّنها القرآن
الكرمي.365
عز وجل كان غاية األنبياء العظمى ،كما كان الركيزة األوىل ي دعوة عيسى
إن توحيد هللا َّ
نص القرآن الكرمي على أن عقيدة املسيح عليه السالم هي التوحيد الكامل،
عليه السالم ،وقد َّ
فال يعبد إال هللا ،فاهلل خالق السماء واألر وما بينهما فال شريك له ،هذا ما أعلنه املسيح
منذ اللحظة األوىل لوالدته ،فلم َّ
يشذ عيسى عليه السالم عن القاعدة العامة اليت جاء هبا
األنبياء ومن أجلها .فقد دعا قومه إىل توحيد هللا وإفراده ابلعبادة ،وكان ذلك أول ما نطق به
اَّللِ َ ِ
اب َو َج َعلَِين نَبِيًّا﴾ [مريم.]30 :
وهو ي املهد قال تعاىل﴿ :قَ َال إِِِين َعْب عد َّ
آاِينَ الْكتَ َ
وي هذا القول من عيسى إشارة واوحة إىل أن الذات الوحيدة اليت تستحق العبادة هي
ذات هللا تعاىل وإال ما اعرتف بعبوديته له ،وملا كان البع قد يتوهم من قول عيسى عليه
عما جاء على لسانه
السالم أن هذا اإلله خمصوص له ال ألحد سواه ،نفى القرآن ذلك وأخرب َّ
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اعبع عدوهع َه َذا ِصَراط عم ْستَ ِقيم﴾ [مريم.]36 :
﴿وإِ َّن َّ
اَّللَ َرِِ يب َوَرب عك ْم فَ ْ
قال تعاىلَ :
كما أ ِكد القرآن الكرمي أن عيسى عليه السالم كان دائم القول والتكرار َلذه احلقيقة بني
ِ ِ
ِ
اَّللَ َرِِ يب َوَربَّ عك ْم إِنَّهع َم ْن
يل ْاعبع عدوا َّ
قومه والتذكري هبا فقال تعاىلَ ﴿ :وقَ َال الْ َمس ع
يح َاي بَِين إ ْسَرائ َ
ِ ِِ
ني ِمن أَنْصار﴾ [المائدة]72 :
اَّللع َعلَْي ِه ْ
يع ْش ِرْك ِاب ََّّللِ فَ َق ْد َحَّرَم َّ
اجلَنَّةَ َوَمأْ َواهع النَّ عار َوَما للظَّالم َ ْ َ
ويذكر الشيخ رشيد روا عند تفسريه َلذه اآلية أن املسيح عليه السالم أمرهم ابلتوحيد
اخلالص ودعاهم إليهَّ ،
وحذر من الوقو ي الشرك ،وتوعَّدهم عليه ببيان أن احلال والشأن
الثابت عند هللا تعاىل هو أن كل من يشرك ابهلل شيئاً من ملك أو بشر أو كوكب ،أو شجر،
أو حجر ،أو غري ذلك ،فإن هللا ِِ
حيرم عليه اجلنة ي االخرة ،فال يكون له مأوى وال ملجأ َو
إليه إال النار.366
ومن النظر يف اآلايت الكرَية السابقة املتعلقة بدعوة عيسى عليه السالم ورسالته،
تتبني لنا األمور االتية:
ه
أنَّه رسول هللا إىل بين إسرائيل.
دعاهم إىل عبادة هللا َّ
وحذرهم من الشرك وبني َلم أن اجلنة حمرمة على املشركني.
جاء مص ِدقاً ملا بني يديه من التوراة.
ااه هللا اإلجنيل ،وفيه اَلدى والنور واحلكمة.
ااه هللا البينات على صدقه وأيَّده بروح القدس.
َّبني لبين إسرائيل بع
أحل َلم بع
َّ

الذ اختلفوا فيه.

الذ عحِِرم عليهم.
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بشَّر مبحمد (ﷺ).
وجتدر اإلشارة إىل بع ما ورد ي اآلايت السابقة ،ففي آية البقرة ورد قوله تعاىل واملختار
وح الْ عق عد ِس﴾ [البقرة ،]87 :أيده هللا به ،إلظهار حجته وأمر دينه.367
﴿وأَيَّ ْد َانهع بِعر ِ
أنه جربيل عليه َ
وي سورة آل عمران﴿ :وِأل ِ
عح َّل لَ عك ْم بَ ْع َ الَّ ِذ عحِِرَم َعلَْي عك ْم﴾ [آل عمران ،]50 :فأحلها
َ
عيسى عليه السالم أبمر هللا له .وي الزخرف ﴿وِألعبِني لَ عكم ب ع الَّ ِذ َختْتَلِ عفو َن فِ ِ
يه﴾ [الزخرف:
َ َِ َ ْ َ ْ َ
 ،]63فقد كان بينهم اختالف ي أمر دينهم ودنياهم ،فبني َلم أمر دينهم وأحكام التوراة.368
 1ـ بشرية عيسى عليه السالم:
حجة النصارى،
جلَّى القرآن الكرمي هذه النقطة أووح جتلية ،وبيَّنها أحسن بيان ،وقطع َّ
ابالستدالل السليم ،والنظر القومي ،واملنطق الواوح ،والدليل الساطع.
أ ـ عيسى كادم يف خلق هللا هلما:
قال تعاىل﴿:إِ َّن مثل ِعيسى ِعْن َد َِّ
آد َم َخلَ َقهع ِم ْن تعَراب عمثَّ قَ َال لَهع عك ْن فَيَ عكو عن﴾
اَّلل َك َمثَ ِل َ
ََ َ َ
[آل عمران.]59 :
وسبب نزول هذه اآلية خماصمة وفد جنران من النصارى للنِب (ﷺ) ،ي أمر عيسى عليه
السالم ،فإَّنم سألوا عن أب عيسى ،فصمت رسول هللا (ﷺ) فلم جيبهم ،فأنزل هللا تعاىل ي
ِ
ِ
يسى
ذلك صدر سورة آل عمران إىل بضع ومثانني آية منها هذه اآلية :ي قدرة ﴿ إ َّن َمثَ َل ع َ
اَّللِ ﴾ ،حيث خلقه من غري أب (كمثل آدم) ،خلقه من غري أب وال أم  .فالذ خلق
ِعْن َد َّ
آدم من غري أبوين قادر على أن َيلق عيسى بطريق األَوىل ﴿ َخلَ َقهع ِم ْن تعَراب عمثَّ قَ َال لَهع عك ْن
فَيَ عكو عن ﴾ ،وإن جاز ِادعاء النبوة ي عيسى ،لكونه خملوق من غري أب فجواز ذلك من آدم
بطريق األَوىل ،ومعلوم ابالتفاق أن ذلك ابطل ،فالدعوى ي عيسى أشد بطالانً وأظهر
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فساداً.369
َّ
إن والدة عيسى عليه السالم عجيبة حقاً ابلقياس إىل مألوف البشر ،ولكن أية غرابة فيها
حني تقاس إىل خلق آدم أ يب البشر؟ وأهل الكتاب الذ كانوا يناظرون وجيادلون حول عيسى
بسبب مولده ويصوغون حوله األوهام واألساطري بسبب أنه نشأ بغري أب ،أهل الكتاب
هؤالء كانوا يقرون بنشأة آدم من تراب وأن النفخة من روح هللا هي اليت جعلت منه هذا الكائن
اإلنساينِ ،دون أن يصوغوا حول آدم األساطري اليت صاغوها حول عيسى ،ودون أن يقولوا عن
آدم :إن له طبيعة الهوتيَّة ،على أن العنصر الذ به صار آدم إنساانً هو ذاته العنصر الذ به
ولد عيسى من غري أب ،عنصر النفخة اإلَلية ي هذا وذاك ،وإن هي إال الكلمة (كن) ،تنشئ
ما تراد له النشأة (فيكون).
وهكذا تتجلِى بساطة هذه احلقيقة ،حقيقة عيسى ،وحقيقة اخللق كلِِه ،وتدخل إىل النفس
ي يسر وي وووح حىت ليعجب اإلنسان كيف اثر اجلدل حول هذا احلادث وهو جار ِوفق
السنة الكربى ،سنة اخللق والنشأة مجيعاً.
وهذه هي طريقة (الذكر احلكيم) ي خماطبة الفطرة ابملنطق الفطر الواقعي البسيط ،ي
أعقد القضااي اليت تبدو بعد هذا اخلطاب وهي اليسر امليسور.370
ب ـ كونوا رابنيني:
قال تعاىل﴿ :ما َكا َن لِب َشر أَ ْن ي ْؤتِيه َّ ِ
ول لِلن ِ
َّاس عكونعوا ِعبَ ًادا
اب َو ْ
ْم َوالن بع َّوةَ عمثَّ يَ عق َ
ع َع
اَّللع الْكتَ َ
َ
َ
احلعك َ
ِ
ِ
اَّللِ ولَ ِكن عكونعوا رَّابنِيِ ِ
ِ ِ
اب َوِمبَا عكْن تع ْم تَ ْد عر عسو َن﴾ [آل عمران.]79 :
َ َِ
ني مبَا عكْن تع ْم تع َعلِ عمو َن الْكتَ َ
ِيل م ْن عدون َّ َ ْ
جاء هذا رداً على نصارى جنران الذين زعموا أن عيسى أمرهم أن يتخذوه رابً ،فقال َلم
سبحانه :ما ينبغي لبشر اختاره هللا للنبوة وااه الكتاب واحلكمة ،والعلم والفهم ،أن يكذب
على هللا وَمر الناس بعبادته من دون هللا ،ولكن جائز أن يقول َلم :كونوا رابنيني أ  :علماء
 369تفسري ابن كثري.357/1 ،
 370ي ظالل القران.205/1 ،
168

معلمني :بسبب مثابرتكم على تعليم الكتاب ودراسته.371
واآلية الكرَّية تعبني أن النِب عبد وأن هللا وحده هو الرب ،الذ يتجه إليه العباد بعبوديتهم
وبعبادهتم ،فما َّيكن أن يدَّعي لنفسه صفة األلوهية اليت تقتضي من الناس العبودية ،فلن يقول
نِب للناس ﴿ عكونعوا ِعبادا ِيل ِمن د ِ
اَّللِ﴾ [آل عمران]79 :
ون َّ
ْ ع
ًَ
ِ
توجهوا إليه وحده ابلعبادة،
ني﴾ ،عباداً له وعبيداًَّ ،
ولكن قوله َلم منتسبني إىل ﴿ عكونعوا َرَّابنِيِِ َ
وخذوا عنه وحده منهج حياتكم حىت ختلصوا له وحده فتكونوا (رابنيني) ،كونوا (رابنيني) حبكم
علمكم ابلكتاب وتدارسكم له ،فهذا مقتضى الكتاب ودراسته.372
ج ـ النهي عن الغلو يف الدين:
ِ
قال تعاىل﴿ :اي أ َْهل الْ ِكتَ ِ
اَّللِ إَِّال ْ ِ
يح
اب َال تَ ْغلعوا ِي ِدينِ عك ْم َوَال تَ عقولعوا َعلَى َّ
احلَ َّق إَّمنَا الْ َمس ع
َ َ
ول َِّ ِ
ِ
اها إِ َىل َم ْرَميَ َوعروح ِمْنهع فَ ِممنعوا ِاب ََّّللِ َوعر عسلِ ِه َوَال تَ عقولعوا ثََالثَة
يسى ابْ عن َم ْرَميَ َر عس ع
اَّلل َوَكل َمتعهع أَلْ َق َ
ع َ
السماو ِ
انْتَ هوا خريا لَ عكم إَِّمنَا َّ ِ ِ
ِ
ات َوَما ِي
ع َ ًْ ْ
اَّللع إلَه َواحد عسْب َحانَهع أَ ْن يَ عكو َن لَهع َولَد لَهع َما ي َّ َ َ
ِ
ِ
ِ ِ
يح أَ ْن يَ عكو َن َعْب ًدا ََِّّللِ َوَال الْ َم َالئِ َكةع الْ عم َقَّربعو َن
ْاأل َْر ِ َوَك َفى ِاب ََّّلل َوك ًيال  لَ ْن يَ ْستَ ْنك َ
ف الْ َمس ع
ِ
ف عن ِعبادتِِه ويستَكِْرب فَسيح عشرهم إِلَي ِه َِ
مج ًيعا﴾ [النساء.]172-171 :
َوَم ْن يَ ْستَ ْنك ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ َ ْ ع ع ْ ْ
ي اآليتني الكرَّيتني السابقتني َياطب القرآن الكرمي النصارى من أهل الكتاب ،وينهاهم
عن الغلو وجتاوز احل ِد ي دينهم ،وذلك إبسباغ صفة األلوهية على عيسى ابن مرمي عليه السالم،
إذ هو عبد جمتىب لرسالة ربه ،خلقه بكلمة (كن) ،فكان ،وهو روح من عند هللا؛ ألن هللا تعاىل
ِ
أهم عقائد أهل الكتاب،
أرسل به جربيل عليه السالم إىل مرمي ،مثَّ َيت القرآن لتصحيح إحدى ِ
وهي عقيدة التثليث.373
والثابت من التتبع التارَيي ألطوار العقيدة النصرانية أن عقيدة التثليث مل تصاحب النصرانية
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األوىل ،إمنا دخلت إليها على فرتات متفاوتة التاريخ ،مع الوثنيني الذين دخلوا ي النصرانية،
بعد من التصورات الوثنية ،واالَلة املتعددة ،والتثليث ابلذات يغلب أن يكون
وهم مل يربؤوا ع
مقتبساً من الوثنيات القدَّية.374
وما تزال فكرة التثليث تصدم عقول املثقفني من النصارى ،فيحاول رجال الكنيسة أن
جيعلوها مقبولة َلم بشىت الطرق ،ومن بينها اإلحالة إىل جمهوالت ،ال ينكشف سرها للبشر إال
سر من األسرار ،على كل ما ي السماوات وما ي األر .375
يوم يتكشَّف ٌّ
سر من األسرار ،بل هي أمر مناق للعقل حياول النصارى إثبات أنه
إن عقيدة التثليث ِ
فوق العقل ،فهم يقولون :إن هللا تعاىل ذو طبيعة ثالثية لكنه واحد ،وإنه ثالثة «أشخاص»،
َلم نفس الطبيعة ونفس الرتبة ،ومع ذلك فهم متحدو الذات ال يقبلون التقسيم ،وي الوقت
نفسه فإن اإلله االبن جنم عن اإلله األب ،وعنهما جنم روح القدس.376
ومتضي اآلايت الكرَّية لتقدير حقيقة الوحدانية ،وتبيني أن ألوهية اخلالق تتبعها عبودية
اخلالئق ،فعيسى عليه السالم ليس ابن هللا ،ولن َنف ويستكرب أن يكون عبداً هلل ،ومثله
املالئكة املقربون ،ومن َنف ويستكرب فإن مصريه إىل هللا وسيحاسبه على كفره وعصيانه.377
إن الغلو وجتاوز احل ِد واحلق هو ما يدعو أهل الكتاب إىل أن يقولوا على هللا غري احلق،
فيزعمون له ولداً سبحانه كما يزعمون أن هللا الواحد ثالثة وقد تطورت عندهم فكرة النبوة
رقي التفكري واحنطاطه ،ولكنهم اوطروا أمام االمشئزاز الفطر من نسبة
وفكرة التثليث حسب ِ
الولد هلل والذ ترفضه الثقافة العقلية أن يفسروا اإلله الواحد ي ثالثة ،أبَّنا صفات هلل تعاىل
ي حاالت خمتلفة ،وإن كانوا ما يزالون غري قادرين على إدخال هذه التصورات املتناقضة إىل
اإلدراك البشر  ،فهم حييلوَّنا إىل معميَّات غيبية ال تنكشف إال ابنكشاف حجاب السماوات
واألر  ،وهللا سبحانه تعاىل عن الشراكة ،وتعاىل عن املشاهبة ،ومقتضى كونه خالقاً يستتبع
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بذاته أن يكون غري اخللق ،وما َّيلك إدراك أن يتصور إال هذا التغاير بني اخلالق واخللق ،واملالك
اَّلل إِلَه و ِ
ِ
احد عسْب َحانَهع أَ ْن يَ عكو َن لَهع َولَد لَهع َما ِي
وامللك ،وإىل هذا يشري النص القرآين ﴿إَّمنَا َّع َ
السماو ِ
ات َوَما ِي ْاأل َْر ِ ﴾ [النساء.]171 :
َّ َ َ
وإذا كان مولود عيسى عليه السالم من غري أب عجيباً ي عرف البشر ،خارقاً ملا ألفوه
فهذا العجب إمنا تنشئه خمالفة املألوف ،واملألوف للبشر ليس هو كل الوجود ،والقوانني الكونية
اليت يعرفوَّنا ليست هي كل سنة هللا ،وهللا َيلق السنة وجيريها ،ويعرفها حسب مشيئته وال َّ
حد
اَّللِ
ملشيئته وهللا سبحانه يقول وقوله احلق ي املسيح ﴿إَِّمنَا الْم ِس ِ
يسى ابْ عن َم ْرَميَ َر عس ع
ول َّ
َ ع
يح ع َ
ِ
اها إِ َىل َم ْرَميَ َوعروح ِمْنهع﴾ [النساء.]171 :
َوَكل َمتعهع أَلْ َق َ
فهو على وجه القصد والتحديد (رسول هللا) شأنه ي هذا الشأن بقية الرسل ،شأن نوح
وإبراهيم وموسى وحممد ،وبقية الرهط الكرمي من عباد هللا املختارين للرسالة على مدار الزمن.
ِ
اها إِ َىل َم ْرَميَ﴾ ،أنه سبحانه ،خلق عيسى ابألمر الكوين
وأقرب تفسري َلذه ﴿ َوَكل َمتعهع أَلْ َق َ
املباشر ،الذ يقول عنه ي مواوع شىت من القرآن إنه ﴿ عك ْن فَيَ عكو عن *﴾
فلقد ألقى هذه الكلمة إىل مرمي فخلق عيسى ي بطنها من غري نطفة أب كما هو املألوف
ي حياة البشر غري آدم والكلمة اليت ختلق كل شيء من العدم ،ال عجب ي أن ختلق عيسى
عليه السالم ي بطن مرمي من النفخة اليت يعرب عنها بقوله ﴿ َوعروح ِمْنهع﴾ وقد نفخ هللا ي طينة
آدم من قبل من روحه فكان إنساانً.
ِ
ِ ِ
كما يقول هللا تعاىل﴿ ِ:إِ ْذ قَ َال رب َ ِ ِ ِ
ك ل ْل َم َالئ َكة إِِِين َخالق بَ َشًرا م ْن طني  فَإِ َذا َس َّويْتعهع
َ
ِِ
ونَ َفخ ِ ِ ِ ِ
ين﴾ [ص ]72-71 :والروح هنا هو الروح هناك.
َ ْ ع
ت فيه م ْن عروحي فَ َقععوا لَهع َساجد َ
ومل يقل أحد من أهل الكتاب وهم يؤمنون بقصة آدم والنفخة فيه من روح هللا إن آدم
إله ،وال أقنوم من أقانيم اإلله كما قالوا عن عيسى تشابه احلال من حيث قضية الروح والنفخة
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ومن حيث اخللقة كذلك ،378بل إن آدم خلق من غري أب وأم ،وعيسى خلق مع وجود أم.
وكذلك قال هللا تعاىل﴿ :إِ َّن مثل ِعيسى ِعْن َد َِّ
آد َم َخلَ َقهع ِم ْن تعَراب عمثَّ قَ َال لَهع عك ْن
اَّلل َك َمثَ ِل َ
ََ َ َ
فَيَ عكو عن﴾ [آل عمران.]59 :
ويشهد بذلك العقل البشر ذاته ،فالقضية ي حدود إدراكه ،فالعقل ال يتصور خالق يشبه
خملوقاته ،وال ثالثة ي واحد ،وال واحد ي ثالثة .والوالدة امتداد للفاين وحماولة للبقاء ي صورة
النسل ،وهللا الباقي غري عن االمتداد ي صورة الفانني ،وكل ما ي السماوات وما ي األر
ملك له سبحانه.
السماو ِ
ِ
ات َوَما ِي األ َْر ِ ﴾
﴿لَهع َما ي َّ َ َ
ويكفي البشر أن يرتبطوا كلهم ابهلل ارتباط العبودية للمعبود ،وهو يرعاهم أمجعني ،وال حاجة
الفرتا قرابة بينهم وبينه عن طريق ابن له منهم ،فالصلة قائمة ابلرعاية والكالءة.
﴿ َوَك َفى ِاب ََّّللِ َوكِيالً *﴾
وهكذا ال يكتفي القرآن ببيان احلقيقة وتقريرها ي شأن العقيدة ،إمنا يضيف إليها إراحة
شعور الناس من انحية رعاية هللا َلم ،وقيامه سبحانه عليهم ،وعلى حوائجهم ومصاحلهم،
ليوكلوا إليه أمرهم كله ي طمأنينة.
كنبوة
نبوة ِ
ويصحح القرآن هنا عقيدة النصارى كما يصحح كل عقيدة جتعل للمالئكة ِ
ِ
ِ
يح أَ ْن يَ عكو َن َعْب ًدا ََِّّللِ َوَال
عيسى أو شرعاً ي األلوهية كشرعته ي األلوهية ﴿لَ ْن يَ ْستَ ْنك َ
ف الْ َمس ع
َّ ِ
ِ ِِ
ِِ ِ
ِ
ين
الْ َم َالئِ َكةع الْ عم َقَّربعو َن َوَم ْن يَ ْستَ ْن ِك ْ
ف َع ْن عبَ َادته َويَ ْستَك ْ
ْرب فَ َسيَ ْح عش عرعه ْم إلَْيه َمج ًيعا  فَأ ََّما الذ َ
َّ ِ
آمنوا وع ِملعوا َّ ِ ِ ِ
يدهم ِمن فَ ْ ِ ِ
استَك َْربعوا
َع َ َ
استَ ْن َك عفوا َو ْ
ين ْ
عج َورعه ْم َويَِز ع ع ْ ْ
الصاحلَات فَيع َوفِي ِه ْم أ ع
ضله َوأ ََّما الذ َ
ِ
ِ
اَّللِ ولِيًّا وَال نَ ِ
ِ ِ
ِ
ص ًريا﴾ [النساء.]173-172 :
يما َوَال َجي عدو َن ََلعْم م ْن عدون َّ َ َ
فَيع َع ِذ عهبعْم َع َذ ًااب أَل ً
لقد عين الرسل واألنبياء ومنهم عيسى عليه السالم بتقرير حقيقة وحدانية هللا سبحانه،
 378ي ظالل القران.817/2 ،
172

وحدانية ال تلتبس بشبهة شرك ،أو مشاهبة لصورة من الصور ،وعنوا بتقرير أن هللا سبحانه ليس
كمثله شيء ،فال يشرتك معه شيء ي ماهية وال صفة ،وال خاصيَّة.
وهذه احلقيقة جاء هبا الرسل أمجعون ،فقررها ي سرية كل رسول وي دعوة كل نِب ،وجعلها
حمور الرسالة ي عهد نوح عليه السالم إىل عهد حممد خامت النبيني (ﷺ) ،تتكرر الدعوة هبا
على لسان كل رسول وكان من العجيب أن أتبا الدايانت السماوية وهي حامسة وصارمة ي
اَّللَ َما لَ عك ْم ِم ْن إِلَه َغ ْريعهع﴾
﴿اي قَ ْوِم ْاعبع عدوا َّ
تقرير هذه احلقيقة يكون منهم من يعرف هذه َ
[األعراف ،]59 :وينسب هلل سبحانه البنني والبنات ،أو ينسب هلل سبحانه االمتزاج مع أحد من
خلقه ي صورة األقانيم ،اقتباسات من الوثنيات اليت عاشت ي اجلاهليات.379
إنه ال تستقيم تصورات الناس ،وال تستقر مشاعرهم إال حني يستيقنون حقيقة الصلة بينهم
وبني رهبم ،هو إله َلم ،وهم عبيده ،هو خالق َلم ،وهم خماليق ،هو مالك َلم ،وهم مماليك،
وهم كلهم سواء ي هذه الصلة ،ال بنوة ألحد ،وال امتزاج أبحد ،ومن مثَّ ال قرب ألحد إال
بشيء َّيلكه كل أحد ،ويوجه إرادته إليه فيبلغه( :التقوى والعمل الصاحل) .وهذا ي مستطا
كل أحد أن حياوله ،فأما البنوة واالمتزاج فأَّن هبما لكل أحد؟
وال تستقيم حياهتم وارتباطهم ووظائفهم ي احلياة إال حني تستقر ي أخالدهم تلك احلقيقة:
أَّنم كلهم عبيد لرب واحد ،ومن مث موقفهم كلهم جتاه صاحب السلطان واحد ،أما القرىب إليه
ففي متناول اجلميع ،عندئذ تكون املساواة بني بين اإلنسان.380
إنه ميالد جديد لَلنسان على يد اإلسالم ،ميالد لَلنسان املتحرر من العبودية للعباد،
ابلعبودية لرب العباد ،ومن مثَّ مل تقم ي اريخ اإلسالم كنيسة تستذل رقاب الناس ،بوصفها
املمثلة البن هللا ،أو لألقنوم املتمم لألقانيم اإلَلية املستمدة لسلطاَّنا من سلطان االبن أو
سلطان األقنوم.
ومل يقم كذلك ي اريخ اإلسالم سلطة مقدسة حتكم (ابحلق اإلَلي) زاعمة أن حقها ي
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ظل (احلق املقدس) للكنيسة
احلكم والتشريع مستمد من قرابتها أو تفويضها من هللا ،وقد َّ
والبابوات ي جانب ،واألابطرة الذين زعموا ألنفسهم حقاً مقدساً كحق الكنيسة ي جانب.
ظل هذا احلق أو ذاك قائماً ي أوراب ابسم االبن أو مركب األقانيم ،381حىت جاء الصليبيون
إىل أر اإلسالم مغريين ،فلما ارتدوا أخذوا معهم من أر اإلسالم بذرة الثورة على (احلق
املسماة حبركة اإلصالح
املقدس) ،كانت فيما بعد ثورات «مارتن لوثر» و«كالفن» و«زجنلي» َّ
على أساس من أتثري اإلسالم ووووح التصور اإلسالمي ،ونفي القداسة عن بين اإلنسان،
ونفي التفوي ي السلطان؛ ألنه ليست هناك إال ألوهية وعبودية ي عقيدة اإلسالم.
وهنا يقول القرآن كلمة الفصل ي ألوهية املسيح ونبوته ،وألوهية روح القدس «أحد
األقانيم» ،وي كل أسطورة عن نبوة أحد هلل ،أو ألوهية أحد مع هللا ،ي أ ِِ شكل من األشكال.
يقول القرآن كلمة الفصل بتقريره أن عيسى ابن مرمي عبد هللا ،وأنه لن يستنكف أن يكون
عبداً هلل ،وأن املالئكة املقربني عبيد هلل ،وأن مجيع خالئقه ستحشر إليه ،وأن الذين يستنكفون
عن صفة العبودية ينتظرهم العذاب األليم ،وأن الذين يقرون هبذه العبودية َلم الثواب العظيم.382
ِ
ِ
يح أَ ْن يَ عكو َن َعْب ًدا ََِّّللِ َوَال الْ َم َالئِ َكةع الْ عم َقَّربعو َن َوَم ْن
قال تعاىل﴿ :لَ ْن يَ ْستَ ْنك َ
ف الْ َمس ع
مجيعا  فَأ ََّما الَّ ِذين آمنوا وع ِملعوا َّ ِ
احل ِ
ِ ِِ
ِ ِ
ِ
ات
يَ ْستَ ْن ِك ْ
َ َع َ َ
ْرب فَ َسيَ ْح عش عرعه ْم إِلَْيه َ ً
الص َ
ف َع ْن عبَ َادته َويَ ْستَك ْ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
يدهم ِمن فَ ْ ِ ِ
يما َوَال
استَ ْن َك عفوا َو ْ
ين ْ
عج َورعه ْم َويَِز ع ع ْ ْ
فَيع َوفِي ِه ْم أ ع
استَك َْربعوا فَيع َع ِذ عهبعْم َع َذ ًااب أَل ً
ضله َوأ ََّما الذ َ
اَّللِ ولِيًّا وَال نَ ِ
ِ ِ
ِ
ص ًريا﴾ [النساء.]173-172 :
َجي عدو َن ََلعْم م ْن عدون َّ َ َ
َّ
إن املسيح ابن مرمي لن يتعاىل عن أن يكون عبداً هلل؛ ألنه عليه السالم وهو نِب هللا
ورسوله خري من يعرف حقيقة األلوهية وحقيقة العبودية ،وأَّنما ماهيتان خمتلفتان ال متتزجان،
وهو خري من يعرف أنه من خلق هللا ،فال يكون خلق هللا كاهلل ،أو بعضاً من هللا ،وهو خري
من يعرف أن العبودية هلل فضالً على أَّنا احلقيقة املؤكدة الوحيدة ال تنقص من قدره ،فالعبودية
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هلل مرتبة ال َابها إال كافر بنعمة اخللق واإلنشاء.
وهي املرتبة اليت يصف هللا هبا رسله ،وهم ي أرقى حاالهتم وأكرمهم عنده ،وكذلك املالئكة
املقربون ،وفيهم روح القدس جربيل ،شأَّنم شأن عيسى عليه السالم وسائر األنبياء ،فما ابل
حق املعرفة؟
مجاعة من أتبا املسيح َبون له ما يرواه لنفسه ،ويعرف َّ
ِ
ف عن ِعبادتِِه ويستَكِْرب فَسيح عشرهم إِلَي ِه َِ
مج ًيعا *﴾
﴿ َوَم ْن يَ ْستَ ْنك ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ َ ْ ع ع ْ ْ
فاستنكافهم واستكبارهم ال َّينعهم من حشر هللا َلم بسلطانه ،سلطان األلوهية على العباد،
شأَّنم ي هذا شأن املقرين ابلعبودية املستسلمني هلل.فأما الذين عرفوا احلق ،فأقروا بعبوديتهم
هلل ،وعملوا الصاحلات ألن عمل الصاحلات هو الثمرة الطبيعية َلذه املعرفة وهذا اإلفراز
فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله.383
ون َِّ
﴿وأ ََّما الَّ ِذين استَ ْن َك عفوا واستَكْربوا فَي ع ِِذ عهبم ع َذااب أَلِيما وَال َِجي عدو َن ََلم ِمن د ِ
اَّلل َولِيًّا َوَال
عْ ْ ع
َ ْ
َ ْ َ ع ع َ عْ َ ً ً َ
َ
ِ
صريا﴾ [النساء]173 :
نَ ً
وما يريد هللا من عباده أن يقروا له ابلعبودية ،وأن يعبدوه وحده ألنه حباجة إىل عبوديتهم
وعبادهتم ،وال أَّنا تزيد ي ملكه تعاىل أو تنقص من شيء ،ولكنه يريد َلم أن يعرفوا حقيقة
لتصح تصوراهتم ومشاعرهم ،كما تصح حياهتم وأوواعهم ،فما َّيكن
األلوهية وحقيقة العبوديةَّ ،
تستقر التصورات واملشاعر ،وال أن تستقر احلياة واألووا  ،على أساس سليم قومي إال هبذه
أن َّ
املعرفة ،وما يتبعها من إقرار وما يتبع اإلقرار من ااثر.384
يريد هللا سبحانه أن تستقر هذه احلقيقة جبوانبها اليت بيناها ي نفوس الناس ،وي حياهتم،
ليخرجوا من عبادة العباد إىل عبادة هللا وحده ،ليعرفوا من صاحب السلطان ي هذا الكون،
وي هذه األر  ،فال َيضعوا إال له ،وملنهجه وشريعته للحياة ،وإال ملن حيكم حياهتم مبنهجه
وشرعه دون سواه ،يريد أن يعرفوا أن العبيد كلهم عبيد ،لريفعوا جباههم أمام كل من عداه،
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حني تعنو له وحده الوجوه واجلباه ،يريد أن يستشعروا العزة أمام املتجربين والطغاة حني َيرون
له راكعني ساجدين ،يذكرون هللا وال يذكرون أحداً إال هللا ،يريد أن يعرفوا أن القرىب إليه ال
جتيء عن صهر وال نسب ،ولكن جتيء عن تقوى وعمل صاحل ،فيعمرون األر ويعملون
الصاحلات قرىب إىل هللا ،يريد أن تكون َلم معرفة حبقيقة األلوهية وحقيقة العبودية.
إن تقدير هذه احلقيقة الكبرية ،وحتليق أنظار البشر هلل وحده ،وتعليق قلوهبم برواه ،وأعماَلم
بتقواه ،ونظام حياهتم إبذنه وشرعه ومنهجه دون سواه .إن هذا كله رصيد من اخلري والكرامة
واحلرية والعدل واالستقامة يضاف إىل حساب البشرية ي حياهتا األروية ،وزاد من اخلري
والكرامة واحلرية والعدل واالستقامة تستمتع به األر ي هذه احلياة ،فأما ما جيز هللا به
املؤمنني املقربني ابلعبودية العاملني للصاحلات ي االخرة فهو كرم منه وفضل ي حقيقة األمر
وفي من عطاء هللا.385
وي هذا الضوء جيب أن ننظر إىل قضية اإلَّيان ابهلل ي الصورة الناصعة اليت جاء هبا
اإلسالم ،وقرر أَّنا قاعدة الرسالة كلها ودعوة الرسل مجيعاً ،قبل أن حيرفها األتبا  ،وتشوهها
األجيال ،جيب أن ننظر إليها بوصفها ميالداً جديداً لَلنسان ،تتوافر له معه الكرامة واحلرية،
والعدل والصالح ،واخلروج من عبادة العباد إىل عبادة هللا وحده ي الشعائر ،وي نظام احلياة
سواء.
والذين يستنكفون من العبودية هلل ،يذلون لعبودايت ي هذه األر ال تنتهي ،يذلون
لعبودية اَلوى والشهوة ،أو عبودية الوهم واخلرافة ،ويذلون لعبودية البشر من أمثاَلم ،وحينون
َلم اجلباه ،وحي ِِكمون ي حياهتم ،وأنظمتهم وشرائعهم وقوانينهم وقيمهم وموازينهم عبيداً مثلهم
من البشر ،وهم سواء أمام هللا ،ولكنهم يتخذوَّنم اَلة من دون هللا ،هذا ي الدنيا ،أما ي
ِ
ِ
اَّللِ ولِيًّا والَ نَ ِ
ِ ِ
ِ
ص ًريا *﴾
يما َوالَ َجي عدو َن ََلعْم م ْن عدون َّ َ َ
االخرة ﴿فَيع َع ِذ عهبعْم َع َذ ًااب أَل ً

إَّنا القضية الكربى ي العقيدة السماوية تعروها هذه اآلية ي هذا السياق ي مواجهة
احنراف أهل الكتاب من النصارى ي ذلك الزمان ،وي مواجهة االحنرافات كلها إىل اخر
الزمان.386
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 2ـ هللا ليس املسيح وال اثلث ثالثة:
َّ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يل
ين قَالعوا إِ َّن َّ
يح ابْ عن َم ْرَميَ َوقَ َال الْ َمس ع
اَّللَ عه َو الْ َمس ع
قال تعاىل﴿ :لََق ْد َك َفَر الذ َ
يح َاي بَِين إ ْسَرائ َ
ِ ِِ
ني
اَّللع َعلَْي ِه ْ
اَّللَ َرِِ يب َوَربَّ عك ْم إِنَّهع َم ْن يع ْش ِرْك ِاب ََّّللِ فَ َق ْد َحَّرَم َّ
ْاعبع عدوا َّ
َّار َوَما للظَّالم َ
اجلَنَّةَ َوَمأْ َواهع الن ع
ِمن أَنْصار  لََق ْد َك َفر الَّ ِذين قَالعوا إِ َّن َّ ِ
ث ثََالثَة وما ِمن إِلَه إَِّال إِلَه و ِ
احد َوإِ ْن َملْ يَْن تَ عهوا
اَّللَ َاثل ع
ْ َ
ََ ْ
َ
َ َ
َّ ِ
اَّللِ َويَ ْستَ ْغ ِف عرونَهع َو َّ
ين َك َف عروا ِمْن عه ْم َع َذاب أَلِيم  أَفَ َال يَتعوبعو َن إِ َىل َّ
اَّللع
َع َّما يَ عقولعو َن لَيَ َم َّس َّن الذ َ
ِ
ِ
اان
ت ِم ْن قَ ْبلِ ِه الر عس عل َوأعمهع ِص ِِدي َقة َك َ
يح ابْ عن َم ْرَميَ إَِّال َر عسول قَ ْد َخلَ ْ
َغ عفور َرحيم  َما الْ َمس ع
ِ
ََّن ي ْؤفَ عكو َن  قعل أَتَعب عدو َن ِمن د ِ
ِ
ون
ْ ع
ََْ عك َالن الطَّ َع َام انْظعْر َكْي َ
ف نعبَِِ ع
ْ ْع
ني ََلععم ْاآل َايت عمثَّ انْظعْر أ َّ ع
اَّللِ ما َال َّيَْلِ
الس ِميع الْعلِيم  قعل اي أ َْهل الْ ِكتَ ِ
اب َال تَ ْغلعوا ِي
و
ه
اَّلل
و
ا
ع
ف
ن
ال
و
ا
ر
و
م
ك
ل
ك
ع
َ
َّ
َ
ْ
ًّ
َّ
َ
ع
َ
ع
َ
ً
َ
َّ َ
ع
ع
ْ
َ
َ
ْ
َ
ع
َ
ِ
ِ
السبِ ِيل﴾
ِدينِ عك ْم َغ ْ َري ْ
ولوا َع ْن َس َو ِاء َّ
َولوا َكث ًريا َو َ
ولوا م ْن قَ ْب عل َوأ َ
احلَِِق َوَال تَتَّبِععوا أ َْه َواءَ قَ ْوم قَ ْد َ
[المائدة]77-72 :

لقد تسربت املقوالت املنحرفة من اجملامع الكنسية إىل العقيدة النصرانية اليت جاء هبا عيسى
عليه السالم رسوالً من عند هللا ،كإخوانه الرسل الذين جاؤوا بكلمة التوحيد خالصة ال يشوهبا
ظل من الشرك ،ألن الرساالت كلها جاءت لتقرير كلمة التوحيد ي األر وإبطال كلمة
الشرك.
ونذك ر ابختصار ما انتهت إليه تلك اجملامع من االتفاق على التثليث وألوهية املسيح
واخلالف فيما بينها بعد ذلك.
جاء ي كتاب (سوسنة سليمان) لنومل بن نعمة هللا بن جرجس النصراين :أن عقيدة
النصارى اليت ال ختتلف ابلنسبة َلا الكنائس وهي أصل الدستور الذ بيِنه اجملمع النيقاو هي
اإلَّيان إبله واحد :أب واحد وابط الكل ،خالق السماوات واألر  ،كل ما يعرى وما ال يعرى،
وبرب واحد يسو  ،االبن الوحيد املولود من األب قبل الدهور من نور هللا إله حق من إله حق
مولود غري خملوق ،مساو لألب ي اجلوهر الذ به كان كل شيء ،والذ من أجلنا حنن البشر،
وجتسد من الروح القدس ،ومن مرمي العذراء أتنس ،وصلب
ومن أجل خطاايان نزل من السماء َّ
عنا على عهد بيالطس ،وأتمل وقرب ،وقام من األموات ي اليوم الثالث على ما ي الكتب وصعد
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إىل السماء ،وجلس على َّيني الرب ،وسيأيت مبجد ليدين األحياء واألموات ،وال فناء مللكه،
َّيجده،
واإلَّيان بروح القدس ،الرب احمليي املنبثق من األب الذ هو مع االبن يسجد له و ِ
الناطق ابألنبياء ،وقد قال الدكتور «بوست» ي «اريخ الكتاب املقدس» :طبيعة هللا عبارة
عن ثالثة أقانيم متساوية :هللا االب ،وهللا االبن ،وهللا الروح القدس ،فإىل االب ينتمي اخللق
بواسطة االبن ،وإىل االبن الفداء ،وإىل الروح القدس التطهري.387
ونظراً لصعوبة تصور األقانيم الثالثة ي واحد ،وصعوبة اجلمع بني التوحيد والتثليث ،فإن
ال عكتَّاب النصارى عن الالهوت حاولوا أتجيل النظر العقلي ي هذه القضية اليت يرفضها العقل
ابتداء ،ومن ذلك ما كتبه القس «بوطر» ي رسالة «األصول والفرو » حيث يقول :قد فهمنا
ذلك على قدر طاقة عقولنا ،ونرجو أن نفهمه فهماً أكثر جالء ي املستقبل حني يكشف لنا
احلجاب عن كل ما ي السماوات وما ي األر  ،أما ي الوقت احلاور ففي القدر الذ
فهمناه كفاية.388
وهللا سبحانه وتعاىل يقول :إن هذه املقاالت كلها كفر ،وهي تتضمن كما رأينا القول
أبلوهية املسيح عليه السالم ،والقول أبن هللا اثلث ثالثة ،وليس بعد قول هللا سبحانه قول:
وهللا يقول احلق وهو يهد السبيل.
اَّلل هو الْم ِسيح ابن مرَمي وقَ َال الْم ِسيح اي ب ِين إِسرائِ
﴿لََق ْد َك َفر الَّ ِذين قَالعوا إِ
َّ
يل ْاعبع عدوا
ن
َّ
َ
ع
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
ع
ع
َ
َ
َ
ع
َ َ
َ
َ
َ
ِ ِِ
ني ِم ْن
اَّللع َعلَْي ِه ْ
اَّللَ َرِِ يب َوَربَّ عك ْم إِنَّهع َم ْن يع ْش ِرْك ِاب ََّّللِ فَ َق ْد َحَّرَم َّ
َّ
َّار َوَما للظَّالم َ
اجلَنَّةَ َوَمأْ َواهع الن ع
أَنْصار  لََق ْد َك َفر الَّ ِذين قَالعوا إِ َّن َّ ِ
ث ثََالثَة وما ِمن إِلَه إَِّال إِلَه و ِ
احد َوإِ ْن َملْ يَْن تَ عهوا
اَّللَ َاثل ع
َ
ََ ْ
َ
َ َ
َّ ِ
اَّللِ َويَ ْستَ ْغ ِف عرونَهع َو َّ
ين َك َف عروا ِمْن عه ْم َع َذاب أَلِيم  أَفَ َال يَتعوبعو َن إِ َىل َّ
اَّللع
َع َّما يَ عقولعو َن لَيَ َم َّس َّن الذ َ
َغ عفور َرِحيم ﴾ [المائدة.]74-72 :
هكذا حذرهم املسيح عليه السالم فلم حيذروا ،ووقعوا بعد أن رفعه هللا إليه فيما حذرهم
من الوقو فيه ،وما أنذرهم عليه من احلرمان من اجلنة واالنتهاء إىل النار ،ونسوا قول املسيح
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ِ ِ
اَّللَ َرِِ يب َوَربَّ عك ْم﴾ ،حيث أعلن َلم أنه هو وهم ي العبودية
يل ْاعبع عدوا َّ
عليه السالم ﴿ َايبَِين إ ْسَرائ َ
سواء لربوبية هللا الواحد ،الذ ليس له شركاء.
ويستوي القرآن الكرمي على سائر مقوالهتم الكافرة ﴿لََق ْد َك َفر الَّ ِذين قَالعوا إِ َّن َّ ِ
ث
اَّللَ َاثل ع
َ َ
ِ
ثَالَثَة﴾ ،ويقرر احلقيقة اليت تقوم عليها كل عقيدة جاء هبا رسول من عند هللا ﴿ َوَما م ْن إِلَه إِالَّ
إِلَه و ِ
احد﴾.
َ
ليمسن الذين
ويهددهم عاقبة الكفر الذ ينطقون به ويعتقدونه (وإن مل ينتهوا عما يقولون
َّ
كفروا منهم عذاب أليم) .والكافرون هم الذين ال ينتهون عن هذه املقوالت اليت حكم عليها
هللا ابلكفر الصراح.
مث أردف التهديد والوعيد ابلتحضي والرتغيب (أفال يتوبون إىل هللا ويستغفرونه وهللا غفور
رحيم) ليبقى َلم ابب التوبة مفتوحاً ،وليطمعهم ي مغفرة هللا ورمحته قبل فوات األوان ،مث
واجههم ابملنطق الواقعي القومي ،لعله يرد فطرهتم إىل اإلدراك السليم مع التعجب ي أمرهم ي
االنصراف عن هذا املنطق بعد البيان واإليضاح.389
ِ
اان ََْ عك َال ِن
ت ِم ْن قَ ْبلِ ِه الر عس عل َوأعمهع ِص ِِدي َقة َك َ
يح ابْ عن َم ْرَميَ إَِّال َر عسول قَ ْد َخلَ ْ
َ
﴿ما الْ َمس ع
الطَّعام انْظعر َكيف نعبِني ََلم ْاآلاي ِ
ََّن يع ْؤفَ عكو َن﴾ [المائدة.]75 :
ت عمثَّ انْظعْر أ َّ
َ َ ْ ْ َ َ ِ ع عع َ
ِ
يح ابْ عن َم ْرَميَ إِالَّ َر عسول﴾ :لريد على اليهود ي تكذيبهم ،وعلى النصارى ي
﴿ َما الْ َمس ع
ِادعائهم إَليَّته.
﴿ َوأعمهع ِص ِِدي َقة﴾ :رداً على من نسبها إىل ،فالصديقة املبالغة ي الصدق ،فكيف يتصور
من النقية التقية العابدة املخبتة أن ترتكب الفاحشة؟ مث إنه مولود وله أم ،فكيف يكون املولود
إَلاً؟
حسي مشاهد سبيل إلنكاره من قبلهم على أنه بشر
اان ََْ عكالَ ِن الطَّ َع َام﴾ :دليل
﴿ َك َ
ٌّ
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حيتاج إىل الطعام ،واحملتاج ال يكون رابً بل مربوابً.390
وأكل الطعام مسألة واقعية ي حياة املسيح عليه السالم ،وأمه الصديقة ،وهي خصيصة
احملدثني ،ودليل على بشرية املسيح وأمه أو على انسوته بتعبريهم
من خصائص األحياء َ
الالهويت فأكل الطعام تلبية حلاجة جسدية ال مراء فيها ،وال يكون إَلاً من حيتاج إىل الطعام
ليعيش ،فاهلل حي بذاته ،قائم بذاته ،ابق بذاته ،ال حيتاج وال يدخل إىل ذاته سبحانه ،أو َيرج
منها شيء حادث كالطعام.
ونظراً لوووح هذا املنطق الواقعي ونصاعته اليت ال جيادل فيها إنسان بعقل ،فإنه يعقب
ني ََلععم
البني ﴿انْظعْر َكْي َ
ف نعبَِِ ع
عليه ،ابستنكار موقفهم والتعجب من انصرافهم عن ذلك املنطق ِِ
ََّن يع ْؤفَ عكو َن *﴾
اآلايت عمثَّ انْظعْر أ َّ
ولقد كانت هذه احلياة البشرية الواقعية للمسيح عليه السالم ،مصدر تعب ملن أرادوا أتليهه
على الرغم من تعاليمه فقد احتاجوا إىل كثري من اجلدل واخلالف حول الهوتية املسيح عليه
السالم وانسوتيته.
ِ
ون َِّ
اَّلل هو َّ ِ
﴿قعل أَتَعب عدو َن ِمن د ِ
يع الْ َعلِ عيم﴾
اَّلل َما َال َّيَْل ع
ك لَ عك ْم َ
ْ ع
ْ ْع
السم ع
وًّرا َوَال نَ ْف ًعا َو َّع ع َ
[المائدة.]76 :
واستطراداً ي ذلك املنطق القرآين املبني ي زاوية أخرى جييء هذا االستنكار (قل أتعبدون
من دون هللا ما ال َّيلك لكم وراً وال نفعاً وهللا هو السميع العليم)؟
وَيتار التعبري بكلمة (مبا) بدل كلمة (من) ي هذا املووو قصداً ليدرج املخلوقات اليت
تعبد كلها مبا فيها من العقالء ي سلك واحد ،ألنه يشري إىل ماهيتها املخلوقة احلادثة البعيدة
عن حقيقة األلوهية ،فيدخل عيسى ويدخل روح القدس وتدخل مرمي ،كلهم ي (ما) ألَّنم
مباهيتهم من خلق هللا ،ويلقي هذا التعبري ظله كذلك ي هذا املقام ،فيبعد أن يكون أحداً من
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خلق هللا مستحقاً للعبادة وهو ال َّيلك َلم وراً وال نفعاً.
اَّلل هو َّ ِ
يع الْ َعلِ عيم *﴾ :فاهلل الذ يسمع ،ومن مث يضر وينفع ،كما أنه هو الذ
السم ع
﴿ َو َّع ع َ
يسمع دعاء عبيده وعبادهتم إايه ،ويعلم ما تكن صدورهم وما يكمن وراء الدعاء والعبادة ،فأما
ما سواه فال يسمع وال يعلم ،وال يستجيب الدعاء.
﴿قعل اي أ َْهل الْ ِكتَ ِ
ولوا ِم ْن قَ ْب عل
اب َال تَ ْغلعوا ِي ِدينِ عك ْم َغ ْ َري ْ
احلَ ِِق َوَال تَتَّبِععوا أ َْه َواءَ قَ ْوم قَ ْد َ
َْ َ
ِ
السبِ ِيل﴾ [المائدة.]77 :
ولوا َع ْن َس َو ِاء َّ
َولوا َكث ًريا َو َ
َوأ َ
ينهي هذا كله بدعوة جامعة ،يكلف رسول هللا (ﷺ) أن يوجهها إىل أهل الكتاب ي اآلية
السابقة ،فمن الغلو ي تعظيم عيسى عليه السالم جاءت كل االحنرافات ومن أهواء احلكام
الرومان ،الذين دخلوا النصرانية بوثنيتهم ،ومن أهواء اجملامع املتناحرة كذلك ،دخلت كل تلك
املقوالت على دين هللا الذ أرسل به املسيح عليه السالم ،فبلغه أبمانة الرسول وهو يقول َلم
ِ ِ
َّار
اَّللع َعلَْي ِه ْ
اَّللَ َرِِ يب َوَربَّ عك ْم إِنَّهع َم ْن يع ْش ِرْك ِاب ََّّللِ فَ َق ْد َحَّرَم َّ
يل ْاعبع عدوا َّ
َ
اجلَنَّةَ َوَمأْ َواهع الن ع
﴿اي بَِين إ ْسَرائ َ
وما لِلظَّالِ ِم ِ
صار﴾ [المائدة.]72 :
َ
ني م ْن أَنْ َ
ََ
وهذا النداء اجلديد هو دعوة اإلنقاذ ألهل الكتاب ،ليخرجوا هبا من ِ
خضم االحنرافات
ِ
واالختالفات واألهواء والشهوات الذ خا فيه أولئك الذين ولوا من قبل وأولوا كثرياً
وولوا عن سواء السبيل.391
إن املسيح عليه السالم عبد هللا ورسوله ،وخلق من خلقه ،قال له (كن) فكان ،وخلقه
ابلكلمة اليت أرسل هبا جربيل إىل مرمي ،فنفخ فيها من روحه إبذن ربه .ومل َنف املسيح أن
يكون عبداً هلل وال املالئكة املقربون ،ومن يرتفَّع عن عبادة هللا يعذبه هللا يوم القيامة ،ومن يؤمن
ابهلل ويعمل صاحلاً يعطيه من الثواب على قدر عمله ويزيده من فضله وإحسانه .وكيف يكون
املسيح إَلاً وهو عبد خملوق كسائر العباد تنفذ فيه قدرة هللا ومشيئته ،وَيضع لقهره وسلطانه.392
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ِ
َّ ِ
ِ
اَّللِ َشْي ئًا
ك ِم َن َّ
ين قَالعوا إِ َّن َّ
يح ابْ عن َم ْرَميَ قع ْل فَ َم ْن َّيَْل ع
اَّللَ عه َو الْ َمس ع
قال تعاىل﴿ :لََق ْد َك َفَر الذ َ
ِ
ِِ
السماو ِ
ك الْم ِسيح ابن مرَمي وأ َّعمه ومن ِي ْاألَر ِ َِ
ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
مج ًيعا َو ََّّلل عم ْل ع
ْ
إ ْن أ ََر َاد أَ ْن يع ْهل َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ع َ َ ْ
ك َّ َ َ
اَّللع َعلَى عك ِِل َش ْيء قَ ِدير﴾ [المائدة.]17 :
َوَما بَْي نَ عه َما ََيْلع عق َما يَ َشاءع َو َّ
 3ـ لعن كفار بين إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مرمي:
َّ َّ ِ
ِ ِ
ِ
ين
قال تعاىلَ :
س َما َكانعوا يَ ْف َعلعو َن  تَ َرى َكث ًريا مْن عه ْم يَتَ َول ْو َن الذ َ
﴿ع ْن عمْن َكر فَ َعلعوهع لَبْئ َ
اَّلل َعلَْي ِهم وِي الْع َذ ِ
ِ
اب عه ْم َخالِ عدو َن  َولَ ْو
ت ََلعْم أَنْ عف عس عه ْم أَ ْن َس ِخ َ
َّم ْ
ط َّع ْ َ َ
س َما قَد َ
َك َف عروا لَبْئ َ
ِ
َِّب وما أعنْ ِزَل إِلَي ِه ما َّاختَ عذوهم أَولِياء ولَ ِك َّن َكثِريا ِمْن هم فَ ِ
ِ
اس عقو َن﴾
ْ َ
َكانعوا يع ْؤمنعو َن ِاب ََّّلل َوالنِ ِِ َ َ
ً عْ
عْ ْ َ َ َ
[المائدة.]81-79 :
هذا تقرير شامل عن موقف أنبياء بين إسرائيل على مدى التاريخ ،ممثَّالً ي موقف داود
وعيسى عليهما السالم ،وكالمها لعن كفار بين إسرائيل واستجاب هللا له بسبب عصياَّنم
وعدواَّنم ،وبسبب احنالَلم االجتماعي ،وسكوهتم عن املنكر ،يفشو فيهم فال يتناهون عنه،
وبسبب توليهم الكافرين فباؤوا ابلسخط واللعنة ،وكتب عليهم اخللود ي العذاب ،وهكذا يبدو
أن اريخ بين إسرائيل ي الكفر واملعصية واللعنة عريق ،وأن أنبياءهم الذين أرسلوا َلدايتهم
وإنقاذهم ،هم ي النهاية الذين تولوا لعنتهم وطردهم من هداية هللا ،فسمع هللا دعاءهم ،وكتب
السخط واللعنة على بين إسرائيل .والذين كفروا من بين إسرائيل هم الذين حرفوا كتبهم املنزلة
وهم الذين مل يتحاكموا إىل شريعة هللا كما مر ي املواوع القرآنية املتعددة ي هذه السورة وي
َّ
لينصرن كل رسول ويعزرونه.
السور غريها ،وهم الذين نقضوا عهد هللا معهم
﴿ َذلِ َ ِ
ص ْوا َوَكانعوا يَ ْعتَ عدو َن *﴾
ك مبَا َع َ
هي املعصية واالعتداء ،يتمثالن ي كل صورمها االعتقادية والسلوكية على السواء ،وقد
فصل هللا ي كتابه الكرمي .ومل تكن املعصية
حفل اريخ بين إسرائيل ابملعصية واالعتداء كما ِ
واالعتداء أعماالً فردية ي جمتمع بين إسرائيل ولكنها انتهت إىل أن تصبح طابع اجلماعة كلها
وأن يسكت عنها اجملتمع وال يقابلها ابلتناهي والنكري.
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ِ
س َما َكانعوا يَ ْف َعلعو َن *﴾
﴿ َكانعوا الَ يَتَنَ َ
اه ْو َن َع ْن عمْن َكر فَ َعلعوهع لَبْئ َ
إن العصيان والعدوان قد يقعان ي كل جمتمع من الشريرين املفسدين املنحرفني ،فاألر
ال ختلو من الشر ،واجملتمع ال َيلو من الشذوذ ،ولكن طبيعة اجملتمع الصاحل ال تسمح للشر
واملنكر أن يصبحا عرفاً مصطلحاً عليه ،وأن يصبحا سهالً جيرتئ عليه كل من يهم به ،وعندما
يصبح فعل الشر أصعب من فعل اخلري ي جمتمع من اجملتمعات ،ويصبح اجلزاء على الشر رادعاً
ومجاعياً تقف اجلماعة كلها دونه وتوقع العقوبة الرادعة عليه ،عندئذ ينزو الشر وتنحسر
دوافعه ،وعندئذ يتماسك اجملتمع فال تنحل عراه ،وعندئذ ينحصر الفساد ي أفراد أو جمموعات
يطاردها اجملتمع ،وال يسمح َلا ابلسيطرة ،وعندئذ ال تشيع الفاحشة وال تصبح هي الطابع
العام.393
ويبني القرآن الكرمي موقف األنبياء من بين إسرائيل من الفساد املستشر ي بين إسرائيل،
وكيف وقف نِب هللا داود ونِب هللا عيسى ود املنكر ،ويبني القرآن الكرمي خطورة تويل الذين
َّ َّ ِ
ِ ِ
ِ
ت ََلعْم أَنْ عف عس عه ْم
س َما قَ َّد َم ْ
كفروا عندما قال تعاىل﴿ :تَ َرى َكث ًريا مْن عه ْم يَتَ َول ْو َن الذ َ
ين َك َف عروا لَبْئ َ
اَّلل َعلَْي ِهم وِي الْع َذ ِ
َِّب َوَما أعنْ ِزَل إِلَْي ِه
اب عه ْم َخالِ عدو َن  َولَ ْو َكانعوا يع ْؤِمنعو َن ِاب ََّّللِ َوالنِ ِِ
أَ ْن َس ِخ َ
ط َّع ْ َ َ
ما َّاختَ عذوهم أَولِياء ولَ ِك َّن َكثِريا ِمْن هم فَ ِ
اس عقو َن﴾ [المائدة.]81-80 :
َ
ً عْ
عْ ْ َ َ َ
 4ـ هللا تعاىل منزه عن الولد والشريك:
قال تعاىل﴿ :ما َّاختَ َذ َّ ِ
ِ ِ ِ
ب عكل إِلَه ِمبَا َخلَ َق َولَ َع َال
َ
اَّللع م ْن َولَد َوَما َكا َن َم َعهع م ْن إلَه إ ًذا لَ َذ َه َ
ِ
ِ
اَّلل ع َّما ي ِ
ص عفو َن  َعامل الْغَْي ِ
الش َه َادةِ فَتَ َع َاىل َع َّما يع ْش ِرعكو َن﴾
ض عه ْم َعلَى بَ ْع
ب َو َّ
بَ ْع ع
عسْب َحا َن َّ َ َ
[المؤمنون.]92-91 :
لو ق ِِدر تعدد االَلة النفرد كل واحد منهم مبا خلق ،و َّ
استبد به ،ولتميز ملك كل واحد عن
االخر ،مث لكان كل منهم يطلب قهر االخر وخالفه ،فيعلو بعضهم على بع  ،فال ينتظم
الكون بذلك ،ومبا أن الوجود متِسق منتظم ،ال نرى فيه أثراً لتمايز املمالك والتغالب ،فإن هللا
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واحد ال شريك له.394
قال تعاىل﴿ :ب ِديع َّ ِ
ََّن ي عكو عن لَه ولَد وَمل تَ عكن لَه ص ِ
احبَة َو َخلَ َق عك َّل
ع َ َْ ْ ع َ
الس َم َاوات َو ْاأل َْر ِ أ َّ َ
َ ع
َش ْيء َوعه َو بِ عك ِِل َش ْيء َعلِيم﴾ [األنعام.]101 :
إن الذ يبد ي هذا الوجود إبداعاً من العدم ما تكون حاجته إىل اخللق؟
واخللق إما هم امتداد الفانني وعون الضعفاء ،ولذة من ال يبدعون مث هم يعرفون قاعدة
التكاثر ،أن يكون للكائن صاحبة أنثى من جنسه ،فكيف يكون هلل ولد ،ليس كمثله شيء،
فأَّن يكون النسل بال تزاوج؟
وهي حقيقة ولكنها تواجه مستواهم التصور  ،وختاطبهم ابألمثلة القريبة من حياهتم
ومشاهداهتم ،فاملخلوق ال يكون أبداً شريكاً للخالق ،وحقيقة اخلالق غري حقيقة املخلوق ،كما
يواجههم بعلم هللا املطلق الذ ال يقابله منهم إال أوهام وظنون ﴿ َو َخلَ َق عك َّل َش ْيء َوعه َو بِ عك ِِل
َش ْيء َعلِيم﴾ [األنعام.]101 :
فالذ يعبد ويطا ويعرتف له ابلدينونة وحده هو خالق كل شيء ،فال إله إذن غريه ،وال
ِ
اعبع عدوهع َوعه َو َعلَى عك ِِل َش ْيء
رب إذن سواه ﴿ َذلِ عك عم َّ
اَّللع َرب عك ْم َال إِلَهَ إَِّال عه َو َخال عق عك ِِل َش ْيء فَ ْ
َوكِيل﴾ [األنعام.]102 :
ِ
ك َّ ِ
ات و ْاألَر ِ وَمل ي ت ِ
َّخ ْذ َولَ ًدا َوَملْ يَ عك ْن لَهع َش ِريك ِي
وقال تعاىل﴿ :الَّذ لَهع عم ْل ع
الس َم َاو َ ْ َ ْ َ
ِ
َّرهع تَ ْق ِد ًيرا﴾ [الفرقان.]2 :
الْ عم ْلك َو َخلَ َق عك َّل َش ْيء فَ َقد َ
كل شيء مما سواه خملوق مربوب ،وكل شيء حتت قهره وتدبريه ،وهو الذ هيأ كل شيء
ملا يصلح له بال خلل فيه ،وقدر حجمه وشكله ووظيفته وعمله وزمانه ومكانه وتناسقه مع
غريه من هذا الوجود الكبري.
كما إنه خلق اإلنسان على هذا الشكل الذ تراه فقدره للتكاليف واملصاحل املنوطة به ي
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مسمى ،وهو
الدين والدنيا ،وقدره للبقاء إىل أمد معلوم ،وجعله يتناسل المتداد احلياة إىل أجل َّ
سبحانه ابق ال يفىن قادر ال حيتاج وكل ما ي السماوات واألر منقادون له ،يقرون له
ابلطاعة ويشهدون له ابلوحدانية ،وال َّيتنع منهم شيء على تكوينه وتقديره.395
اَّلل ولَ ًدا سبحانَه بل لَه ما ِي َّ ِ
َّ
الس َم َاوات َو ْاأل َْر ِ عكلٌّ لَهع
عْ َ ع َ ْ ع َ
﴿وقَالعوا اختَ َذ َّع َ
وقال تعاىلَ :
قَانِتعو َن  ب ِديع َّ ِ
ول لَهع عك ْن فَيَ عكو عن﴾
ضى أ َْمًرا فَِإَّمنَا يَ عق ع
الس َم َاوات َو ْاأل َْر ِ َوإِ َذا قَ َ
َ ع
[البقرة.]117-116 :
يتكون ،ويوجد على ِوفق ما أراد من غري امتنا وال
كل ما قدره من األمور وأراد كونه َّ
يتصور
توقف ،ومن كان هبذه الصفة من القدرة كانت صفاته مباينة لصفات األجسام ،فأَّن ِ
التوالد ،مث والذ ابتد السماوات واألر من غري أصل وعلى غري مثال هو الذ ابتد
املسيح عيسى من غري والد بقدرته.396
ِ
ات
﴿وقَالعوا َّاختَ َذ َّ
اد َّ
الر ْمحَ عن َولَ ًدا  لََق ْد جْئ تع ْم َشْي ئًا إِ ًّدا  تَ َك ع
الس َم َاو ع
وقال تعاىلَ :
ال َهدًّا  أَ ْن َد َع ْوا لِ َّلر ْمحَ ِن َولَ ًدا  َوَما يَْن بَغِي لِ َّلر ْمحَ ِن
يَتَ َفطَّْر َن ِمْنهع َوتَ ْن َشق ْاأل َْر ع َوَِختر ْ
اجلِبَ ع
السماو ِ
ِ
ِ
ِ
اه ْم
ات َو ْاأل َْر ِ إَِّال ِآيت َّ
صع
الر ْمحَ ِن َعْب ًدا  لََق ْد أ ْ
َح َ
أَ ْن يَتَّخ َذ َولَ ًدا  إ ْن عكل َم ْن ي َّ َ َ
َّه ْم َعدًّا  َوعكل عه ْم آتِ ِيه يَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة فَ ْرًدا﴾ [مريم.]95-88 :
َو َعد ع
إن ومري الكون وجوارحه لتنتف وترتعش وترجف من مسا تلك القولة النابية واملساس
بقداسته الذات العلية كما ينتف كل عضو وكل جارحة عندما يغضب اإلنسان للمساس
اَّللع َولَ ًدا﴾.
بكرامته أو كرامة من حيبه ﴿ َوقَالعوا َّاختَ َذ َّ
هذه االنتفاوة الكونية للكلمة النابية تشرتك فيها السماوات واألر واجلبال ،واأللفاظ
إبيقاعها ترسم حركة الزلزلة واالرجتاف ،وما تكاد الكلمة النابية تنطلق حىت تنطلق كلمة التفظيع
والتبشيع ﴿لََق ْد ِجْئ تع ْم َشْي ئًا إِ ًّدا *﴾ ،مث يهتز كل ساكن من حوَلم ويرتج كل مستقر ،ويغضب
الكون كله لبارئه سبحانه وتعاىل ،وهو حيس بتلك الكلمة تصدم كيانه وفطرته وجتاي ما وقر
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ات
ي ومريه وما َّ
اد َّ
استقر ي كيانه ،وهتز القاعدة اليت قام عليها واطمأن إليها ﴿تَ َك ع
الس َم َاو ع
ال َهدًّا  أَ ْن َد َع ْوا لِلَّر ْمحَ ِن َولَ ًدا  َوَما يَْن بَغِي لِ َّلر ْمحَ ِن
يَتَ َفطَّْر َن ِمْنهع َوتَ ْن َشق ْاأل َْر ع َوَِختر ْ
اجلِبَ ع
أَ ْن ي ت ِ
َّخ َذ َولَ ًدا﴾ [مريم ،]92-90 :وي وسط القضية الكونية يصدر البيان الوحيد ﴿إِ ْن عكل َم ْن
َ
السماو ِ
ِ
َّه ْم َعدًّا  َوعكل عه ْم آتِ ِيه
ات َو ْاأل َْر ِ إَِّال ِآيت َّ
اه ْم َو َعد ع
صع
الر ْمحَ ِن َعْب ًدا  لََق ْد أ ْ
َح َ
ي َّ َ َ
ي وم الْ ِقيام ِة فَ رًدا﴾ [مريم]95-93 :
َْ َ َ َ ْ
إن كل من ي السماوات واألر إال عبد َيت معبوده خاوعاً طائعاً ،فال ولد وال شريك،
إمنا خلق وعبيد ،وإن الكيان البشر لريجتف وهو يتصور مدلول هذا البيان َعْب ًدا ﴿لََق ْد
ِِ
يه ي وم الْ ِقيام ِة فَ رًدا﴾ [مريم]95-94 :
اه ْم َو َعد ع
صع
أْ
َح َ
َّه ْم َعدًّا  َوعكل عه ْم آت َ ْ َ َ َ ْ
فعني هللا على كل فرد ،وكل فرد يقدم وحيداً ،ال َنس أبحد وال يعتز أبحد ،حىت روح
الداين ي وسط هذه الوحدة
اجلماعة ومشاعر اجلماعة عجيََّرد منها ،فإذا هو وحيد فريد أمام َّ
ِ َّ ِ
ِ
ين َآمنعوا َو َع ِملعوا
والوحشة والرهبة إذ املؤمنون ي ظالل نديَّة من ِ
الود السامي :ود الرمحن ﴿إ َّن الذ َ
َّ ِ
احل ِ
الر ْمحَ عن عوًّدا﴾ [مريم.397]96 :
ات َسيَ ْج َع عل ََلععم َّ
الص َ
السماو ِ
ِ
ات َوَما ِي ْاأل َْر ِ
وقال تعاىل﴿ :قَالعوا َّاختَ َذ َّ
اَّللع َولَ ًدا عسْب َحانَهع عه َو الْغَِين لَهع َما ي َّ َ َ
ِ َّ ِ
إِ ْن ِعْن َد عكم ِمن س ْلطَان ِهب َذا أَتَ عقولعو َن علَى َِّ
ين يَ ْف َرتعو َن َعلَى
َ
َ
ْ ْ ع
اَّلل َما َال تَ ْعلَ عمو َن  قع ْل إ َّن الذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َِّ ِ
يد ِمبَا
اب الشَّد َ
ب َال يع ْفل عحو َن  َمتَا ِي الدنْيَا عمثَّ إِلَْي نَا َم ْرجعع عه ْم عمثَّ نعذي عق عه عم الْ َع َذ َ
اَّلل الْ َكذ َ
َكانعوا يَ ْك عف عرو َن﴾ [يونس.]70-68 :
إن عقيدة أن هلل سبحانه وتعاىل ولداً ،هي عقيدة ساذجة منشؤها قصور من التصور ،يعجز
عن إدراك الفارق اَلائل بني الطبيعة اإلَلية األزلية الباقية ،والطبيعة البشرية املخلوقة الفانية،
والقصور كذلك عن إدراك حكمة السنة اليت جرت بتوالد أبناء الفناء هو التكملة الطبيعية ملا
فيهم من نقص وقصور ال يكوانن هلل.
فالبشر َّيوتون واحلياة ابقية إىل أجل معلوم ،فإىل أن ينقضي هذا األجل فحكمة اخلالق
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تقتضي امتداد البشر ،والولد وسيلة َلذا االمتداد ،والبشر يهرمون ويشيخون فيضعفون ،والولد
تعوي عن القوة الشائخة بقوة فتية ،تؤد دورها ي عمارة األر كما شاء هللا وتعني
الضعفاء والشيوخ على بقية احلياة.
والبشر يكافحون فيما حييط هبم ،ويكافحون أعداءهم من احليوان والناس ،فهم ي حاجة
إىل التساند ،والولد أقرب ما يكون إىل العون ي هذه األحوال.
والبشر يستكثرون من املال الذ جيلبونه ألنفسهم ابجلهد الذ يبذلونه والولد يعني على
اجلهد الذ جيلب املال ،وهكذا إىل سائر ما اقتضته حكمة اخلالق لعمارة هذه األر  ،حىت
ينقضي األجل ،ويقضي هللا أمراًكان مفعوالً ،وليس شيء من ذلك كله متعلقاً ابلذات اإلَلية،
فال احلاجة إىل االمتداد وال احلاجة إىل العون عند الشيخوخة وال احلاجة إىل النصري وال احلاجة
إىل املال وال احلاجة إىل شيء ما مما َيطر أو ال َيطر على البال متعلقة بذات هللا تعاىل.
ومن مث تنتفي حكمة الولد؛ ألن الطبيعة اإلَلية ال يتعلق هبا غر خارج عن ذاهتا ،يتحقق
ابلولد وما قضت حكمة هللا أن يتوالد البشر إال ألن طبيعتهم قاصرة حتتاج إىل هذا النو من
التكملة ،فهي تقتضي الولد اقتضاءً وليست املسألة جزافاً.
﴿سْب َحانَهع﴾ تنزيهاً لذاته العليِة عن مستوى هذا الظن أو الفهم
الرِد على فرية :ع
ومن مث كان ِ
﴿ه َو الْغَِين﴾ بكل معاين الغىن عن احلاجات اليت أسلفنا وعن سواها مما َيطر على،
والتصور :ع
مما يقتضي وجود الولد واملقتضيات هي اليت تسمح بوجود املقتضيات فال يوجد شيء عبثاً بال
السماو ِ
ِ
ات َوَما ِي األ َْر ِ ﴾ حاجة به
حاجة وال حكمة وال غاية فكل شيء ملكه ﴿لَهع َما ي َّ َ َ
سبحانه ألن َّيلك شيئاً مبساعدة الولد ،فالولد إذن عبث ،تعاىل هللا سبحانه عن العبث.
وال يدخل القرآن الكرمي ي جدل نظر حول الطبيعة اإلَلية والطبيعة الناسوتية ،مما َّ
جد
عند املتكلمني وي الفلسفات األخرى ألنه يلمس املوووعات ي واقعها القريب إىل الفطرة،
ويتعامل مع املووو ذاته ال مع فرو جدلية قد ترتك املووو احلاور َّنائياً وتصبح غرواً
ي ذاهتا.
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فيكتفي هنا هبذه اللمسة اليت متس واقعهم ،وحاجاهتم إىل الولد وتصورهم هبذه احلاجة،
وانتفاء وجودها ابلقياس إىل هللا الغين الذ َّيلك ما ي السماوات وما ي األر  ،ليبلغ ي
نفوسهم مووو االقتنا أن مووو اإلفحام ،بال جدل نظر يضعف أثر اللمسة النفسية
اليت تستجيب َلا الفطرة ،هي يسر وهوادة ،مث جياهبهم ابلواقع ،وهو أَّنم ال َّيلكون برهاانً على
ما ي ِدعون ،ويسمى الربهان سلطاانً؛ ألن الربهان قوة ،وصاحب الربهان قو ذو سلطان ﴿إِ ْن
اَّللِ
ِعْن َد عك ْم ِم ْن عس ْلطَان ِهبَ َذا﴾ ،ما عندكم من حجة وال برهان على ما تقولون ﴿أَتَ عقولعو َن َعلَى َّ
َما الَ تَ ْعلَ عمو َن *﴾ وقول اإلنسان ما ال يعلم منقصة ال تليق فكيف إذا كان هذا القول بال علم
على هللا سبحانه.
إنه جرَّية إذن أكرب من كل جرَّية ،فهو أوالً يناي ما يستحقه من عباده ،من تنزيه وتعظيم،
ألنه وصف له مبقتضيات احلدوث والعجز والنقص والقصور ،تعاىل هللا عن ذلك علواً كبرياً،
وألنه والل ي تصور العالقة بني اخلالق واملخلوق ينشأ عنه والل ي تصور كل عالقات
احلياة والناس واملعامالت ،فكلها فر من تصور هذه العالقة وكل ما ابتدعه الكهنة ألنفسهم
ي الوثنيات من سلطان ،وكل ما ابتدعته الكنيسة َلا من سلطان إمنا نش أ عن تصور العالقة
بني هللا تعاىل وبناته املالئكة ،أو بني هللا تعاىل وعيسى ابن مرمي من صلة األبوة والبنوة ،وحكاية
اخلطيئة ،ومنها نشأت مسألة االعرتاف ،ومسألة قيام كنيسة املسيح بتوصيل الناس أب يب املسيح
بزعمهم إىل َّناية السلسلة اليت بدأت احللقة األوىل فيها بفساد تصور العالقة بني اخلالق
واملخلوق ،فسدت احللقات التالية كلها ي كل وروب احلياة ،فليست املسألة جمرد فساد ي
برمتها ،وكل م ا وقع بني الكنيسة وبني العلم والعقل
التصور االعتقاد  ،ولكنه مسألة احلياة َّ
من عداء ،انتهى إىل ختلص اجملتمع من س لطان الكنيسة بتخلصه من سلطان الدين نفسه ،إن
وجر ي ذيوله شراً كثرياً
ما نشأ ي هذه اللحظ ة ،حلق ة فساد تصور العالقة بني هللا وخلقه َّ
تعاين منه البشرية كلها ويالته ي التيارات املادية وما وراءها من بالاي وأرزاء.
ومن مث كان حرص العقيدة اإلسالمية على جتلية هذه العالقة جتلية كاملة ال لبس فيها وال
أزيل ابق ،ال حيتاج إىل الولد ،والعالقة بينه وبني الناس مجيعاً هي عالقة اخلالق
إهبام ،فاهلل خالق ِ
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خبلقه دون استثناء ،وللكون واحلياة واألحياء سنن ماوية ال تتخلف وال حتا يب ،فمن اتبع هذه
ول وخسر.
السنن أفلح وفاز ،ومن حاد عنها َّ
الناس ي هذا كلهم سواء ،وكلهم مرجعهم إىل هللا وكلهم اتيه يوم القيامة فرداً ،ولكل نفس
ما عملت ،وال يظلم ربك أحداً .عقيدة بسيطة واوحة ال تد جماالً لتأويل فاسد ،وال تنحين
أو تنحرف ابلقلب ي دروب ومنحنيات ،وال ي سحب ووباب ،ومن مث يقف اجملتمع سواء
أمام هللا وكلهم خماطب ابلشريعة ،وكلهم مكلف هبا ،وكلهم حفيظ عليها ،وبذلك تستقيم
العالقة بني الناس بعضهم وبع نتيجة استقامة العالقة بينهم وبني الناس.
﴿قعل إِ َّن الَّ ِذين ي ْفرتو َن علَى َِّ ِ
ب الَ يع ْفلِ عحو َن *﴾ :يفلحون أ َّ فالح ،ال يفلحون
َ َ َع َ
اَّلل الْ َكذ َ
ْ
ي شعب وال طريق ،ال يفلحون ي الدنيا وال ي األخرى ،والفالح احلقيقي هو الذ ينشأ من
مسايرة سنن هللا الصحيحة املؤدية إىل اخلري وارتقاء البشر وصالح اجملتمع وتنمية احلياة ودفعها
إىل األمام ،وليس هو جمرد االنتاج املاد ي حتطيم القيم اإلنسانية ،ومع انتكاس البشر إىل
قي الذ يصل ابلبشرية إىل
مدارج احليوانية ،فذلك فالح ظاهر موقوت منحرف عن خط الر ِ
أقصى ما تطيقه طبيعتها من االكتمال.
﴿متا ِي الدنْيا عمثَّ إِلَي نا مرِجعهم عمثَّ نع ِذي عقهم الْع َذاب الش ِ
َّدي َد ِمبَا َكانعوا يَ ْك عف عرو َن﴾
ََ
عع َ َ
َ َْ َْ ع ع ْ
وهو جمرد متا قصري األمد ،وهو متا مقطو ؛ ألنه ال يتصل ابملتا الالئق ابلبشرية ي الدنيا
واالخرة ،إمنا يعقبه (الْع َذاب الش ِ
يد) ،مثرة لالحنراف عن سنن هللا الكونية املؤدية إىل املتا
َّد َ
َ َ
398
العايل الالئق ببين اإلنسان .
[يونس]70 :

ت النَّصارى الْم ِسيح ابن َِّ ِ
ِ
اَّلل وقَالَ ِ
ِ
ك قَ ْوعَلعْم
اَّلل َذل َ
﴿وقَالَت الْيَ عه ع
ود ععَزيْر ابْ عن َّ َ
قال تعاىلَ :
َ َ َ ع ْع
َّ ِ
ِأبَفْ و ِاه ِهم ي ِ
َحبَ َارعه ْم
اَّللع أ َّ
ين َك َف عروا ِم ْن قَ ْب عل قَاتَلَ عه عم َّ
َ ْ عَ
ََّن يع ْؤفَ عكو َن  َّاختَ عذوا أ ْ
ضاهئعو َن قَ ْوَل الذ َ
اَّللِ والْم ِسيح ابن مرَمي وما أ ِعمروا إَِّال لِي عب عدوا إِ ََلا و ِ
ِ
ِ
اح ًدا َال إِلَهَ إَِّال عه َو
َ ْع ً َ
َوعرْهبَ َاَّنعْم أ َْرَاب ًاب م ْن عدون َّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ع
عسْب َحانَهع َع َّما يع ْش ِرعكو َن﴾ [التوبة.]31-30 :
 398ي ظالل القران.1807/3 ،
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ِ
اَّللِ﴾ :وهذه املقالة وإن مل تكن ،فقد قالتها فرقة منهم ،فيدل
ود ععَزيْر ابْ عن َّ
﴿ َوقَالَت الْيَ عه ع
ذلك على أن ي اليهود من اخلبث والشر ما أوصلهم إىل أن قالوا هذه املقالة اليت جترؤوا فيها
على هللا ،وتنقص عظمته وجالله.
وقد قيل :إن سبب ِادعائهم ي عزير أنه ابن هللا أنه ملا تسلط امللوك على بين إسرائيل
ممزق ،وقتلوا محلة التوراة وجدوا عزيراً بعد ذلك حافظاً َلا أو أكثر ،فأمالها عليهم
ومزقوهم كل َّ
َّ
فادعوا فيه هذه الدعوة الشنيعة ،وقالت النصارى :عيسى ابن مرمي
من حفظه واستنسخوها َّ
(ابن هللا) ،قال تعاىل (ذلك) القول الذ قالوه مل يقيموا عليه حجة ﴿قَ ْوعَلعْم ِأبَفْ َو ِاه ِه ْم﴾ برهاانً،
ومن كان ال يبايل مبا يقول ال يستغرب عليه أ قول يقوله ،فإنه ال دين وال عقل حيجزه عما
يرد من الكالم ،وَلذا قال أ يشاهبون ي قوَلم هذا أ قول املشركني الذ يقولون املالئكة
َّ ِ
﴿ي ِ
ين َك َف عروا ِم ْن قَ ْب عل﴾ ،تشاهبت قلوهبم فتشاهبت أقواَلم ي البطالن أ ِ :
عَ
ضاهئعو َن قَ ْوَل الذ َ
ََّن يع ْؤفَ عكو َن *﴾
اَّللع أ َّ
كيف يصرفون عن احلق الصرف الواوح املبني إىل القول الباطل ﴿قَاتَلَ عه عم َّ
وهذا وإن كان يعستغرب على أمة كبرية كثرية أن تتفق على قول يدل على بطالنه أدَّن تفكري
َحبَ َارعه ْم﴾ ،وهم علماؤهم أ  :العباد
وتسليط للعقل عليه ،فإن لذلك سبباً وهو أَّنم ﴿ َّاختَ عذوا أ ْ
املتجردين للعبادة ﴿ورْهب َاَّنعم أَراباب ِمن د ِ
حرم هللا فيحلونهِِ ،
وحيرمون َلم
ون َّ
اَّللِ﴾ ،حيلون َلم ما َّ
َع َ ْ ْ َ ً ْ ع
أحل هللا ِِ
فيحرمونه ،ويشرعون َلم من الشرائع واألقوال املنافية لدين الرسل ،فيتبعوَّنم عليها،
ما َّ
وكانوا أيضاً يغلون ي مشاَيهم وععبادهم ويعظموَّنم ويتخذون قبورهم أواثانً تعبد من دون هللا،
وتقصد ابلدعاء والذابئح واالستغاثة.
ِ
يح ابْ َن َم ْرَميَ﴾ ،واحلال أَّنم خالفوا بذلك أمر هللا َلم على
اختذوه إَلاً من دون ﴿ َوالْ َمس َ
ألسنة رسله ،فما فيخلصون له العبادة ﴿وما أ ِعمروا إِالَّ لِي عب عدوا إِ ََلا و ِ
اح ًدا الَ إِلَهَ إِالَّ عه َو﴾،
َ ْع
ً َ
ََ ع
وَيصونه ابحملبة والدعاء ،فنبذوا أمر هللا وأشركوا به ما مل ينزل به سلطاانً (سبحانه) وتعاىل أ :
تنزه وتقدس وتعالت عظمته عن شركهم ﴿ َع َّما يع ْش ِرعكو َن *﴾ ،فإَّنم ينتقصونه ي ذلك ويصفونه
مبا ال يليق جبالله ،وهللا تعاىل ي أوصافه وأفعاله عن كل ما نسب إليه مما يناي كماله
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املقدس.399
أصلوه ،وإمنا هو جمرد
فلما تبني أنه ال حجة َلم على ما قالوه وال برهاانً ملا َّ
اَّللِ﴾ ونور هللا دينه
يدو َن أَ ْن يعطْ ِفئعوا نع َور َّ
قول قالوه ،وافرتاء افرتوه ،أخرب سبحانه تعاىل﴿ :يعِر ع
الذ أرسل به الرسل ،وأنزل به الكتب ومساه هللا نوراً ،ألنه ستنار به ظلمات اجلهل واألداين
الباطلة ،فإنه علم ابحلق وعمل ابحلق ،وما عداه فإنه يصده ،فهؤالء اليهود والنصارى ومن
تشاهبهم من املشركني يريدون أن يطفئوا نور هللا مبجرد أقواَلم اليت ليس عليها دليل أصالً
اَّللع إِالَّ﴾ ألنه النور الباهر ،الذ ال َّيكن جلميع اخللق لو اجتمعوا على إطفائه أن
﴿ َو ََْ َىب َّ
يطفئوه ،والذ أنزله مجيع نواصي العباد بيده ،وقد تكفل حبفظه من كل من يريده بسوء ،وَلذا
اَّللع إَِّال أَ ْن يعتِ َّم نع َورهع َولَْو َك ِرَه الْ َكافِعرو َن﴾ [التوبة ]32 :ولو سعوا ما أمكنهم ي رده
﴿و ََْ َىب َّ
قال َ
وإبطاله ،فإن سعيهم ال يغري احلق شيئاً.
مث بني تعاىل هذا النور الذ قد تكفل إبمتامه وحفظه فقال الذ هو العلم النافع الذ هو
احلَِِق﴾ ،فكان ما بعث هللا به حممداً (ﷺ)
العمل ﴿ عه َو الَّ ِذ أ َْر َس َل َر عسولَهع ِاب َْلعَدى َوِدي ِن ْ
مشتمالً على بيان احلق من الباطل ي أمساء هللا وأوصافه وأفعاله ،وي أحكامه وأخباره ،واألمر
بكل مصلحة انفعة للقلوب واألرواح واألبدان ،من إخالص الدين هلل وحده وحمبة هللا وعبادته
واألمر مبكارم األخالق وحماسن الشيم واألعمال الصاحلة واآلداب النافعة ،والنهي عن كل ما
يضاد ذلك ويناقضه من األخالق واألعمال السيئة املفرتة للقلوب واألبدان والدنيا واالخرة.
فأرسله هللا ابَلدى ودين احلق ﴿لِيعظْ ِهَرهع َعلَى ال ِِدي ِن عكلِِ ِه َولَ ْو َك ِرَه الْ عم ْش ِرعكو َن *﴾ ،أ  :ليعليه
على سائر األداين ،ابحلجة والربهان والسيف والسنان ،وإن كره املشركون ذلك وبغوا له الغوائل،
ومكروا مكرهم ،فإن املكر السيئ ال يضر إال صاحبه ،فوعد هللا تعاىل ال َّ
بد أن ينجزه ،وما
ومنه ال َّ
بد أن يقوم به.400
إن الواجب هو أن نعبد إَلاً واحداً ،وأن نتبع شريعته ،ونعمل بكتابه ،وأن نتلقى منه العقيدة
 399السعد  ،تفسري السعد «تيسري الكرمي الرمحن ي تفسري كالم املنان».648/2
 400السعد  ،تفسري السعد «تيسري الكرمي الرمحن ي تفسري كالم املنان» .649/2
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والقيم والنظم ،وأن نتصور الوجود وحقائق األشياء ،واالرتباطات فيما بينها على هديه وأن
غلو وتفريط ،وأال نتجاوز احلقيقة ي عيسى عليه السالم ،وإذا
نعبده ابلكيفية اليت بينها بدون ِ
أردان أن ننسبه إىل أمه دون غريها ،كما يقول القرآن الكرمي ،إذ نسبه إليها ثالاثً وعشرين مرة،
تضمن أمساء غريه من الرسل جمردة عن النسب ي غالب األحوال ،فهو إنسان وليس ابن
بينما َّ
اإلنسان ،وهو رسول هللا وليس ابن هللا سبحانه وتعاىل ،وطبيعته بشرية وليست إَلية.401
 5ـ االستجواب العظيم من هللا تعاىل لعيسى عليه السالم يوم القيامة:
ِ
اَّلل اي ِعيسى ابن مرَمي أَأَنْت قع ْلت لِلن ِ ِ
ني ِمن د ِ
ون
َّاس َّاخت عذ ِوين َوأ ِعم َي إِ ََلَْ ِ ْ ع
﴿وإِ ْذ قَ َال َّع َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ
قال تعاىلَ :
َِّ
ِ
ت قع ْلتعهع فَ َق ْد َعلِ ْمتَهع تَ ْعلَ عم َما
ك َما يَ عكو عن ِيل أَ ْن أَقع َ
اَّلل قَ َال عسْب َحانَ َ
س ِيل حبَ ِق إِ ْن عكْن ع
ول َما لَْي َ
ت َع َّالم الْغعي ِ
ت ََلعْم إَِّال َما أ ََم ْرتَِين بِِه
ك إِن َ
ِي نَ ْف ِسي َوَال أ َْعلَ عم َما ِي نَ ْف ِس َ
وب  َما قع ْل ع
َّك أَنْ َ ع ع
يدا ما دمت فِي ِهم فَلَ َّما تَوفَّي ت ِين عكْنت أَنْت َِّ
ِ
اَّلل رِِ يب وربَّ عكم وعكْن ع ِ ِ
يب
َ َْ
َ َ
ت َعلَْيه ْم َشه ً َ ع ْ ع ْ
الرق َ
أَن ْاعبع عدوا ََّ َ َ َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ت
اد َك َوإِ ْن تَ ْغف ْر ََلعْم فَِإن َ
ت َعلَى عك ِِل َش ْيء َش ِهيد  إِ ْن تع َع ِذ ْهبعْم فَِإ ََّّنعْم عبَ ع
َّك أَنْ َ
َعلَْي ِه ْم َوأَنْ َ
اَّلل ه َذا ي وم ي ْن َفع َّ ِ ِ
الْع ِزيز ْ ِ
ني ِص ْدقع عه ْم ََلعْم َجنَّات َْجت ِر ِم ْن َْحتتِ َها ْاألَ َّْنَ عار
الصادق َ
َ ع
احلَك عيم  قَ َال َّع َ َ ْ ع َ ع
ِ
ِِ
ِِ
السماو ِ
ات
ين فِ َيها أَبَ ًدا َر ِو َي َّ
ك الْ َف ْوعز الْ َع ِظ عيم  ََّّلل عم ْل ع
ووا َعْنهع ذَل َ
اَّللع َعْن عه ْم َوَر ع
ك َّ َ َ
َخالد َ
َو ْاأل َْر ِ َوَما فِي ِه َّن َوعه َو َعلَى عك ِِل َش ْيء قَ ِدير﴾ [المائدة.]120-116 :
َّ
إن هللا سبحانه وتعاىل يعلم ماذا قال عيسى للناس ،ولكنه االستجواب اَلائل الرهيب ي
اليوم العظيم املرهوب ،االستجواب الذ يقصد به إىل غري املسؤول ولكن ي صورته هذه ،وي
اإلجابة عليه ما يزيد من بشاعة موقف املؤَِِلني َلذا العبد الصاحل الكرمي ،إَّنا الكبرية اليت ال
يطيق بشر عاد أن يقذف هبا أن يدَّعي األلوهية وهو يعلم أنه عبد.
فكيف برسول من أويل العزم؟ كيف بعيسى ابن مرمي ،وقد أسلف هللا له هذه النعم كلها
بعدما اصطفاه ابلرسالة ،وقبل ما اصطفاه؟ كيف به يواجه استجواابً عن ِادعاء األلوهية ،وهو
العبد الصاحل املستقيم؟

 401عمر أمحد عمر ،رسالة األنبياء من شعيب إىل عيسى.294/2 ،
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من أجل ذلك كان اجلواب الواجف الراجف اخلاشع املنيب يبدأ ابلتسبيح والتنزيه.402
ك﴾ تنزيه هلل تعاىل عن مضمون تلك املقالة وكانت مبادرة املسيح بتنزيه هللا
﴿قَ َال عسْب َحانَ َ
ينزه هللا عن
للترب ؛ ألنه إذا كان ِ
تعاىل عن تلك املقالة أهم من تربئة نفسه على أَّنا مقدمة ِِ
ذلك فال جرم أنه ال َمر به أحد.403
س ِيل ِحبَ ِق﴾ يسر إىل التربؤ املطلق من أن يكون من شأنه
﴿ َما يَ عكو عن ِيل أَ ْن أَقع َ
ول َما لَْي َ
هذا القول أصالً .ويستشهد بذات هللا سبحانه على براءته مع التصاغر أمام هللا وبيان خصائص
عبوديته ،وخصائص ألوهية ربه.
ِ
ت َعالَّ عم
ك إِن َ
ت قع ْلتعهع فَ َق ْد َعل ْمتَهع تَ ْعلَ عم َما ِي نَ ْف ِسي َوالَ أ َْعلَ عم َما ِي نَ ْف ِس َ
َّك أَنْ َ
﴿إِ ْن عكْن ع
الْغعي ِ
وب *﴾
ع
إ هن هللا عز وجل الذي يعبده عيسى عليه السالم:
 علمه شامل لكل شيء ي السماوات وي األر .
 علمه شامل لكل ما يلج ي األر وما َيرج منها.
 علمه احمليط بكل شيء واختصاصه مبفاتيح الغيب وما حيدث من صغري أو كبري
الرب والبحر.
ي ِِ
 علمه احمليط مبكوانت القلوب وما ختفيه الصدور.
 علمه الشامل ملا ي األرحام لكل أنثى.
 علمه سبحانه لكل األشياء قبل وقوعها ،وإن ذلك ي كتاب وله احلكمة البالغة
ي تقديرها.
 علمه سبحانه ألحوال عباده تقيِهم من فاجرهم ،وغنيِهم من فقريهم ،وغري ذلك
من الفوارق.
 402ي ظالل القران.547/2 ،
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 علمه احمليط الدقيق لكل مناجاة بني اثنني فأكثر مهما أسروا النجوى.
 علمه الشامل ملا ينزل من الشرائع على رسله وأنه سبحانه أعلم مبا ينزل ،وأعلم مبا
يصلح لعباده وينتهي هبم إىل السعادة اخلرية ي الدارين.
 هذا العلم الذ يعلمه اإلنسان احملدود من علوم الدنيا والدين إمنا هو من تعليم هللا
تعاىل له ،واختصاصه له ابلعقل وقابليته للتعليم.
اختص هللا سبحانه بعلوم الغيب ،إن هللا سبحانه لكمال علمه يعلم ما كان وما يكون
و َّ
وما مل يكن لو كان كيف يكون ،أ أنه سبحانه يعلم األمور املاوية اليت وقعت ،واألمور
املستقبلية اليت مل تقع بعد ،ويعلم األمور اليت مل تقع لو فر أَّنا تقع كيف تقع ،وهذا من
كمال علمه ابلغيب وعواقب األمور.404
وهذه بع األمور اليت يستدل عليها من قول عيسى عليه السالم لربه (إنك أنت عالَّم
الغيوب) وعندئذ فقط وبعد هذه التسبيحة الطويلة جيرؤ على اإلثبات والتقرير مبا قاله وفيما مل
يقله ،فيثبت أنه مل يقل َلم إال أن يعلن عبوديته وعبوديتهم هلل ويدعوهم إىل عبادته.
اَّللَ َرِِ يب َوَربَّ عك ْم﴾
ت ََلعْم إِالَّ َما أ ََم ْرتَِين بِِه أ َِن ْاعبع عدوا َّ
﴿ َما قع ْل ع
فأان عبد متبع ألمرك ال متجرئ على عظمتك وما أمرهتم إال بعبادة هللا وحده وإخالص
أمي إَلني من دون هللا ،وبيان أين عبد مربوب ،فكما إنه
الدين له املتضمن للنهي عن اختاذ َ و َ
ربكم فهو ر يب.405
يدا ما دمت فِي ِهم فَلَ َّما تَوفَّي ت ِين عكْنت أَنْت َِّ
﴿وعكْن ع ِ ِ
ت َعلَى
َ َْ
يب َعلَْي ِه ْم َوأَنْ َ
َ َ
ت َعلَْيه ْم َشه ً َ ع ْ ع ْ
الرق َ
َ
عك ِِل َش ْيء َش ِهيد *﴾
﴿فَلَ َّما تَوفَّي ت ِين عكْنت أَنْت َِّ
ت
َ َْ
يب َعلَْي ِه ْم﴾ :أ املطلع على سرائرهم ،علماً ومسعاً ﴿ َوأَنْ َ
َ َ
الرق َ
َعلَى عك ِِل َش ْيء َش ِهيد *﴾ ،فعلمك قد أحاط ابملعلومات ،ومسعك ابملسموعات ،وبصرك
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ابملبصرات ،فأنت الذ جتاز عبادك مبا تعلمه فيهم من خري وشر.
والرقيب والشهيد من أمساء هللا احلسىن ومها مرتادفان ،وكالمها يدل على إحاطة مسع هللا
ابملسموعات وبصره ابملبصرات وعلمه جبميع املعلومات اجلليَّة واخلفيَّة ،وهو الرقيب على ما دار
ي اخلواطر وما حتركت به اللواحظ ،ومن ابب أوىل األفعال الظاهرة ابألركان.406
سره وعلنه ي
وي قوله تعاىل يدل على مراقبة ي القلب من عيسى عليه السالم عظيمة ي ِ
ليله ﴿ عكْنت أَنْت َِّ
يب َعلَْي ِه ْم﴾ ،ي خلواته وجلواته ،وكان على يقني ي حياته الدينا أن هللا
َ َ
الرق َ
ال ختفى عليه خافية يسمع كالمه ويرى مكانه ويعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور ،فكان
قلبه ومسعه وبصره ولسانه وجوارحه كلها ي طاعة هللا وعبادته سبحانه وتعاىل.
فاهلل عز وجل شهيد على كل شيء يسمع مجيع األصوات خفيَّها وجلِها ،ويبصر مجيع
املخلوقات دقيقها وجليِها ،وحييط علمه بكل شيء.
إن اليقني هبذه املعاين يثمر ي القلب اليقظة واحلذر واخلوف من هللا عز وجل حبيث ال
يصدر من العبد إال ما حيبه هللا عز وجل ويرواه من األقوال واألعمال ألنه سبحانه ال ختفى
عليه خافية ي ليل أو َّنار ،ي سر أو جهار.
وهللا شهيد على اخللق يوم القيامة مبا عملوا وما كان بينهم من خصومات ي الدنيا ،وهذا
جيعل اإلنسان السو ِ على حذر من ظلم العباد والتعد على حقوقهم فإن هللا عز وجل شاهد
اَّلل ي ْف ِ
ِ
اَّللَ َعلَى عك ِِل َش ْيء َش ِهيد﴾ [الحج، ]17 :
ص عل بَْي نَ عه ْم يَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة إِ َّن َّ
على ذلك ﴿إ َّن ََّ َ
وكذلك جيعل العبد يتحرى اإلخالص والتقوى ي أقواله وأعماله؛ ألن هللا عز وجل مشاهد
على ما ي القلوب من النوااي واملقاصد وال يقبل سبحانه إال ما كان هلل خالصاً صواابً.
واإلَّيان أبن شهادة هللا عز وجل أعظم شهادة ،فاهلل سبحانه هو األعظم واألعلى واألجل
واألرفع ،وشهادته شهادة حضور ومعاينة ،وهو ال َيفى عليه شيء من جوانب احلقيقة كما
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حيدث للبشر ،فمن شهد هللا له فهو حسيبه وال حيتاج إىل شهادة غريه.
﴿ش ِه َد َّ
وقد شهد هللا عز وجل لنفسه ابلتوحيد ،وشهد له به مالئكته وأنبياؤه ورسلهَ :
اَّللع
احلَ ِك عيم﴾
أَنَّهع َال إِلَهَ إَِّال عه َو َوالْ َم َالئِ َكةع َوأعولعو الْعِْل ِم قَائِ ًما ِابلْ ِق ْس ِط َال إِلَهَ إَِّال عه َو الْ َع ِز عيز ْ
[آل عمران.407 ]18 :
كان إَّيان عيسى عليه السالم ابهلل عظيماً وابمسه الرقيب والشهيد وعالَّم الغيوب ،فكان
جوابه ي قمة العبودية هلل مع تواوع رفيع ،وتذلل منقطع النظري ،ومعرفة عميقة خبصائص
العبودية هلل ،واأللوهية خلالقه ،وينتهي عيسى عليه السالم إىل التفوي املطلق ي أمرهم مع
تقرير عبوديتهم هلل وحده ،وتقرير قوة هللا على املغفرة َلم أو عذاهبم وحكمته فيم يقسم َلم من
جزاء سواء كان هو املغفرة أو العذاب.
ِ
ِ
ِ
احلَ ِك عيم﴾
ت الْ َع ِز عيز ْ
اد َك َوإِ ْن تَ ْغف ْر ََلعْم فَِإن َ
﴿إِ ْن تع َع ِذ ْهبعْم فَِإ ََّّنعْم عبَ ع
َّك أَنْ َ

[المائدة]118 :

فيا هلل للعبد الصاحل ي موقفه الرهيب ،وأين أولئك الذين أطلقوا هذه الفرية الكبرية ،واليت
يتربأ منها العبد الصاحل الرب ء ذلك التربؤ الواجف ،ويبتهل من أجلها إىل ربه هذا االبتهال
املنيب؟ أين هم ي هذا املوقف ،ي هذا املشهد؟
إن السياق ال يلقي إليهم التفاتة واحدة ،فلعلهم يتذاوبون خزايً وندماً ،فلندعهم حيث
تركهم السياق لنشهد ختام املشهد العجيب.
ِِ
ِ ِ
الص ِادقِ ِ
ين
﴿قَ َال َّ
اَّللع َه َذا يَ ْوعم يَْن َف عع َّ َ
ني ص ْدقع عه ْم ََلعْم َجنَّات َْجت ِر م ْن َْحتت َها ْاألَ َّْنَ عار َخالد َ
ِ
ِ
ظيم﴾ [المائدة]119 :
فِ َيها أَبَ ًدا َر ِو َي َّ
ووا َعْنهع ذَل َ
اَّللع َعْن عه ْم َوَر ع
ك الْ َف ْوعز الْ َع ع
هذا يوم ينفع الصادقني صدقهم ،إنه التعقب املناسب على كذب الكاذبني الذين أطلقوا
تلك الفرية الضخمة على ذلك النِب الكرمي ،ي أعظم القضااي كافة ،قضية األلوهية والعبودية،
اليت يقوم على أساس احلق فيها هذا الوجود كله وما فيه ومن فيه ﴿ه َذا ي وم ي ْن َفع َّ ِ ِ
ني
الصادق َ
َ َْ ع َ ع
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ِص ْدقع عه ْم﴾ إَّنا كلمة رب العاملني ي ختام االستجواب اَلائل على مشهد من العاملني.
وهي الكلمة األخرية ي املشهد ،وهي الكلمة احلاكمة ي القضية ،ومعها ذلك اجلزاء الذ
ِِ
ِ ِ
ين فِ َيها أَبَ ًدا
يليق ابلصدق والصادقني درجات بعد ﴿ ََلعْم َجنَّات َْجت ِر م ْن َْحتت َها ْاألَ َّْنَ عار َخالد َ
ووا َعْنهع ﴾ ،اجلنات واخللود وروى هللا ورواهم مبا لقوا من رهبم من التكرمي
َر ِو َي َّ
اَّللع َعْن عه ْم َوَر ع
ِ
ك الْ َف ْوعز الْ َع ِظ عيم ﴾.408
﴿ َذل َ
ي مواجهة الفرية ،وي َّناية الدرس الذ عر ذلك االستجواب الرهيب عنها ،جييء
اإليقا األخري ي السورة ،يعلن تفرد هللا سبحانه مبلك السماوات واألر وما فيهن ،وقدرته
سبحانه على كل شيء بال حدود.
َِِّ
السماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ َوَما فِي ِه َّن َوعه َو َعلَى عك ِِل َش ْيء قَ ِدير﴾
﴿َّلل عم ْل ع
ك َّ َ َ

[المائدة]120 :

ختام يتناسق مع تلك القضية الكربى اليت أطلقت حوَلا تلك الفرية الضخمة ،ومع ذلك
املشهد العظيم الذ ينفرد هللا فيه ابلعلم ويتفرد ابأللوهية ويتفرد ابلقدرة ...ويفو فيه عيسى
ابن مرمي أمره وأمر من اختذه وأمه الة من دون هللا إىل العزيز احلكيم ،الذ له ملك السماوات
واألر وما فيهن وهو على كل شيء قدير.409
 6ـ عيسى ابن مرمي عبد أنعم هللا عليه ،وداعية إىل التوحيد وعبادة هللا:
صدو َن  وقَالعوا أ ِ
ك ِمْنه ي ِ
ِ
َآَلَتعنَا َخ ْري أ َْم
﴿ولَ َّما ع
و ِر َ
ب ابْ عن َم ْرَميَ َمثَ ًال إ َذا قَ ْوعم َ ع َ
َ
قال تعاىلَ :
ِ
ِ
وَربعوهع لَ َ
عه َو َما َ
ك إَِّال َج َدًال بَ ْل عه ْم قَ ْوم َخص عمو َن  إِ ْن عه َو إَِّال َعْبد أَنْ َع ْمنَا َعلَْيه َو َج َع ْلنَاهع
مثَ ًال لِب ِين إِسرائِ
اع ِة
يل  َولَ ْو نَ َشاءع َجلََع ْلنَا ِمْن عك ْم َم َالئِ َكةً ِي ْاأل َْر ِ ََيْلع عفو َن  َوإِنَّهع لَعِْلم لِ َّ
لس َ
َ َ َْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص َّدنَّ عك عم الشَّْيطَا عن إِنَّهع لَ عك ْم َع عد ٌّو عمبِني 
فَ َال متََْرتع َّن هبَا َواتَّبِععون َه َذا صَراط عم ْستَقيم  َوَال يَ ع
ولَ َّما جاء ِعيسى ِابلْب يِنَ ِ
ات قَ َال قَ ْد ِجْئ تع عكم ِاب ْحلِك ِ
ني لَ عك ْم بَ ْع َ الَّ ِذ َختْتَلِ عفو َن فِ ِيه فَاتَّ عقوا
ْمة َوِألعبَِِ َ
َ َ َ َ َِ
ْ
َ
ِ
َّ ِ
ِ
َطيع ِ
اب
ون  إِ َّن َّ
اَّللَ عه َو َرِِ يب َوَرب عك ْم فَ ْ
اعبع عدوهع َه َذا صَراط عم ْستَقيم  فَ ْ
اختَلَ َ
ف ْاأل ْ
اَّللَ َوأ ع
َحَز ع
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ِمن ب ْينِ ِهم فَويْل لِلَّ ِذين ظَلَموا ِمن َع َذ ِ
اب يَ ْوم أَلِيم  َه ْل يَْنظععرو َن إَِّال َّ
اعةَ أَ ْن َأتْتِيَ عه ْم بَ ْغتَةً
الس َ
َ ع ْ
َْ ْ َ
َوعه ْم َال يَ ْشعععرو َن﴾ [الزخرف.]66-57 :
يستطرد القرآن الكرمي ي هذه اآلايت ،ويبني لنا ما دار بني كفار مكة ورسول هللا (ﷺ)
من جدل وهم يدافعون عن عقائدهم الواهية ال بقصد الوصول إىل احلق ،ولكن عناداً ومراءً
وجحوداً.
فلما قيل َلم إنكم وما تعبدون من دون هللا حصب جهنم ،وكان القصد هو أصنامهم اليت
جعلوها متاثيل للمالئكة اليت عبدوها بذاهتا وقيل َلم :إن كل عابد وما يعبد من دون هللا ي
النار ،وملا قيل َلم هذا ،ورب بعضهم املثل بعيسى ابن مرمي وقد عبده املنحرف من قومه
أهو ي النار؟
وكان هذا جمرد جدل وجمرد مراء ،مث قالوا :إذا كان أهل الكتاب يعبدون عيسى وهو بشر
فنحن أهدى إذ نعبد املالئكة وهم بنات هللا ،وكان هذا ابطالً يقوم على ابطل ،وهبذه املناسبة،
يذكر السياق طرفاً من قصة عيسى ابن مرمي ،يكشف عن حقيقته وحقيقة دعوته ،واختالف
قومه من قبله ومن بعده.
مث يهدد املنحرفني عن سواء العقيدة مجيعاً مبجيء الساعة بغتة ،وهنا يعر مشهداً مطوالً
من مشاهد يوم القيامة ،يتضمن صفحة من النعيم للمتقني وصفحة من العذاب األليم
للمجرمني ،وينفي أساطريهم عن املالئكة وينزه هللا سبحانه عما يصفون ،ويعرفه لعباده ببع
صفاته وملكيته املطلقة للسماء واألر والدنيا واالخرة وإليه ترجعون.410
ك ِمْنه ي ِ
ِ
صدو َن *﴾
ي قوله تعاىلَ ﴿ :ولَ َّما ع
و ِر َ
ب ابْ عن َم ْرَميَ َمثَالً إذَا قَ ْوعم َ ع َ
َّ
إن رسول هللا (ﷺ) قال لقريش :إنه ليس أحد يعبد من دون هللا فيه خري ،وقد علمت
قريش أن النصارى تعبد عيسى ابن مرمي وما تقول ي حممد ،فقالوا :اي حممد ألست تزعم أن
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عيسى كان نبياً وعبداً من عباد هللا صاحلاً ،فإن كنت صادقاً فإنه كان اَلتهم ال كما تقولون؟
ك ِمْنه ي ِ
ِ
صدو َن *﴾ ،ومعىن (يصدون)
فأنزل هللا تعاىل ﴿ َولَ َّما ع
و ِر َ
ب ابْ عن َم ْرَميَ َمثَالً إ َذا قَ ْوعم َ ع َ
يعروون أو يعدلون ،وي قوله تعاىل يعين ﴿وقَالعوا أ ِ
َآَلَتعنَا َخ ْري أ َْم عه َو﴾ ،أ  :إن اَلتنا ليست
َ
خرياً من عيسى ،فإن كان ي النار ألنه ععبد من دون هللا ،فقد روينا أن تكون اَلتنا مبنزلته،
وهم ما وربوا عيسى عليه السالم مثالً إال للمجادلة فحسب ،فهم يعلمون أن املراد (حصب
جهنم) ما اختذوه اَلة من األصنام واألحجار.411
ي قوله تعاىل﴿ :إِ ْن عه َو إَِّال َعْبد أَنْ َع ْمنَا َعلَْي ِه َو َج َع ْلنَاهع َمثَ ًال لِبَِين إِ ْسَرائِي َل﴾
فليس إَلاً يعبد كما احنرف فريق من النصارى فعبدوه ،إمنا هو عبد أنعم هللا عليه وال جريرة

َلم ي عبادهتم إايه ،فإمنا أنعم هللا عليه ليكون مثالً لبين إسرائيل ينظرون إليه ويتأسون به ،فنسوا
املثل ،وولوا السبيل.412
وقد أنعم هللا على عيسى عليه السالم ابلنبوة واحلكمة والعلم والعمل.413
ي قوله تعاىلَ ﴿ :ولَ ْو نَ َشاءع َجلََع ْلنَا ِمْن عك ْم َمالَئِ َكةً ِي األ َْر ِ ََيْلع عفو َن *﴾
أ  :جلعلنا بدلكم مالئكة َيلفونكم ي األر  ،ويكونون ي األر حىت نرسل إليهم
مالئكة من جنسهم ،وأما أنتم اي معشر البشر ،فال تطيقون أن ترسل إليكم املالئكة ،فمن
رمحة هللا بكم ،أن أرسل إليكم رسالً من جنسكمَّ ،
تتمكنون من األخذ عنهم.
ِ ِ
لساع ِة فَالَ متَْرت َّن ِهبا واتَّبِع ِ
ون َه َذا ِصَراط عم ْستَ ِقيم *﴾
وي قوله ﴿ َوإِنَّهع لَع ْلم ل َّ َ
َع َ َ ع
أ  :وإن عيسى عليه السالم لدليل على الساعة ،إن القادر على إجياده من أم بال أب،
قادر على بعث املوتى من قبورهم ،أو :وإن عيسى عليه السالم سينزل ي اخر الزمان ويكون
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نزوله عالمة من عالمات الساعة .وي قوله تعاىل ﴿فَالَ متََْرتع َّن ِهبَا﴾ أ  :ال تشك َّن ي قيام
ون ه َذا ِصراط مستَ ِقيم *﴾﴿ ،واتَّبِع ِ
ِ ِ
ون﴾
َ ع
الساعة فإن الشك فيها كفر .وي قوله تعاىل ﴿ َواتَّبعع َ َ ع ْ
﴿ه َذا ِصَراط عم ْستَ ِقيم﴾ موصول إىل هللا عز
ابمتثال ما أمرتكم به ،واجتناب ما َّنيتكم عنه َ
وجل.414
ص َّدنَّ عك عم الشَّْيطَا عن إِنَّهع لَ عك ْم َع عد ٌّو عمبِني *﴾
ي قوله تعاىل ﴿ َوالَ يَ ع
القرآن ال يفتأ يذ ِكِر البشر ابملعركة اخلالدة بينهم وبني الشيطان منذ أبيهم آدم ،ومنذ املعركة
األوىل ي اجلنة ،وأغفل الغافلني من يعلم أن له عدواً يقعد له ابملرصاد ،عن عمد وقصد ،وسابق
إنذار وإصرار مث ال َخذ حذره ،مث يزيد فيصبح ابعاً َلذا العدو الصريح.415
وبعد هذه اللفتة يعود إىل بيان حقيقة عيسى عليه السالم وحقيقة ما جاء به ،وكيف
اختلف قومه من قبله مث اختلفوا كذلك من بعده.
ي قوله تعاىل﴿ :ولَ َّما جاء ِعيسى ِابلْب يِنَ ِ
ات قَ َال قَ ْد ِجْئ تع عكم ِاب ْحلِك ِ
ْمة َوِألعبَِِ َ
ني لَ عك ْم بَ ْع َ
َ َ َ َ َِ
ْ
َ
الَّ ِذ َختْتَلِ عفو َن فِ ِيه فَاتَّ عقوا َّ ِ
َطيع ِ
اعبع عدوهع َه َذا ِصَراط عم ْستَ ِقيم
ون  إِ َّن َّ
اَّللَ عه َو َرِِ يب َوَرب عك ْم فَ ْ
اَّللَ َوأ ع
ِِ
ِ
ِ
َحَز ع ِ ِ ِ
اب ي وم أَلِيم﴾ [الزخرف]65-63 :
 فَ ْ
اختَ لَ َ
ف ْاأل ْ
ين ظَلَ عموا م ْن َع َذ َ ْ
اب م ْن بَْينه ْم فَ َويْل للَّذ َ
جاء قوم عيسى عليه السالم ابلبينات والواوحات سواء من اخلوارق اليت أجراها هللا على
ِ
ِ ِ
ْم ِة﴾
يديه ،أو من الكلمات والتوجيهات إىل الطريق القومي ،وقد قال لقومه ﴿قَ ْد جْئ تع عك ْم اب ْحلك َ
ومن يؤت احلكمة فقد أويت خرياً كثرياً ،وأمن الزلل والشطط أمنه للتفريط والتقصري ،واطمأن
إىل خطوته ي الطريق على اتزان وعلى نور ،وجاء ليبني َلم بع الذ َيتلفون فيه ،وقد
اختلفوا ي كثري من شريعة موسى عليه السالم وانقسموا فرقاً وشيعاً ،ودعاهم إىل تقوى هللا
وإىل طاعته فيما جاءهم به من عند هللا ،وجهر بكلمة التوحيد خالصة ال مواربة فيها وال لبس
وال غمو .
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اعبع عدوهع﴾ ومل يقل إنه إله ،ومل يقل إنه ابن هللا ،ومل يشر من قريب
﴿إِ َّن َّ
اَّللَ عه َو َرِِ يب َوَرب عك ْم فَ ْ
أو بعيد إىل صلة له بربه غري صلة العبودية من جانبه ،والربوبية من جانب هللا رب اجلميع،
وقال َلم :إن هذا صراط مستقيم ال التواء فيه وال اعوجاج وال زلل فيه وال والل ،ولكن الذين
جاؤوا من بعده اختلفوا أحزاابًكما كان الذين من قبله خمتلفني أحزاابً ،اختلفوا ظاملني ال حجة
ِِ
ِ
ِ
اب ي وم أَلِيم﴾ [الزخرف.]65 :
ين ظَلَ عموا م ْن َع َذ َ ْ
َلم وال شبهة ﴿فَ َويْل للَّذ َ
لقد كانت رسالة عيسى عليه السالم إىل بين إسرائيل ،وكانوا ينتظرونه ليخلِِصهم مما كانوا
فيه من الذل حتت حكم الرومان ،وقد طال انتظارهم له ،فلما جاءهم نكروه وشاقوه ومهوا أن
يصلبوه.416
مث ذهب املسيح إىل ربه فاختلف أتباعه من بعده ،اختلفوا شيعاً وأحزاابً بعضها يؤَِِله،
وبعضها ينسب هلل سبحانه بنوته ،وبعضها جيعل هلل اثلث ثالثة ،أحدها املسيح ابن مرمي،
وواعت كلمة التوحيد اخلالصة اليت جاء هبا عيسى عليه السالم وواعت دعوته للناس،
ليلجؤوا إىل رهبم ويعبدوه خملصني له الدين (فاختلف األحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من
عذاب يوم أليم) ،مث جاء مشركو العرب حياجون رسول هللا (ﷺ) ي عيسى عليه السالم مبا
فعلته األحزاب املختلفة من بعده ،وما أحدثته حوله األساطري.
وحني يصل السياق القرآين إىل احلديث عن الظاملني ،يدمج املختلفني من األحزاب بعد
ِ
احملاجني لرسول هللا (ﷺ) بفعل هذه األحزاب ،ويصور رجاَلم يوم
عيسى عليه السالم مع ِ
القيامة ي مشهد رائع طويل ،حيتو كذلك صفحة املتقني املكرمني ي جنات النعيم قال تعاىل:
ِ
ِ
ِ
ض عه ْم لِبَ ْع
﴿ه ْل يَْنظععرو َن إَِّال َّ
اعةَ أَ ْن َأتْتيَ عه ْم بَ ْغتَةً َوعه ْم َال يَ ْشعععرو َن  اْألَخ َّالءع يَ ْوَمئذ بَ ْع ع
الس َ
َ
َّ ِ
ِ
ِ ِ
ين َآمنعوا ِآب َايتِنَا
َع عد ٌّو إَِّال الْ عمتَّق َ
ني  َاي عبَاد َال َخ ْوف َعلَْي عك عم الْيَ ْوَم َوَال أَنْتع ْم َْحتَزنعو َن  الذ َ
ف علَي ِهم بِ ِ
ِِ
ص َحاف ِم ْن َذ َهب
ني  ْاد عخلعوا ْ
َوَكانعوا عم ْسلم َ
اجلَنَّةَ أَنْتع ْم َوأ َْزَو ع
اج عك ْم عْحت َربعو َن  يعطَا ع َ ْ ْ
ِ
ِ
ِ
ِِ
اجلَنَّةع الَِّيت
ك ْ
ني َوأَنْتع ْم ف َيها َخال عدو َن  َوتِلْ َ
س َوتَلَذ ْاأل َْع عع
َوأَ ْك َواب َوف َيها َما تَ ْشتَهيه ْاألَنْ عف ع
ِ
ِ
ِ ِ ِ
أعوِرثْتعم ِ
ني ِي
وها مبَا عكْن تع ْم تَ ْع َملعو َن  لَ عك ْم ف َيها فَاك َهة َكث َرية مْن َها َأتْ عكلعو َن  إِ َّن الْ عم ْج ِرم َ
ع َ
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ِِ ِ
ِ
َع َذ ِ
اه ْم َولَ ِك ْن َكانعوا عه عم
اب َج َهن ََّم َخال عدو َن  َال يع َف َّرتع َعْن عه ْم َوعه ْم فيه عمْبل عسو َن  َوَما ظَلَ ْمنَ ع
الظَّالِ ِمني  و َاندوا اي مالِ ِ
ك قَ َال إِنَّ عك ْم َماكِثعو َن  لََق ْد ِجْئ نَا عك ْم ِاب ْحلَِِق
ك ليَ ْق ِ َعلَْي نَا َرب َ
َ َْ َ َ ع
َ
ن﴾ [الزخرف]78-66 :
َولَ ِك َّن أَ ْكثَ َرعك ْم لِْل َح ِِق َكا ِرعهو َ
يبدأ املشهد بوقو الساعة فجأة وهم غافلون عنها ال يشعرون مبقدمها.
اعةَ أَ ْن َأتْتِيَ عه ْم بَ ْغتَةً َوعه ْم الَ يَ ْشعععرو َن *﴾
َ ﴿ ه ْل يَْنظععرو َن إِالَّ َّ
الس َ
هذه املفاجأة حتدث حداثً غريباً ،يقلب كل ما كانوا َلفونه ي احلياة الدنيا.417
ِ
ِ
ض عه ْم لِبَ ْع
﴿ األَخالَّءع يَ ْوَمئذ بَ ْع ع

ِ
ني *﴾
َع عد ٌّو إِالَّ الْ عمتَّق َ

إن عداء األخالء ينبع من معني ودادهم ،لقد كانوا ي احلياة الدنيا جيتمعون على الشر،
وَّيلي بعضهم لبع ي الضالل ،فاليوم يتالومون ،اليوم يلقي بعضهم على بع تبعة الضالل،
وعاقبة الشر ،واليوم ينقلون إىل خصوم يتالحون ،من حيث كانوا أخالء يتناجون( ،إال املتقني)
فهؤالء مودهتم ابقية ،فقد كان اجتماعهم على اَلدى ،وتناصحهم على اخلري ،وعاقبتهم إىل
النجاة ،وبينما األخالء يتالحون وَيتصمون ،يتجاوب الوجود كله ابلنداء العلو الكرمي
للمتقني.
َّ ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
ني
ين َآمنعوا ِآب َايتنَا َوَكانعوا عم ْسلم َ
َ ﴿ اي عبَاد َال َخ ْوف َعلَْي عك عم الْيَ ْوَم َوَال أَنْتع ْم َْحتَزنعو َن  الذ َ
اف علَي ِهم بِ ِ
ص َحاف ِم ْن َذ َهب َوأَ ْك َواب
 ْاد عخلعوا ْ
اجلَنَّةَ أَنْتع ْم َوأ َْزَو ع
اج عك ْم عْحت َربعو َن  يعطَ ع َ ْ ْ
ِ
ِ
ِ
ِِ
وها
ني َوأَنْتع ْم ف َيها َخال عدو َن  َوتِْل َ
س َوتَلَذ ْاأل َْع عع
ك ا ْجلَنَّةع الَِّيت أعوِرثْتع عم َ
َوف َيها َما تَ ْشتَهيه ْاألَنْ عف ع
ن﴾ [الزخرف]73-68 :
ِمبَا عكْن تع ْم تَ ْع َملعو َن  لَ عك ْم فِ َيها فَاكِ َهة َكثِ َرية ِمْن َها َأتْ عكلعو َ
أ  :تسرون سروراً يشيع ي أعطافكم وقسماتكم فيبدو عليكم احلبور ،مث تطاف عليهم
صحائف من ذهب وأكواب ،وإذا َلم ي اجلنة ما تشتهيه األنفس ،وفوق شهوة النفوس والتذاذ
اف علَي ِهم بِ ِ
ص َحاف ِم ْن َذ َهب َوأَ ْك َواب َوفِي َها َما تَ ْشتَ ِه ِيه
العيون ،كماالً ومجاالً ي التكرمي ﴿يعطَ ع َ ْ ْ
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ني﴾ ،ومع هذا النعيم ما هو أكرب منه وأفضل ،التكرمي ابخلطاب من العلي
س َوتَلَذ األ َْع عع
األَنْ عف ع
وها ِمبَا عكْن تع ْم تَ ْع َملعو َن  لَ عك ْم فِ َيها فَاكِ َهة َكثِ َرية ِمْن َها َأتْ عكلعو َن﴾
ك ْ
الكرمي ﴿ َوتِْل َ
اجلَنَّةع الَِّيت أعوِرثْتع عم َ
ِ
ني ِي َع َذ ِ
اب َج َهن ََّم َخالِ عدو َن﴾
﴿ إِ َّن الْ عم ْج ِرم َ

[الزخرف]74 :

فما ابل اجملرمني الذين تركناهم هنيهة يتالحون وَيتصمون ،وهم ي عذاب جهنم وهو
عذاب دائم وي درجة عصيبة ،ال يفرت حلظة ،وال يربد هنيهة ،وال تلوح َلم فيه ابرقة من أمل
ي اخلالص ،وال كوة من رجاء بعيد ،فهم فيه ايئسون قانطون.
﴿ال يع َف َّرتع َعْن عه ْم َوعه ْم فِ ِيه عمْبلِ عسو َن﴾
َ 

[الزخرف]75 :

كذلك فعلوا أبنفسهم وأوردوها هذا الورود املوبق ،ظاملني غري مظلومني.
ِ
ِِ
ني﴾
اه ْم َولَك ْن َكانعوا عه عم الظَّالم َ
﴿وَما ظَلَ ْمنَ ع
َ 

[الزخرف]76 :

اجلو صيحة من بعيد ،صيحة حتمل كل معاين اليأس والكرب والضيق.
مث تتناوح ي ِ
﴿ و َاندوا اي مالِ ِ
ك قَ َال إِنَّ عك ْم َماكِثعو َن﴾
ك ليَ ْق ِ َعلَْي نَا َرب َ
َ َْ َ َ ع

[الزخرف]77 :

إَّنا صيحة متناوحة من بعد سحيق من هناك من وراء األبواب املؤصدة ي اجلحيم ،إَّنا
صيحة أولئك اجملرمني الظاملني ،إَّنم ال يصيحون ي طلب النجاة وال ي طلب الغوث ،فهم
مبلسون ايئسون .إمنا يصيحون ي طلب اَلالك ،اَلالك السريع الذ يريح ،وحسب املنااي أن
يكن أمانيا.
وإن هذا النداء ليلقي ظالً كثيفاً للكرب والضيق ،وإننا لنكاد نرى من وراء صرخة االستغاثة
نفوساً أطار صواهبا العذاب ،وأجساماً جتاوز هبا األمل َّ
حد الطاقة ،فانبعثت منها تلك الصيحة
املريرة ﴿ اي مالِ ِ
ك ﴾ ولكن اجلواب جييء ي تيئيس وختذيل ،وبال رعاية وال
ك ليَ ْق ِ َعلَْي نَا َرب َ
َ َ ع
اهتمام ﴿ قَ َال إِنَّ عك ْم َماكِثعو َن ﴾ فال خالص وال رجاء وال موت وال قضاء ﴿إِنَّ عك ْم َماكِثعو َن﴾
وي ظل هذا املشهد الكامد املكروب َياطب هؤالء الكارهني للحق ،املعروني عن اَلدى،
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جو للتحذير
الصائرين إىل هذا املصري ،ويعجب من أمرهم على رؤوس األشهاد ي أنسب ِ
والتعجب.
﴿ لََق ْد ِجْئ نَا عك ْم ِاب ْحلَِِق َولَ ِك َّن أَ ْكثَ َرعك ْم لِْل َح ِِق َكا ِرعهو َن﴾

[الزخرف]78 :

وكراهة احلق هي اليت كانت حتول بينهم وبني اتباعه ،ال عدم إدراك أنه حق ،وال الشك ي
صدق الرسول الكرمي ،فما عاهدوا عليه كذابً قط ي الناس ،فكيف يكذب على هللا َّ
ويدعي
عليه ما ي ِدعيه؟
والذين حياربون احلق ال جيهلون ي الغالب إنه احلق ،ولكنهم يكرهونه ،ألنه يصادم أهواءهم
ويقف ي طريق شهواهتم ،وهم أوعف أن يغالبوا أهواءهم وشهواهتم ،ولكنهم أجرأ على احلق
وعلى دعاته ،فمن وعفهم جتاه األهواء والشهوات يستمدون القوة على احلق ،واالجرتاء على
الدعاةَ .لذا يهددهم صاحب القوة واجلربوت ،العليم مبا يسرون وما َّيكرون.418
قال تعاىل﴿ :أ َْم أَبْ َرعموا أ َْمًرا فَِإ َّان عم ِْربعمو َن  أ َْم َْحي َسبعو َن أ ََّان َال نَ ْس َم عع ِسَّرعه ْم َوَْجن َو عاه ْم بَلَى
َوعر عسلعنَا لَ َديْ ِه ْم يَكْتعبعو َن﴾ [الزخرف.]80-79 :
فإصرارهم على الباطل ي وجه احلق يقابله أمر هللا اجلازم وإرادته بتمكني هذا احلق وتثبيته،
وتدبريهم ومكرهم ي الظالم يقابله علم هللا ابلسر والنجوى ،والعاقبة معروفة حني يقف اخللق
الضعاف القاصرون أمام اخلالق العزيز العليم.
سابعاً :عيسى عليه السالم يف موكب األنبياء واملرسلني:
عر القرآن الكرمي موكب اإلَّيان اجلليل يقوده ذلك الرهط من الرسل؛ من نوح إىل إبراهيم
إىل خامت النبيني صلوات هللا وسالمه عليهم أمجعني ،يعر السياق هذا املوكب ممتداً موصوالً،
وخباصة منذ إبراهيم وبنيه من النبيني ،وال يراعي التسلسل التارَيي ي هذا العر كما يالحظ
ي مواوع أخرى ألن املقصود هنا هو املوكب جبملته ،ال تسلسله التارَيي.
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ومن مجلة من ذكر ي هذا املوكب من األنبياء واملرسلني عيسى عليه السالم حىت يعلم أنه
نِب كباقي األنبياء ،وليس هو هللا ،أو اثلث ثالثة ،فهو نِب مرسل.
وحا َه َديْنَا ِم ْن قَ ْب عل َوِم ْن ذعِِريَّتِ ِه
﴿وَوَهْب نَا لَهع إِ ْس َح َ
اق َويَ ْع عق َ
وب عك ًّال َه َديْنَا َونع ً
قال تعاىلَ :
ِ
ِِ
ني  َوَزَك ِرَّاي َوَْحي َىي
وسى َوَه عارو َن َوَك َذل َ
وس َ
َد عاو َ
ك َْجن ِز الْ عم ْحسن َ
ود َو عسلَْي َما َن َوأَي َ
ف َوعم َ
وب َويع ع
ِ ِ
و ِعيسى وإِلْياس عكلٌّ ِمن َّ ِِ
ض ْلنَا َعلَى
س َولعوطًا َوعك ًّال فَ َّ
الصاحل َ
َ
َ َ ََ َ
ني  َوإ ْمسَاع َ
يل َوالْيَ َس َع َويعونع َ
ِِ
ِِ
الْعالَ ِمني  وِمن ِ
اه ْم إِ َىل ِصَراط عم ْستَ ِقيم 
َ َ
اه ْم َوَه َديْنَ ع
اجتَ بَ ْي نَ ع
آابئ ِه ْم َوذعِِرَّايهت ْم َوإِ ْخ َواَّن ْم َو ْ
َ ْ َ
ِ
ط َعْن عه ْم َما َكانعوا يَ ْع َملعو َن 
ك عه َدى َّ
اَّللِ يَ ْه ِد بِِه َم ْن يَ َشاءع ِم ْن ِعبَ ِادهِ َولَ ْو أَ ْشَرعكوا َحلَبِ َ
ذَل َ
أعولَئِ َّ ِ
ِ
ْم َوالن بع َّوةَ فَِإ ْن يَ ْك عف ْر ِهبَا َه عؤَال ِء فَ َق ْد َوَّك ْلنَا ِهبَا قَ ْوًما لَْي عسوا ِهبَا
اب َو ْ
َ
ين آتَ ْي نَ ع
اه عم الْكتَ َ
ك الذ َ
احلعك َ
ِ
بِ َكافِ ِرين  أعولَئِ َّ ِ
َسأَلع عك ْم َعلَْي ِه أَ ْجًرا إِ ْن عه َو إَِّال
ين َه َدى َّ
َ
اَّللع فَبِ عه َد عاه عم اقْ تَد ْه قع ْل َال أ ْ
ك الذ َ
َ
ِ ِ ِ
ني﴾ [األنعام.]90-84 :
ذ ْكَرى ل ْل َعالَم َ
وكانت التعقيبات على هذا املوكب املبارك:
ِ
ِِ
ني *﴾
َ ﴿ وَك َذل َ
ك َْجن ِز الْ عم ْحسن َ
ِ
ني *﴾
َ ﴿ وعكالًّ فَ َّ
ض ْلنَا َعلَى الْ َعالَم َ
اه ْم إِ َىل ِصَراط عم ْستَ ِقيم *﴾
اه ْم َوَه َديْنَ ع
اجتَ بَ ْي نَ ع
َ ﴿ و ْ
وكلها تعقيبات تقرر إحسان هذا الرهط الكرمي واصطفائه من هللا وهدايته إىل الطريق
املستقيم.
ِ
وذ ْك ُر هذا الرهط على هذا النحو ،واستعراض هذا املوكب يف هذه الصورة كله متهيد

للتقريرات اليت تليه:

ِ
ط َعْن عه ْم َما َكانعوا يَ ْع َملعو َن﴾،
ك عه َدى َّ
اَّللِ يَ ْه ِد بِِه َم ْن يَ َشاءع ِم ْن ِعبَ ِادهِ َولَ ْو أَ ْشَرعكوا َحلَبِ َ
﴿ ذَل َ
وهذا تقرير لينابيع اَلدى ي األر  ،فهد هللا للبشر يتمثل فيما جاءت به الرسل،
وينحصر املستيقن منه والذ جيب اتباعه ي هذا املصدر الواحد ،الذ يقرر هللا سبحانه
أنه هو هدى هللا ،وأنه هو الذ يهد إليه من َيتار من عباده.
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ولو أن هؤالء العباد املهديني حادوا عن توحيد هللا وتوحيد املصدر الذين يستمدون منه
هداه ،وأشركوا ابهلل ي االعتقاد أو العبادة أو التلقي ،فإن مصريهم أن حيبط عنهم عملهم :أ
أن يذهب وياعاً ،ويهلك كما هتلك الدابة اليت ترعى نبتاً مسموماً ،فتنتفخ مث متوت ،وهذا
هو األصل اللغو للحبوط.
وهذا التقرير ﴿أعولَئِ َّ ِ
ِ
ْم َوالن بع َّوَة فَِإ ْن يَ ْك عف ْر ِهبَا َه عؤالَِء فَ َق ْد َوَّك ْلنَا ِهبَا
اب َو ْ
َ
ين آتَ ْي نَ ع
اه عم الْكتَ َ
ك الذ َ
احلعك َ
ِ ِ ِ
فقرر ي األول مصدر اَلدى وقَصره على هدى هللا الذ جاءت
ين *﴾َّ ،
قَ ْوًما لَْي عسوا هبَا ب َكاف ِر َ
وقرر ي الثَّاين أن الرسل الذين ذكرهم والذين أشار إليهم هم الذين آاهم هللا الكتاب
به الرسلَّ ،
النبوة.
واحلكمة والسلطان و َّ
(واحلكم) جييء مبعىن احلكمة كما جييء مبعىن السلطان كذلك وكال املعنيني حمتمل ي
اآلية فهؤالء الرسل أنزل هللا على بعضهم الكتاب كالتوراة مع موسى والزبور مع داود واإلجنيل
مع عيسى وبعضهم آاهم هللا احلكمة كداود وسليمان ،وكلهم أويت السلطان على معىن أن ما
معه من الدين هو حكم هللا ،وأن الدين الذ جاؤوا به حيمل سلطان هللا على النفوس وعلى
األمور ،فما أرسل هللا الرسل إال ليطاعوا ،وما أنزل الكتاب إال ليحكم بني الناس ابلقسط،
النبوة ،وأولئك هم الذين وَّكلهم هللا
كما جاء ي اآلايت األخرى ،وكلهم أويت احلكمة وأويت َّ
بدينه ،حيملونه إىل الناس ،ويقومون عليه ويؤمنون به وحيفظونه ،فإذا كفر ابلكتاب واحلكمة
غين عنهم ،وهؤالء الرهط الكرام واملؤمنون هبم هم
و َّ
النبوة مشركو العرب( :هؤالء) ،فإن دين هللا ٌّ
حسب هذا الدين.419
إَّنا حقيقة قدَّية امتدَّت شجرهتا ،وموكب موصول متاسكت حلقاته ،ودعوة واحدة محلها
رسول بعد رسول وآمن هبا ،ويؤمن من يقسم هللا له اَلداية ،ملا يعلمه من استحقاقه للهداية،
وهو تقرير يسكب الطمأنينة ي قلب املؤمن وي قلوب العصبة املسلمة أايً كان عددها إن
هذه العصبة ليست وحدها ،ليست مقطوعة من شجرة ،إَّنا فر منبثق من شجرة أصلها اثبت
وفرعها ي السماء ،وحلقة ي موكب جليل موصول ،موصولة أسبابه ابهلل وهداه ...إن املؤمن
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الفرد ،ي أ ِِ أر وي أ ِِ جبل قو ٌّ قو ٌّ ،وكبري كبري ،إنه من تلك الشجرة املتينة السامقة
ِ
اإلنساينِ ،وعضو ي ذلك املوكب
الضاربة اجلذور ي أعماق الفطرة البشرية وي أعماق التاريخ
الكرمي املوصول ابهلل وهداه منذ أقدم العصور.420
ِ
﴿ أعولَئِ َّ ِ
ِ
َجًرا إِ ْن عه َو إِالَّ ِذ ْكَرى
ين َه َدى َّ
َ
َسأَلع عك ْم َعلَْيه أ ْ
اَّللع فَبِ عه َد عاه عم اقْ تَد ْه قع ْل الَ أ ْ
ك الذ َ
ِ ِ
ني*﴾
ل ْل َعالَم َ
وهو التقرير الثالث :فهؤالء الرهط الكرام الذين يقودون موكب اإلَّيان هم الذين هداهم
وهداهم الذ جاءهم من عند هللا فيه القدوة لرسول هللا تعاىل ومن آمن به.
هللا ،ع
فهذا اَلدى وحده هو الذ يسري عليه ،وهذا اَلدى وحده هو الذ حيتكم إليه ،وهذا
ِ
َجًرا إِ ْن عه َو
َسأَلع عك ْم َعلَْيه أ ْ
اَلدى وحده هو الذ يدعو إليه ويبشر به قائالً ملن يدعوهم﴿ :الَ أ ْ
ِ ِ ِ
ني *﴾ ،للعاملني :ال َيتص به قوم وال جنس وال قريب وال بعيد ،إنه هدى هللا
إِالَّ ذ ْكَرى ل ْل َعالَم َ
لتذكري البشر كافَّة ،ومن مثَّ فال أجر عليه يتقاواه وإمنا أجره على هللا.421
 1ـ تعاليم عيسى ابن مرمي عليه السالم من عند هللا تعاىل:
فطبيعي أن َيرب املسيح أنه
تشمل هذه التعاليم رسالة املسيح ،كذلك اإلَّيان ابلوحي،
ٌّ
يوحى إليه من عند هللا وأن التعاليم اليت يبلغها َلم ليست من عنده ،وإمنا يوحى هبا إليه من
ربه ،وذكر هللا املسيح ي القرآن الكرمي ي مجلة من يوحى إليهم من النبيني.422
ني ِم ْن بَ ْع ِدهِ َوأ َْو َحْي نَا إِ َىل إِبْ َر ِاه َيم
قال تعاىل﴿ :إِ َّان أ َْو َحْي نَا إِلَْي َ
ك َك َما أ َْو َحْي نَا إِ َىل نعوح َوالنَّبِيِِ َ
اق وي ع عقوب و ْاأل ِ ِ
ِ ِ
ود
س َوَه عارو َن َو عسلَْي َما َن َوآتَ ْي نَا َد عاو َ
يل َوإِ ْس َح َ َ َ ْ َ َ ْ
يسى َوأَي َ
َسبَاط َوع َ
َوإ ْمسَاع َ
وب َويعونع َ
زبورا  ورس ًال قَ ْد قَصصنَاهم علَي َ ِ
وسى
ك َوَكلَّ َم َّ
ص عه ْم َعلَْي َ
صْ
َ ْ عْ َ ْ
ك م ْن قَ ْب عل َوعر عس ًال َملْ نَ ْق ع
اَّللع عم َ
َع ع
َع ً
ِ
ِ
ِِ
ين لِئَ َّال يَ عكو َن لِلن ِ
اَّللِ عح َّجة بَ ْع َد الر عس ِل َوَكا َن َّ
َّاس َعلَى َّ
اَّللع
تَكْل ً
ين َوعمْنذر َ
يما  عر عس ًال عمبَ ِش ِر َ
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ِ
يما﴾ [النساء.]165-163 :
َع ِز ًيزا َحك ً
وهذا السياق القرآين يتحدث عن موكب واحد يرتاءى عن طريق التاريخ البشر املوصول،
ورسالة واحدة هبدى واحداً لَلنذار والتبشري ،وموكب واحد يضم هذه الصفوة املختارة من
البشر :نوح وإبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون
يقص
وسليمان وداود وموسى وغريهم ممن َّ
قصهم هللا على نبيه (ﷺ) ي القرآن الكرمي ،وممن مل َّ
عليه ،موكب من شىت األقوام واألجناس ،وشىت البقا واألروني ي شىت اآلونة واألزمان ،ال
يفرقهم نسب وال جنس وال أر وال وطن ،وال زمن وال بيئة ،كلهم ات من ذلك املصدر
الكرمي ،وكلهم حيمل ذلك النور اَلاد  ،وكلهم يؤد اإلنذار والتبشري ،وكلهم حياول أن َخذ
بزمام القافلة إىل ذلك النور ،سواء منهم من جاء لعشرية ومن جاء لقوم ومن جاء ملدينة ومن
جاء لقطر ،مث من جاء للناس أمجعني حممد رسول هللا (ﷺ) خامت النبيني.
قص هللا على
كلهم تل ِقى الوحي من هللا فما جاء بشيء من عنده ،أولئك الرسل من ِ
رسوله منهم ومن مل يقص اقتضت عدالة هللا ورمحته أن يبعث هبم إىل عباده يبشروَّنم مبا أعدَّه
هللا للمؤمنني الطائعني من نعيم ورووان ،وينذروَّنم ما أعدَّه هللا للكافرين العصاة من جحيم
وغضب كل ذلك وهلل احلجة البالغة ي األنفس ﴿لِئَالَّ يَ عكو َن لِلن ِ
اَّللِ عح َّجة بَ ْع َد الر عس ِل﴾
َّاس َعلَى َّ
وقد أعطى هللا البشر من العقل ما يتدبرون به دالئل اإلَّيان ي األنفس واالفاق .ولكنه
سبحانه وتعاىل رمحة منه بعباده ،وتقديراً لغلبة الشهوات على تلك األداة العظيمة اليت أعطاها
َلم أداة العقل اقتضت رمحته وحكمته أن يرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين يذكروَّنم
ويبصروَّنم ؛ وحياولون استنقاذ فطرهتم وحترير عقوَلم من ركام الشهوات ،اليت حتجب عنها أو
حتجبها عن دالئل اَلدى وموحيات اإلَّيان ي األنفس واالفاق ،عزيزاً :قادراً على أخذ العباد
ِ
يدبر األمر كله ابحلكمة ،ويضع كل أمر ي
مبا ﴿ َوَكا َن َّ
اَّللع َع ِز ًيزا َحك ً
يما *﴾ ،حكيماًِ :
نصابه.423
ونقف أمام عظمة العدل الذ يرتِِب للناس حجة على هللا سبحانه لو مل يرسل إليهم الرسل
 423ي ظالل القران.806 805/2،
208

مبشرين ومنذرين ،هذا ما احتشد كتاب الكون املفتوح ،وكتاب النفس املكنون ابآلايت
والشواهد على اخلالق ووحدانيته وتدبريه وتقديره وقدرته وعلمه.
ومع امتالء الفطرة ابألشواق واَلواتف إىل االتصال ببارئها واإلذعان له ،والتناسق والتجاوب
والتجاذب بينها وبني دالئل وجود اخلالق ي الكون والنفس ،ومع هبة العقل الذ َّيلك أن
حيصي الشواهد ويستنبط النتائج ،ولكن هللا سبحانه مبا يعلم من عوامل الضعف اليت تطرأ على
هذه القوى كلها ،فتعطِلها ،أو تفسدها ،أو تطمسها ،أو تعدخل ي حكمها اخلطأ والشطط،
قد أعفى الناس من حجية الكون وحجية الفطرة ،وحجية العقل ما مل يرسل إليهم الرسل،
ليستنقذوا هذه األجهزة كلها مما قد يرين عليها ،وليضبطوا مبوازين احلق اإلَلي املمثَّل ي الرسالة،
هذه األجهزة فتصح أحكامها حني تستقيم على ووابط املنهج اإلَلي .وعندئذ فقط يلزمها
اإلقرار والطاعة واالتبا  ،أو تسقط حجيَّتها وتستحق العقاب.424
وخطأ ووالل إن مل يكن هو اخلدا والتضليل كل زعم يقول :إن العقول الكبرية كانت
حرية أن تبلِِغ بدون الرسالة ما بلَّغته ابلرسالة ،فالعقل ينضبط مع الرسالة مبنهج النظر الصحيح،
يتم بغريها ،فال يغين العقل البشر
واية أن ما يتم ابلرسالة عن طريق العقل نفسه ال َّيكن أن َّ
عنها.
إن اريخ البشرية مل يسجل أن عقالً واحداً من العقول الكبرية النادرة اهتدى إىل مثل ما
اهتدت إليه العقول العادية واملتوسطة ابلرسالة.
 ال ي تصور اعتقاد .
 وال ي خلق نفسي.
 وال ي نظام حياة.

 وال ي تشريع واحد َلذا النظام.
إن عقول أفالطون وأرسطو من العقول الكبرية قطعاً ،بل إَّنم ليقولون :إن عقل أرسطو هو
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أكرب عقل عرفته البشرية بعيداً عن رسالة هللا وهداه فإذا حنن راجعنا تصوَره إلَله كما وصفه
رأينا املسافة اليت تفصله عن تصور املسلم العاد إلَله مهتدايً هبد الرسالة.425
فسبحان هللا الذ
اَّللِ عح َّجة بَ ْع َد الر عس ِل
َّ

ِ
ِِ
ين لِئَ َّال يَ عكو َن لِلن ِ
َّاس َعلَى
قال ي كتابه الكرمي :ع
ين َوعمْنذر َ
﴿ر عس ًال عمبَ ِش ِر َ
ِ
يما﴾ [النساء. ]165 :
َوَكا َن َّ
اَّللع َع ِز ًيزا َحك ً

 2ـ عيسى عليه السالم من أويل العزم:
ص ََرب أعولعو الْ َع ْزِم ِم َن الر عس ِل﴾ [األحقاف.]35 :
قال تعاىل﴿ :فَ ْ
اصِ ْرب َك َما َ
وأما أولو العزم من الرسل فهم ،نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وحممد صلى هللا عليهم مجيعاً،
وقد كانت وصية هللا تعاىل لعيسى وأويل العزم من الرسل عليهم السالم ما ذكره هللا تعاىل ي
ِ
﴿شر لَ عكم ِمن ال ِِدي ِن ما و َّ ِِ
صْي نَا بِِه
ك َوَما َو َّ
وحا َوالَّذ أ َْو َحْي نَا إِلَْي َ
صى به نع ً
َ َ
سورة الشورىَ ْ َ َ َ :
ِ
ِ
ِ
ِِ
إِب ر ِاهيم وموسى و ِ
وه ْم إِلَْي ِه
ع
ين َوَال تَتَ َفَّرقعوا فيه َك عَرب َعلَى الْ عم ْش ِرك َ
ني َما تَ ْدعع ع
يسى أَ ْن أَق ع
يموا ال ِد َ
َْ َ َ ع َ َ َ
ِ ِِ ِ
ِِ
يب﴾ [الشورى.]13 :
َّ
اَّللع َْجيتَِِب إلَْيه َم ْن يَ َشاءع َويَ ْهد إلَْيه َم ْن يعن ع
فعيسى عليه السالم من أويل العزم الذين أقاموا الدين الذ أمر هللا به األنبياء واملرسلني،
وهذا خطاب من هللا سبحانه وتعاىل ألمة حممد (ﷺ) يقول َلم فيه:
 ارتضى وَّنج وأووح لكم هذا ﴿ َشَر َ لَ عك ْم ِم َن ال ِِدي ِن﴾
 الذ ارتضاه ووصاه ﴿ما و َّ ِِ
وحا﴾
صى به نع ً
َ َ
ِ
ك﴾
 فهذا الدين هو نفسه الذ ارتضاه إليك اي حممد وارتضاه ﴿ َوالَّذ أ َْو َحْي نَا إِلَْي َ
 ارتضى هذا الدين أ اإلسالم إلبراهيم خليل هللا وموسى كليم هللا وعيسى روح
﴿وما و َّ ِِ ِ ِ
ِ
يسى﴾ ،بعد أن ارتضاه لنوح أبو البشر بعد آدم ،وحممد
صْي نَا به إبْ َراه َيم َوعم َ
ََ َ
وسى َوع َ
آخر رسول وخامت النبيني ،وهم أولو العزم من الرسل.
ِ
ِ
ين َوالَ تَتَ َفَّرقعوا فِ ِيه﴾ ،وَّناهم
 أوصاهم مجيعاً إبقامة هذا الدين والتمسك ﴿أَ ْن أَق ع
يموا ال ِد َ
عن ترك هذا التوحيد واإلسالم.
 425املرجع السابق.811/2 ،
210

ِ
وه ْم إِلَْي ِه﴾ ،وإىل توحيد
َّ 
شق على املشركني دعوهتم إىل ﴿ َك عَرب َعلَى الْ عم ْش ِرك َ
ني َما تَ ْدعع ع
هللا ،وقوَلم ال إله إال هللا ونبذ الوثنية وعبادة هللا وحده ال شريك له ،واإلسالم واالنقياد والطاعة
له سبحانه وتعاىل.
اَّللع َْجيتَِِب إِلَْي ِه َم ْن يَ َشاءع َويَ ْه ِد إِلَْي ِه َم ْن
 يعلم هللا الصاحل من عباده فيهديه إىل طريق ﴿ َّ
ِ
يب *﴾ ،وجيتبيه من بني الناس مجيعاً ،أ أمرهتم رسلهم بتوحيد هللا واإلَّيان مبالئكته واليوم
يعن ع
االخر ،وابلبعث والنشور ،وإقام الصالة وإيتاء الزكاة والصيام واحلج والتقرب إىل هللا بصاحل
األعمال من الصدق والوفاء ابلعهد وأداء األمانة وصلة الرحم وحترمي القتل والكفر والزان واألذية
للخلق واالعتداء على احليوان واقتحام الدانءات فهذا كله مشرو ديناً واحداً وملَّة متحدة مل
ختتلف على ألسنة األنبياء وإن اختلفت أعدادهم ،وأما تفصيل العبادات فهذا َيتلف ابختالف
الشرائع.426
وما شرعه هللا ألويل العزم صادر عن كمال العمل واحلكمة كما أن بيان نسبته إىل املذكورين
عليهم السالم تنبيه على كونه ديناً قدَّياً أمجع عليه الرسل واخلطاب ألمته عليه السالم ،أ
شر لكم من الدين ما وصى به نوحاً ،ومن بعده من أرابب الشرائع وأويل العزم من مشاهري
األنبياء عليهم السالم ،وأمرهم به أمراً مؤكداً ،وختصيص املذكورين ابلذكر أشري عليه من علو
شأَّنم وعظم شهرهتم والستمالة قلوب الكفرة إىل االتبا التفاق كل على نبوة بعضهم
واختصاص اليهود مبوسى عليه السالم والنصارى بعيسى عليه السالم.427
وخص ابلذكر أولو العزم
كما أخرب هللا سبحانه وتعاىل أنه أخذ على النبيني مجيعهم امليثاق
َّ
من الرسل ،وقد أخذ هللا ميثاق النبيني نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مرمي عليهم الصالة
والسالم أمجعني ي محل أمانة هذا املنهج ،واالستقامة عليه وتبليغه للناس والقيام عليه ي األمم
اليت أرسلوا إليها ،وذلك حىت يكون الناس مسؤولني عن هداهم ووالَلم وإَّياَّنم وكفرهم بعد
ِ
ني
َخ ْذ َان م َن النَّبِيِِ َ
﴿وإِ ْذ أ َ
انقطا احلجة بتبليغ الرسل عليهم صلوات هللا وسالمه ،قال تعاىلَ :
ِ ِ
ِ
ِميثَاقَهم وِمْن َ ِ
َخ ْذ َان ِمْن عه ْم ِميثَاقًا َغلِيظًا 
يسى ابْ ِن َم ْرَميَ َوأ َ
ك َوم ْن نعوح َوإبْ َراه َيم َوعم َ
عْ َ
وسى َوع َ
 426منصور متيم نتشة ،حقيقة املسيح والتثليث ،املرجع السابق ،ص .144
 427ليلى بلخري ،قصص أويل العزم ،دار طيبة ،دمشق .سوراي ،ط1432 ،1ه  ،ص .42
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ِ
الص ِادقِني عن ِص ْدقِ ِهم وأ ِ ِ
ِ
يما﴾ [األحزاب.]8-7 :
ْ ََ
ليَ ْسأ ََل َّ َ َ ْ
ين َع َذ ًااب أَل ً
َع َّد ل ْل َكاف ِر َ
إنه ميثاق واحد مطرد من لدن نوح عليه السالم إىل خامت النبيني حممد (ﷺ) ميثاق واحد
عمم النص أوالً:
يتسلمها كل منهم حىت يسلمها ،وقد َّ
ومنهج واحد ،وأمانة واحدة َّ
ِ
ني ِميثَاقَ عه ْم﴾ ،مث خصص صاحب القرآن الكرمي وصاحب الدعوة العامة
َخ ْذ َان م َن النَّبِيِِ َ
َ ﴿ وإِ ْذ أ َ
إىل العاملني.
ك﴾ ،وهم أصحاب أكرب الرساالت ﴿ َوِم ْن نعوح َوإِبْ َر ِاه َيم
 مث عاد إىل أويل العزم من ﴿ َوِمْن َ
ِ
يسى ابْ ِن َم ْرَميَ﴾ ،وبعد بيان أصحاب امليثاق عاد إىل وصف امليثاق نفسه.
َوعم َ
وسى َوع َ
َ ﴿ وأَ َخ ْذ َان ِمْن عه ْم ِميثَاقًا َغلِيظًا *﴾ ،ووصف امليثاق أبنه غليظ منظور فيه إىل األصل اللغو
للفظ ميثاق وهو احلبل املفتول الذ استعري للعهد والرابطة ،وفيه من جانب اخر جتسيم
للمعنو يزيد إحياءه للمشاعر ،وإنه مليثاق غليظ متني ذلك امليثاق بني هللا واملختارين من
عباده ،ليتلقوا وحيه ،ويبلغوا عنه ،ويقوموا على منهجه ي أمانة واستقامة.
 والصادقون هم ﴿لِيسأ ََل َّ ِ ِ
ني َع ْن ِص ْدقِ ِه ْم﴾ ،فهم الذين قالوا كلمة الصدق واعتنقوا عقيدة
الصادق َ
َْ
الصدق ومن سواهم كاذب ،ألنه يعتقد ابلباطل ويقول كلمة الباطل ومن مث كان هذا الوصف
داللته وإحياؤه.
وسؤاَلم عن صدقهم يوم القيامة كما يسأل املعلم التلميذ النجيب الناجح عن إجابته اليت
استحق هبا النجاح والتفوق أمام املدعوين حبفل النتائج ،سؤال للتكرمي ولَلعالن واإلعالم على
رؤوس األشهاد وبيان االستحقاق ،والثناء على املستحقني للتكرمي ي يوم احلشر العظيم ،فأما
غري الصادقني ،الذين دانوا بعقيدة الباطل وقالوا كلمة الكذب ي أكرب قضية يقال فيها الصدق
أو يقال فيها الكذب ،قضية العقيدة ،فأما هؤالء فلهم جزاء اخر حاور مهيَّأ ،يقف َلم ي
االنتظار و َّ
أعد للكافرين عذاابً أليماً.428
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 3ـ أصول الشرائع:
َّ
إن وحدة الدين عند هللا حقيقة ،وقد دلَّت عليها النصوص كما قال تعاىلَ ﴿ :شَر َ لَ عك ْم
صى بِِه نعوحا والَّ ِذ أَوحي نا إِلَيك وما و َّ ِِ ِ ِ
وسى َو ِعي َسى أَ ْن
ِم َن ال ِِدي ِن َما َو َّ
صْي نَا به إبْ َراه َيم َوعم َ
ْ ََْ ْ َ َ َ َ
ً َ
ِ
ِ
ين َوَال تَتَ َفَّرقعوا فِ ِيه﴾ [الشورى.]13 :
أَق ع
يموا ال ِد َ
وقد اتفقت الشرائع ي أصول التشريع غالباً؛ ألن مصدر التشريع واحد ،فقد شر هللا
لعباده ما يصلح شأَّنم على امتداد رحلة البشرية ،وأرسل هللا ي كل أمة رسوالً وبشرياً ونذيراً،
ليج ِِدد ما اندرس من معامل أصول الدين ،ويضيف أبمر هللا ما يناسب كل قوم من شرائع ي
ِ
ِ
ِ ِ
اجا﴾ [المائدة.]48 :
فرو الدين ﴿ل عك ِل َج َع ْلنَا مْن عك ْم ش ْر َعةً َومْن َه ً
إذن االختالف ي فرو الشرائع وي ميادين التطبيق العملية ي كثري من األصول ،ولكن
ِ
متهد ملا
يبقى اجلوهر واحداً ي رساالت األنبياء ،فكل شريعة تص ِدق ما قبلها من الشرائع ،و ِِ
بعدها ،وجاء القرآن الكرمي مصدقاً ملا بني يديه من الكتب السابقة ،ومهيمناً عليها مبا يشتمل
عليه من استيعاب جلوانب الكون واحلياة كلها ،وما يعصلح البشرية إىل قيام الساعة ﴿ َوأَنْ َزلْنَا
إِلَيك الْ ِكتاب ِاب ْحل ِق م ِ ِ
ِِ ِ
اب ومهي ِ
منًا﴾ [المائدة.]48 :
ص ِدقًا ل َما بَْ َ
ني يَ َديْه م َن الْكتَ ِ َ ع َ ْ
ْ َ َ َ َِ ع َ
ـ لنأخذ أمثلة من اتفاق أصول الشرائع:
أ ـ الصالة:
الص َالةِ َوِم ْن ذعِِريَِّيت
اج َع ْل ِين عم ِق َيم َّ
ب ْ
﴿ر ِِ
 قال تعاىل على لسان أ يب األنبياء إبراهيم عليه السالمَ :
َربَّنَا َوتَ َقبَّ ْل عد َع ِاء﴾ [إبراهيم.]40 :
اَّلل ِميثَ َ ِ ِ
اَّللع إِِِين
يل َوبَ َعثْ نَا ِمْن عه عم اثْ َ ْين َع َشَر نَِقيبًا َوقَ َال َّ
﴿ولََق ْد أ َ
َخ َذ َّع
 وقال تعاىلَ :
اق بَِين إ ْسَرائ َ
الص َالةَ َوآتَ ْي تع عم َّ
الزَكاةَ َو َآمْن تع ْم بِعر عسلِي﴾ [المائدة.]12 :
َم َع عك ْم لَئِ ْن أَقَ ْمتع عم َّ
لص َالةِ و َّ ِ
 وقال تعاىل على لسان عيسى عليه السالم﴿ :وأ َْو َ ِ ِ
ت َحيًّا﴾
الزَكاة َما عد ْم ع
صاين اب َّ َ
َ
[مريم.]31 :
 وقال تعاىل عن هذه األمة احملمدية﴿ :حافِ
الص َالةِ الْوسطَى وقعوموا ََِّّللِ
الصلَو ِ
ى
ل
ع
ا
و
ظ
َ
ع
ات َو َّ
َّ
َ
عْ َ ع
َ
َ
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ِِ
ني﴾ [البقرة.]238 :
قَانت َ
اق وي ع عقوب َانفِلَةً وعك ًّال جع ْلنَا ِِ
اه ْم أَئِ َّمةً
صاحل َ
ني  َو َج َع ْلنَ ع
َ ََ َ
﴿وَوَهْب نَا لَهع إِ ْس َح َ َ َ ْ َ
 وقال تعاىلَ :
ِِ
الص َالةِ وإِيتاء َّ ِ
ي ْه عدو َن ِأب َْم ِرَان وأ َْوحْي نَا إِلَْي ِهم فِ ْعل ْ ِ ِ
ين﴾
َ َ
َ
الزَكاة َوَكانعوا لَنَا َعابد َ
اخلَْ َريات َوإقَ َام َّ َ َ َ
ْ َ
[األنبياء .]73-72 :فاالتفاق حاصل ي أصل مشروعية الصالة ،ولكن الكيفيات واملواقيت رمبا
كانت خمتلفة ي الصور وميادين التطبيق.429
ب ـ الزكاة:
َّ ِ
ِ
اب إَِّال ِم ْن بَ ْع ِد َما َجاءَ ْهتععم الْبَ يِِنَةع  َوَما أ ِعم عروا إَِّال
ين أعوتعوا الْكتَ َ
 قال تعاىلَ :
﴿وَما تَ َفَّر َق الذ َ
ِ
ِ
الزَكا َة و َذلِ ِ
لِي عب عدوا َّ ِ ِ
الص َال َة َويع ْؤتعوا َّ
ين الْ َقيِِ َم ِة﴾
يموا َّ
َ َ
اَّللَ خمعْلص َ
َ ْع
ين عحنَ َفاءَ َويعق ع
كدع
ني لَهع ال ِد َ
[البينة.]5-4 :

الزَكاةِ وَكا َن ِعْن َد ربِِه مر ِ
 وقال تعاىل﴿ :وَكا َن ََْ عمعر أ َْهلَهع ِاب َّ ِ َّ
ويًّا﴾ [مريم.]55 :
َِ َ ْ
لص َالة َو َ
َ
ِِ
ِ
ص َدقَةً تعطَ ِِه عرعه ْم َوتعَزِكِي ِه ْم ِهبَا﴾ [التوبة.]103 :
 وقال تعاىل :ع
﴿خ ْذ م ْن أ َْم َواَل ْم َ

يالحظ مدى ارتباط الزكاة ابلصالة ي مواوع عدة من كتاب هللا تعاىل ،فالصالة عبادة
روحية بدنية ،والزكاة عبادة مالية ،ومها الزمتان لصلة العبد بربِِه وتزكية النفس واملال وتكافل
اجملتمع.430
ج ـ الصيام:
َّ ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ين ِم ْن قَ ْبلِ عك ْم لَ َعلَّ عك ْم
ب َعلَْي عك عم ِ
 قال تعاىلَ :
ب َعلَى الذ َ
الصيَ عام َك َما عكت َ
ين َآمنعوا عكت َ
﴿اي أَي َها الذ َ
تَتَّ عقو َن﴾ [البقرة .]183 :فالصيام فريضة قدَّية على املؤمنني ي األمم السابقة ،كما تنص عليه
اآلية.431
د ـ القصاص:
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ف ِابْألَنْ ِ
ني ِابلْ َع ْ ِ
َن النَّ ْفس ِابلنَّ ْف ِ
﴿وَكتَ ْب نَا َعلَْي ِه ْم فِ َيها أ َّ
ف َو ْاألعذع َن ِابْألعذع ِن
ني َو ْاألَنْ َ
س َوالْ َع ْ َ
 قال تعاىلَ :
َ
اجلر ِ
وِ ِ ِ
صاص﴾ [المائدة.]45 :
وح ق َ
لس ِِن َو ْعع َ
الس َّن اب ِ
َ ِ
ِ
َّ ِ
ِ
اص ِي الْ َقْت لَى
ب َعلَْي عك عم الْق َ
 وجاء اإلسالم ،فقال هللا عز وجلَ :
ص ع
ين َآمنعوا عكت َ
﴿اي أَي َها الذ َ
َخ ِيه َشيء فَاتِِبا ِابلْمعر ِ
احلر ِاب ْحل ِر والْعب عد ِابلْعب ِد و ْاألعنْثَى ِابْألعنْثَى فَمن ع ِفي لَه ِمن أ ِ
وف َوأ ََداء
َْ ع َ ع ْ
ْع عِ َ َْ َْ َ
ْ َ َ ْع
ِ
إِلَي ِه إبِِحسان َذلِ ِ
ك فَلَهع َع َذاب أَلِيمَ ١٧٨ولَ عك ْم
ك َختْفيف ِم ْن َربِِ عك ْم َوَر ْمحَة فَ َم ِن ْاعتَ َدى بَ ْع َد َذل َ
َ
ْ َْ
ِ
عويل ْاألَلْب ِ
ص ِ
اب لَ َعلَّ عك ْم تَتَّ عقو َن[ ﴾١٧٩البقرة.]179-178 :
ِي الْق َ
اص َحيَاة َاي أ ِ َ
فالقصاص عقوبة مقررة ي مجيع الشرائع اإلَلية املتقدمة لضرورة محاية األنفس وصيانة
اجملتمعات من الفووى وانتهاك احلرمات.432
هـ اجلهاد:
 قال تعاىل﴿ :وَكأَيِن ِمن نَِِب قَاتَل معه ِربِيو َن َكثِري فَما وهنعوا لِما أَصاهبم ِي سبِ ِيل َِّ
وعع عفوا
اَّلل َوَما َ
َ ِْ ْ ِ َ ََع ِ
َ َ َ َ َ َع ْ َ
اَّلل عِحيب َّ ِ
ين﴾ [آل عمران.]146 :
َوَما ْ
استَ َكانعوا َو َّع
الصاب ِر َ
واملقاتلة دفاعاً عن النفس أو الدين أمر مشرو ي الشرائع السابقة حسب مقتضيات
األحوال والظروف ،433وهذه بع أصول الشرائع بني األنبياء واملرسلني.
 4ـ أصـول اإلَيان:
اتفقت مجيع الرساالت السماوية على أصول اإلَّيان على امتداد دعوات الرسل عليهم
الصالة والسالم ومل ختتلف هذه الرساالت ي تقرير أصول اإلَّيان قبل أن ينال منها التحريف
والتبديل ،ألَّنا تتحدث كلها عن مقررات اثبتة ال يقوم اإلَّيان إال هبا ،فهي حقائق اثبتة ال
تتطور وال تتغري وال يدخلها النسخ كما يدخل فرو الشرائع وقد جاءت النصوص القرآنية تؤكد
هذه احلقيقة.
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اَّلل و ِ
ِ
وت﴾
اجتَنبعوا الطَّاغع َ
﴿ولََق ْد بَ َعثْ نَا ِي عك ِِل أ َّعمة َر عس ًوال أَن ْاعبع عدوا ََّ َ ْ
 قال تعاىلَ :
ك وإِ َىل الَّ ِذين ِمن قَبلِ َ ِ
ِ ِ
ك َولَتَ عكونَ َّن
ت لَيَ ْحبَطَ َّن َع َملع َ
ك لَئ ْن أَ ْشَرْك َ
َ ْ ْ
﴿ولََق ْد أعوح َي إلَْي َ َ
 وقال تعاىلَ :
ِ
ِ
ِمن ْ ِ
ين﴾ [الزمر.]66-65 :
ين  بَ ِل َّ
اَّللَ فَ ْ
اعبع ْد َوعك ْن م َن الشَّاك ِر َ
اخلَاس ِر َ
َ
ِ ِ ِِ
 وقال تعاىل﴿ :وما أَرس ْلنَا ِمن قَبلِ َ ِ
اعب عد ِ
ِ ِ
ون﴾
ََ ْ َ ْ ْ
ك م ْن َر عسول إَّال نعوحي إلَْيه أَنَّهع َال إلَهَ إَّال أ ََان فَ ْ ع
[األنبياء.]25 :
[النحل.]36 :

ولقد وجه هللا النداء العام لبين آدم حمذراً إايهم الشيطان ومهالك الغواية ،ومذكراً إايهم
ِ
اجلَن َِّة
َخَر َج أَبَ َويْ عك ْم ِم َن ْ
آد َم َال يَ ْفتنَ نَّ عك عم الشَّْيطَا عن َك َما أ ْ
﴿اي بَِين َ
أبصل النشأة واملعاد فقال تعاىلَ :
ِِ
ِ
ِ
ث َال تَ َرْوََّنعْم إِ َّان َج َع ْلنَا
اس عه َما ل عِرييَ عه َما َس ْوآهت َما إِنَّهع يََرا عك ْم عه َو َوقَبِيلعهع ِم ْن َحْي ع
يَْن ِز ع َعْن عه َما لبَ َ
اط ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اَّللع أ ََمَرَان
آابءَ َان َو َّ
الشَّيَ َ
ين َال يع ْؤمنعو َن  َوإ َذا فَ َعلعوا فَاح َشةً قَالعوا َو َج ْد َان َعلَْي َها َ
ني أ َْوليَاءَ للَّذ َ
اَّللِ َما َال تَ ْعلَ عمو َن  قع ْل أ ََمَر َرِِ يب ِابلْ ِق ْس ِط
اَّللَ َال ََْ عم عر ِابلْ َف ْح َش ِاء أَتَ عقولعو َن َعلَى َّ
ِهبَا قع ْل إِ َّن َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ن﴾ [األعراف:
ودو َ
ين َك َما بَ َدأَ عك ْم تَعع ع
وه عك ْم عْن َد عك ِِل َم ْسجد َو ْادععوهع خمعْلص َ
يموا عو عج َ
َوأَق ع
ني لَهع ال ِد َ
.]29-27
وعقيدة اإلَيان اليت أمر هللا هبا األنبياء واملرسلني ودعوا إليها خملصني تشمل عناصر
أساسية ،تطهر القلب من بذور الشرك والوثنية ،وتربطه ابهلل عقيدة صافية نقية وهي:
 ما جيب اإلَّيان به من جانب هللا تعاىل :إقراره بوجوده وخلقه وتدبريه وقضائه وقدره ،وإفراداً له
ابلوحدانية والعبادة ،ووصفاً له بصفات الكمال واجلالل مع اإلقرار الكامل بكل ما وصف به
نفسه ،ووصفه به رسوله (ﷺ).434
 إن أول ما دعا إليه املسيح عليه السالم هو اإلَّيان ابلربوبية ووحدانية اخلالق ،واإلَّيان برسالة
اَّللِ
األنبياء واملرسلني ،وكانت هذه الدعوة أول ما نطق به ي املهد ،قال تعاىل﴿ :قَ َال إِِِين َعْب عد َّ
َ ِ
اب َو َج َعلَِين نَبِيًّا﴾ [مريم ،]30 :وكان كل مهه بعد ذلك أن يدعو الناس إىل طاعة هللا
آاِينَ الْكتَ َ
وتقدمي العبادة له دون سواه.
 كان يبني لقومه أن هللا هو ربه ورهبم ،وأن هللا هو رب الناس وملكهم وإَلهم ،وكان يذكر َلم
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ِ
﴿ولَ َّما
أن االعرتاف ابلربوبية واأللوهية هو السبيل القومي الذ ِ
يؤد إىل النَّجاة ،قال تعاىلَ :
جاء ِعيسى ِابلْب يِنَ ِ
ات قَ َال قَ ْد ِجْئ تع عكم ِاب ْحلِك ِ
ني لَ عك ْم بَ ْع َ الَّ ِذ َختْتَلِ عفو َن فِ ِيه فَاتَّ عقوا َّ
ْمة َوِألعبَِِ َ
َ َ َ َِ
اَّللَ
ْ
َ
ِ
َطيع ِ
اعبع عدوهع َه َذا ِصَراط عم ْستَ ِقيم﴾ [الزخرف.]64-63 :
ون  إِ َّن َّ
اَّللَ عه َو َرِِ يب َوَرب عك ْم فَ ْ
َوأ ع
 من املعجزات اليت حققها هللا على يد املسيح إلثبات رسالته وصدقه ي الدعوة إىل اإلَّيان ابهلل
وبني املسيح أبنه
وبيان قدرة هللا وقوته معجزة إحياء املوتى وإبراء األكمه واألبرص وغري ذلكَّ ،
يفعل ذلك إبذن هللا تعاىل ،وسيأيت تفصيل ذلك ي حملِِه إبذن هللا تعاىل ،والدليل على أن
عيسى كان حيمل ي رسالته وجوب اإلَّيان جبميع الرسل والنبيني ،دعوته إىل التصديق برسالة
موسى كما كان يوجب التصديق برسالة حممد (ﷺ) خامت النبيني ،وهو ما جاء ي قوله
تعاىل﴿:وقَفَّي نا علَى آ َاث ِرِهم بِعِيسى اب ِن مرمي م ِ ِ
ِ
ِِ
ِِ
يل
َ َْ َ
ص ِدقًا ل َما بَْ َ
ْ َ ْ َ ْ ََ ع َ
ني يَ َديْه م َن الت َّْوَراة َوآتَ ْي نَاهع ْاإل ْجن َ
ِ ِ ِ
فِ ِيه ه ًدى ونعور وم ِ ِ
ِ
ِِ
ني﴾ [المائدة.]46 :
ني يَ َديْه م َن الت َّْوَراة َوعه ًدى َوَم ْوعظَةً ل ْل عمتَّق َ
ص ِدقًا ل َما بَْ َ
ع َ َع َ
أ ـ أصول اإلَيان «اإلَيان ابلبعث والقيامة واجلنهة والنهار»:
جاءت عقيدة البعث ي رسالة املسيح كما جاءت ي رساالت غريه من النبيني ،فقد أعلن
ِ
وت َويَ ْوَم
﴿و َّ
ت َويَ ْوَم أ عَم ع
الس َال عم َعلَ َّي يَ ْوَم عول ْد ع
هذه العقيدة منذ كان ي املهد صبياً ،إذ قالَ :
ث َحيًّا﴾ [مريم.]33 :
أعبْ َع ع
إن هذه اآلية الكرَّية تبني أن هللا ِ
عامة ي هذه احلياة الدنيا بطريق التناسل
يوجد اإلنسان َّ
خاصة وجد بطريق الوالدة من غري ذَكر ،وأن عناصر تكوينه هي عناصر
والوالدة ،وأن املسيح َّ
احلجة على براءة أمه مرمي من البغاء ،وأن هللا كما
تكوين كل الناس ،وكان كالمه ي املهد هو َّ
أوجده ي هذه الدنيا ي جسم بشر ِ  ،فإنه سوف َّييته كذلك كسائر البشر ،وأنه سيبعث
كذلك مثلهم ،وأن مولده اخلارق للعادة بقدرة هللا تعاىل ،ال تعين خروجه مستقالً عن القدر
الذ قدَّره على البشرية مجيعاً ،وما جرى على فم عيسى ي املهد ي هذه اآلية الكرَّية هو
شك فيها أنه قد آمن هبا كل من مسع عيسى حينئذ من قوم مرمي،
إعالن حلقيقة البعث اليت ال َّ
وطبيعي أن
تفوه به ي املهد إىل كل ما يلوذ هبم،
وال َّ
شك أن هؤالء نقلوا كالم املسيح الذ َّ
ٌّ
لفظ البعث كان مفهوماً للمخاطبني ،أو لبعضهم ،فال َيلو هذا البع من أنه مسع شيئاً عن
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البعث ممَّن كان مؤمناً برسالة النبيني من قبل ،كيحىي وزكراي.
وطبيعي أن تفسري املسيح عيسى ابن مرمي كل ما يتعلق بعقيدة البعث بعد تكليفه ابلرسالة،
ٌّ
وهبذا مشلت رسالته عقيديت اجلنة والنار ،فمن آمن ابهلل واتبع رسوله وآمن برسالته دخل اجلنة،
شك أن اإلَّيان أبن هناك جنَّة وهناك انر ي دار اجلزاء
وأما من كفر بذلك دخل النار ،وال َّ
أصل من أصول العقائد اليت بعث النبيون لبياَّنا ،حىت يعلم كل فرد من الناس ما سوف ينتظره
من احلياة االخرة ،فال يستطيع أن يدَّعي عدم علمه بذلك وقتئذ ،وحىت حيذر
املؤمنون فيعبدون هللا رغبة ي ثوابه ورهبة من عقابه ،وَيلصون ي عبادته وال يشركون بعبادة
رهبم أحداً ،والدليل على أن املسيح عيسى ابن مرمي َّأدى ما عليه من تبليغ كل هذا قوله تعاىل:
ِ ِ
ِ
اَّللع َعلَْي ِه
اَّللَ َرِِ يب َوَربَّ عك ْم إِنَّهع َم ْن يع ْش ِرْك ِاب ََّّللِ فَ َق ْد َحَّرَم َّ
يل ْاعبع عدوا َّ
﴿وقَ َال الْ َمس ع
َ
يح َاي بَِين إ ْسَرائ َ
ِ ِِ
ني ِمن أَنْصار﴾ [المائدة]72 :
ْ
َّار َوَما للظَّالم َ ْ َ
اجلَنَّةَ َوَمأْ َواهع الن ع
ولقد ذكر هللا لنا ي القرآن الكرمي أن كالً من التوراة واإلجنيل جاء فيهما ذكر اجلنة ،كما
جاء ذكرها فيما بعد ي القرآن الكرمي ،وأنه جاء ي هذه الكتب املنزلة أن هللا تعاىل وعد
املقاتلني ي سبيل هللا جنَّة اخللد ،وأَّنم إذا فقدوا حياهتم ي هذه الدنيا وأمواَلم فإَّنم سيحيون
احلياة احلقيقية ي اجلنة ،وسينالون فيها ما ال يعد ما كان َلم ي الدنيا شيئاً مذكوراً.
ِِ
ِ
ني أَنْ عف َس عه ْم َوأ َْم َوا ََلعْم ِأب َّ
َن ََلععم ْ
وجاء هذا ي قول هللا تعاىل﴿ :إِ َّن َّ
اجلَنَّةَ
اَّللَ ا ْش ََرتى م َن الْ عم ْؤمن َ
ي َقاتِلعو َن ِي سبِ ِيل َِّ
ِ
ِ
اإل ِْجن ِيل والْ عقر ِ
آن َوَم ْن أ َْو ََ
ع
َ
اَّلل فَيَ ْقتعلعو َن َويع ْقتَ لعو َن َو ْع ًدا َعلَْيه َحقًّا ِي الت َّْوَراة َو ِْ َ ْ
ِ
ِ
بِعه ِدهِ ِمن َِّ
ِ
ظيم﴾ [التوبة]111 :
استَ ْب ِش عروا بِبَ ْيعِ عك عم الَّذ َابيَ ْعتع ْم بِِه َوذَل َ
اَّلل فَ ْ
َْ َ
ك عه َو الْ َف ْوعز الْ َع ع
ولقد َّ
ذكر املسيح الناس قبيل وفاته بكل ما يتعلَّق بيوم القيامة واحلساب واجلنة والنار،
َّ
وحذرهم من اخلروج على طاعة هللا و َّ
اَّللع َاي
أكد َلم ما ذكره َلم طوال حياته معهم﴿:إِ ْذ قَ َال َّ
َّ ِ
ِ َّ ِ
ِعيسى إِِين مت وفِِيك ورافِعك إِ ََّ ِ ِ َّ ِ
ين
ين اتَّبَ عع َ
َ ِ عَ َ َ َ َ ع َ
وك فَ ْو َق الذ َ
ين َك َف عروا َو َجاع عل الذ َ
يل َوعمطَ ِه عرَك م َن الذ َ
َّ ِ
ِِ ِ
ِ
َك َفروا إِ َىل ي وِم الْ ِقيام ِة عمثَّ إِ ََّ ِ
ين
يل َم ْرجعع عك ْم فَأ ْ
َْ َ َ
َح عك عم بَْي نَ عك ْم ف َ
يما عكْن تع ْم فيه َختْتَل عفو َن  فَأ ََّما الذ َ
ع
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
َّ
عع ِذ عهبعْم َع َذ ًااب َشد ً ِ
ين َآمنعوا َو َع ِملعوا
َك َف عروا فَأ َ
ين  َوأ ََّما الذ َ
يدا ي الدنْيَا َو ْاآلخَرة َوَما ََلعْم م ْن َانص ِر َ
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َّ ِ ِ
ات فَي وفِِي ِهم أعجورهم و َّ ِ
ِِ
ني﴾ [آل عمران.]57-55 :
اَّللع َال عحيب الظَّالم َ
الصاحلَ ع َ ْ ع َ ع ْ َ
حق املسيح إخفاؤها
إن هذه اآلايت الكرَّية اليت خاطب هللا هبا عيسى رسوله ليس من ِِ
عن قومه ،فليس ما فيها خاص به وحده ،بل َّ
َيص املرسل إليهم مجيعاً إذ أَّنا
إن ما فيها َّ
محلت بني ثناايها عقائد االخرة واحلساب والثواب والعقاب ،وخشية هللا ورمحته ،وَلذا حنن
على يقني ،كما قدمنا ،أن املسيح تال هذه اآلايت ابللغة اليت كان يوحي هللا هبا إليه ،إىل قومه
مبجرد نزوَلا عليه.435
ب ـ من مجلة العقائد اليت جاءت يف رسالة املسيح :اإلَيان بوجود املالئكة:
خاصة ال تعصي هللا ،وإذا كلَّفها هللا أبمر نفذته من غري
جاء على أن املالئكة خملوقات َّ
تردد ،واإلَّيان بوجود ِِ
اجلن ،وأن العصاة منهم هم الشياطني ،وأن الشياطني هي اليت توسوس
ي صدور الناس.
بشرت هبا
أما ما جاء عن املالئكة ي رسالة املسيح ،فهو أنه هو نفسه كان البشرى اليت ِ
املالئكة َّأمه مرمي ،قال تعاىل﴿ ِ:إِ ْذ قَالَ ِ
ت الْ َم َالئِ َكةع َاي َم ْرَميع إِ َّن َّ
اَّللَ يعبَ ِِش عرِك بِ َكلِ َمة ِمْنهع ْ
امسعهع
ِ
ِ ِ
الْم ِس ِ
ني﴾ [آل عمران ،]45 :وقال تعاىل:
يسى ابْ عن َم ْرَميَ َوج ًيها ِي الدنْيَا َو ْاآلخَرةِ َوم َن الْ عم َقَّربِ َ
َ ع
يح ع َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني﴾
﴿وإِ ْذ قَالَت الْ َم َالئ َكةع َاي َم ْرَميع إِ َّن َّ
اصطََفاك َعلَى ن َساء الْ َعالَم َ
اصطََفاك َوطَ َّهَرك َو ْ
اَّللَ ْ
َ
[آل عمران.]42 :
وأما ما جاء من الشيطان ي رسالة املسيح ،فهو ما جاء من دعاء امرأة عمران أن جينب
ب إِِِين
و َعْت َها قَالَ ْ
هللا ابنتها مرمي وابن مرمي من وسوسة الشيطان ،قال تعاىل﴿ :فَلَ َّما َو َ
ت َر ِِ
ت ولَْيس َّ
ك
و ْعتع َها أعنْثَى َو َّ
الذ َك عر َك ْاألعنْثَى َوإِِِين َمسَّْي تع َها َم ْرَميَ َوإِِِين أ ِععي عذ َها بِ َ
اَّللع أ َْعلَ عم ِمبَا َو َ
َو َ
و َع ْ َ َ
الرِ
وذع ِريَّتَ ها ِمن الشَّيطَ ِ
جي ِم﴾ [آل عمران]36 :
ان َّ
َِ َ َ ْ
قصة امرأة عمران ووالدهتا ووالدة املسيح عيسى ابن مرمي مبا مشلته من ذكر املالئكة
إن َّ
والشيطان دليل على إَّيان املسيحية احلقَّة وعيسى عليه السالم بوجود املالئكة والشياطني
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وكوَّنم من خلق هللا تعاىل.
واإلَّيان بوجود املالئكة عقيدة واجبة ،إذ لوالها ملا آمن أحد ابلوحي وال آمن مبلك املوت
بقصة آدم وسجود املالئكة له.
وابلوظائف املختلفة اليت يكلَّف املالئكة أبدائها ،ولَ َما آمن َّ
ِ
وكذلك اإلَّيان بوجود ِِ
موحد مؤمن ابهلل تعاىل سار على
اجلن والشياطني أمر ورور ٌّ لكل ِ
هداايت األنبياء واملرسلني ،إذا آمن مبا يقوم به الشيطان من تضليل ووسوسة كانت عنده فرصة
للتزود ابلطاعات اليت ت ِِ
قو عزَّيته ومت ِِكنه من التغلب عليه ،فإن املرء إذا عرف عدوه أخذ حذره
منه ،وكان دائماً على قدم من االستعداد ملقاومته ،والتخلص من مكائده وحيله وغواايته،
بقصة اخللق األول ،وحنن على يقني
واإلَّيان بوجود الشيطان واجب ،ليكون املؤمن على علم َّ
عرف قومه بقصة آدم وزوجه وسجود املالئكة الدم ،وعصيان
نِب أو رسول إال قد َّ
أنه ما من ِ
إبليس وتوعده هللا إبوالل الناس أمجعني إال عباد هللا املخلصني.436
 5ـ أصول األخالق والفضائل:
اتِصف األنبياء عليهم الصالة والسالم أبفضل الصفات وأنبل األخالق والفضائل ،وي
مقدمتها؛ الصدق ،واألمانة ،والفطانة ،والبيان وغريها ،وقد حتدَّث القرآن الكرمي عن أصول
الدين وشرائعه اجلامعة ،اليت اتفقت عليها الرسل وهي متفق عليها ي كل الدايانت السماوية
صا عك ْم
ومقررة ي كل الشرائع العادلة كالوصااي العشرة املذكورة ي سورة األنعام ،قال تعاىلَ ﴿:و َّ
َّ
ِ
ِ ِ
بِِه لَ َعلَّ عك ْم تَ َذ َّك عرو َن  َوأ َّ
يما فَاتَّبِععوهع َوَال تَتَّبِععوا السبع َل فَتَ َفَّر َق بِ عك ْم َع ْن
َن َه َذا صَراطي عم ْستَق ً
صا عك ْم بِِه لَ َعلَّ عك ْم تَتَّ عقو َن﴾ [األنعام. ]153-151 :
َسبِيلِ ِه ذَلِ عك ْم َو َّ
فهذه الوصااي العشرة هي وصااي هللا تعاىل لبناء جمتمع إنساينِ كامل يعبىن على أساس التعاون
املودة ودفع األذى ووقاية اجملتمع من اآلفات ورعاية الضعفاء.
اإلنساينِ ،و َّ
وي احلق أن هذه الوصااي اإلَلية اليت هي وصااي النِب (ﷺ) يقوم عليها بناء اجملتمع اإلنساين
ترتدى هبا اجلماعات ي مهاو التفرق واالحنالل،
السليم وهبا حتارب اآلفات االجتماعية اليت َّ
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وفيها تطهر النفس والعقول من افات الفكر ،وتطهري اجملتمع من التقاطع والتنابذ ومنع االعتداء
حق حقَّه ،وفيها
أب ِِ نو من أنواعه ،وفيها التعاون على محاية الضعفاء ،وفيها إعطاء كل ذ ِ
إقامة العدل ي كل وروبه الذ هو ميزان احلقوق والواجبات ،وفيها الوفاء ابلعهود الذ هو
رابط اجلماعات اإلنسانية مهما ختتلف أجناسها وشعوهبا وقبائلها وإن شئت أن تقول :أن
فيها أكثر التكليفات االجتماعية البانية والواقية وهي متفق عليها ي كل الدايانت السماوية
السمو الرفيع كما جاء ي القرآن.437
َّ
ومقررة ي كل الشرائع العادلة ،وإن مل تكن فيها على هذا ِ
 الوصية األوىل :النهي عن الشرك:
قال تعاىل﴿ :قع ْل تَ َعالَ ْوا أَتْ عل َما َحَّرَم َرب عك ْم َعلَْي عك ْم أََّال تع ْش ِرعكوا بِِه﴾

[األنعام]151 :

حرمه هللا تعاىل ،وهو أعظم األمور وأقواها
أال تشركوا به شيئاً هذا هو األمر األول الذ َّ
أثراً ألنه يتعلق خبالق الكون ومنشئ الوجود وأصل االعتقاد الديين ،وهو أول الشريعة وعليه
اجتمعت كل الرساالت ،فالوحدانية لب اإلَّيان وهللا جيعل كل السيئات قابلة للغفران إال
الشرك.
ر يب
وإن الوحدانية فيها تطهري للعقول من رجس األواثن ،واإلذعان لَلنسان واألواثن ،وهي ت ِِ
العزة ي املرء فال َيضع إال للواحد األحد ،الفرد الصمد.438
َّ
 الوصية الثانية :اإلحسان إىل الوالدين:
اان ﴾
قال تعاىلَ ﴿ :وِابلْ َوالِ َديْ ِن إِ ْح َس ً
إن اإلحسان إىل الوالدين ٌّبر ممن جعلهم هللا سبباً مادايً ي وجود الولد ،ولذا قال تعاىل:
﴿ َوِابلْ َوالِ َديْ ِن إِ ْح َساانً﴾ ،فهذا هو األمر الثاين وهو الوصية ابلوالدين ،والوصية هبما هي اإلحسان
إليهما ،واإلحسان مرتبة أعلى من العدل ،إذ هو فوق العدل ي الرمحة والرأفة فهو عدل ورأفة
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اَّللَ ََْ عم عر ِابلْ َع ْد ِل
وبر ،ولذلك كان األمر ابإلحسان جبوار األمر ابلعدل ،قال تعاىل﴿ :إِ َّن َّ
ووفاء ٌّ
اإلحس ِ
ِ
ان َوإِيتَ ِاء ِذ الْ عق ْرَىب َويَْن َهى َع ِن الْ َف ْح َش ِاء َوالْ عمْن َك ِر َوالْبَ ْغ ِي يَعِظع عك ْم لَ َعلَّ عك ْم تَ َذ َّك عرو َن﴾
َو ْ ْ َ
اان﴾ [اإلسراء.]23 :
ك أََّال تَ ْعبع عدوا إَِّال إِ َّايهع َوِابلْ َوالِ َديْ ِن إِ ْح َس ً
ضى َرب َ
﴿وقَ َ
[النحل ، ]90 :وقال تعاىلَ :
وإن األمر ابإلحسان يتضمن النهي عن اإلساءة ،إذ هو َّني عن اإلساءة ،وأمر بفضل
العاطفة واملواساة والقرب وإحسان الصحبة.
وإن هللا تعاىل أمر ابإلحسان إىل الوالدين مقرتانً ابلنهي عن الشرك ي كثري من اآلايت ي
اان﴾ [النساء.]36 :
﴿و ْاعبع عدوا َّ
اَّللَ َوَال تع ْش ِرعكوا بِِه َشْي ئًا َوِابلْ َوالِ َديْ ِن إِ ْح َس ً
القرآن الكرمي ،قال تعاىلَ :
ِِ
ك
وقرن هللا تعاىل شكر الوالدين بشكر هللا ومجعهما معاً ،قال تعاىل﴿ :أ َِن ا ْش عك ْر ِيل َول َوال َديْ َ
ك بِِه ِع ْلم فَ َال تع ِطعهما وص ِ
إِ ََّ ِ
ِ ِ
احْب عه َما
س لَ َ
يل الْ َمصريع  َوإِ ْن َج َ
ْعَ َ َ
اه َد َاك َعلَى أَ ْن تع ْشرَك  يب َما لَْي َ
ِ ِ
ِ
يل َم ْرِجعع عك ْم فَأعنَبِِئع عك ْم ِمبَا عكْن تع ْم تَ ْع َملعو َن﴾
يل عمثَّ إِ ََّ
ب إِ ََّ
يل َم ْن أ ََان َ
ي الدنْيَا َم ْع عروفًا َواتَّب ْع َسب َ
[لقمان]15-14 :

ِ
َخ ْذ َان
واإلحسان إىل الوالدين شريعة النبيني أمجعني قد عكلِفها بين إسرائيل ،قال تعاىلَ ﴿:وإِ ْذ أ َ
ِميثَ َ ِ ِ
اان﴾ [البقرة ،]83 :فمن يعق الوالدين فهو
يل َال تَ ْعبع عدو َن إَِّال َّ
اَّللَ َوِابلْ َوالِ َديْ ِن إِ ْح َس ً
اق بَِين إ ْسَرائ َ
فاسق عن أمر هللا وَّنيه.439
 الوصية الثالثة :النهي عن قتل األوالد:
﴿وَال تَ ْقتعلعوا أ َْوَال َد عك ْم ِم ْن إِ ْم َالق َْحن عن نَ ْرعزقع عك ْم َوإِ َّاي عه ْم ﴾
قال تعاىلَ :

[األنعام]151 :

هذه الوصية الثالثة ،وقد نزل سبحانه من إكرام األصول واإلحسان إىل األوالد؛ ألنه أمر
فطر ٌّ تتقاواه احملافظة على النفس ،فالولد امتداد أبيه ،وما جاء القرآن ابألمر ابإلحسان إىل
األوالد ،ولكن أمر اإلسالم ابلقيام على تربيتهم ورعاية شؤوَّنم ورزق أمهاهتم ،ولكن كان ي
وحشية اجلاهلية من يئد بناته بغياً بغري علم ،وكان من يفعل ذلك وغريه إلمالقهم قال تعاىل:
اجلاهلي وهو من إغواء
﴿ َوالَ تَ ْقتعلعوا أ َْوالَ َد عك ْم ِم ْن إِ ْمالَق﴾ وقد َّنى هللا تعاىل عن ذلك اإلمث
ِ
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يسهل على الذين يفعلونه معهم ،أَّنم يفعلون ذلك وهو بعد ي املهد أو
الشياطني ،ولعلَّه كان ِِ
عقب والدهتم ،فلم يكونوا تعلقوا هبم تعلق االابء ابألوالد وكانوا يفعلون ذلك سفهاً بغري علم،
ومل يكونوا قد ذاقوا حمبتهم ابإللف والتودد ،وقد قال تعاىل ي بيان أن الفقر واإلمالق ال ي َّربر،
ألَّنم ال يرزقوهم ولكن يرزقهم هللا ،ولذلك قال تعاىل :أ حنن نرزقكم معهم كما رزقناكم أنتم
ِ
اَّللِ ِرْزقع َها َويَ ْعلَ عم عم ْستَ َقَّرَها
﴿وَما ِم ْن َدابَّة ِي ْاأل َْر ِ إَِّال َعلَى َّ
َْ
﴿حن عن نَ ْرعزقع عك ْم َوإ َّاي عه ْم﴾ [األنعامَ ]151 :
َوعم ْستَ ْوَد َع َها عكلٌّ ِي كِتَاب عمبِني﴾ [هود.]6 :
وقد َّقرر جممع البحوث اإلسالمية املنعقد ي األزهر سنة (1965م) أن اإلسالم ير ِغِب ي
النسل؛ ألنه ِِ
وير يب ي األمة روح العزة واملنعة ،وقرر أن
يقو األمة اجتماعياً واقتصادايً وحربياًِِ ،
تنظيم النسل حق للزوجني دون غريمها يستعمالنه للضرورة ،ومسؤوليتهما عن الضرورة أمام هللا
وحده.440
 الوصية الرابعة :االبتعاد عن الفواحش وعدم االقرتاب منها ما ظهر منها وما بطن:
ِ
ش َما ظَ َهَر ِمْن َها َوَما بَطَ َن﴾
قال تعاىلَ ﴿ :والَ تَ ْقَربعوا الْ َف َواح َ

[األنعام]151 :

هذه الوصية الرابعة ،وهي تتصل ابلنهي عن الفواحش ،والفواحش هي املعاصي؛ ألن فيها
احنراف ،واألصل ي الفحش الزايدة عن املعقول والفطرة ،واخلروج عن مناهجها ،وعن الطريق
املستقيم ،وما ظهر :ما يععلن وجيهر به ،واجلهر ابملعصية ي ذاته حرام ،وما بطن :أ ما استعرت
ومل عجيهر به وهو إمث ،ولكنه دون إمث اجملاهرة ،ومن جيهر ابملعاصي َّ
فإن ما يفعله إمثان ،إمث الفعل
وإمث اجملاهرة.441
ومن املعاصي ما يسترت استتاراً؛ ألنه من خلجات القلوب ،ومل يظهر العمل إال لعدول
صاحبها ،ولكنه فوجئ مبا فوت عليه مقصده ،كمن بيَّت االعتداء أو الزَّن واجته إىل الفعل،
ولكن فات عليه ارتكاهبا ألمر خارج عن إرادته ،فإنه يكون أبطن معصيته ولكن مل َّ
َّيكن من
ارتكاهبا رغماً عنه ،ال مريداً ،فإن من اآلاثم ما يكون ابطناً ،وعليه اإلمث ،وكمن يهاجر إىل
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مكان ال يريد اَلجرة هلل أو لعمل صاحل ،ولكن يريد الفسق والفجور أو البغي ،فإن هذا يكون
ِ
اهر ِْ
اإل ِْمث َوَاب ِطنَهع﴾ [األنعام.442]120 :
فاحشة مما بطن ،وهذا النص مثل قول هللا تعاىلَ :
﴿وذَ عروا ظَ َ
حق:
 الوصية اخلامسة :النهي عن قتل النفس بغري ِ
اَّللع إِالَّ ِاب ْحلَِِق﴾
س الَِّيت َحَّرَم َّ
قال تعاىلَ ﴿ :والَ تَ ْقتعلعوا النَّ ْف َ

[األنعام]151 :

حرم هللا
هذه الوصية اخلامسة اليت أوصى هبا رب العاملني وهي النهي عن قتل النفس اليت َّ
تعاىل قتلها إال ابحلق ،فيكون القتل حبق أ بسبب يوجب القتل.
وهذا النص يفيد حترمي قتل النفس أساساً ،فهي على أصل املنع إال أن يكون مثَّة موجب
لذلك ،فإن ذلك يكون حلماية النفوس العامة ،وقد قتل قابيل أخاه هابيل حسداً وبغياً ،وقال
﴿من أ ِ
ِ
ك َكتَ ْب نَا َعلَى بَِين إِ ْسَرائِيل أَنَّهع َم ْن قَتَل نَ ْف ًسا بِغَ ِْري نَ ْفس أ َْو فَ َساد ِي ْاأل َْر ِ
َج ِل َذل َ
تعاىلْ ْ :
َ
َ
فَ َكأََّمنَا قَتَل النَّاس َِ
مج ًيعا﴾ [المائدة.]32 :
َ َ
يربره فيكون حبق ،ومن احلق الذ يوجب القتل وحيل النفس
فالقتل حرام إال إذا كان ما ِِ
أن يقتل غريه أو أن يبغي ،أو أن حيارب هللا ورسوله وهم قطاَّ الطريق وأهل احلرابة ،وإن النهي
حرم قتلها فيه الصلة ،وهي علَّة
عن قتل النفس عام ،ألن هللا تعاىل حرم قتلها فقوله تعاىل اليت َّ
منهي عنه ،ألن هللا حرمها.443
النهي ،فقتلها ٌّ
صا عك ْم بِِه لَ َعلَّ عك ْم
اإلشارة إىل املذكور من النهي عن الشرك واألمر ابإلحسان إىل ﴿ َذلِ عك ْم َو َّ
تَ ْع ِقلعو َن *﴾ ،والنهي عن قرب الفواحش وهو َّني عن املقاربة ال عن الوقو  ،ألنه َّني عن أن
يدنو منها ،فمن حام حول احلمى أوشك أن يقع فيه ،والنهي عن القرب يدل على النهي عن
َ
الوقو  ،واإلشارة تشمل النهي عن قتل النفس ،فهذا كله من وصااي هللا سبحانه وتعاىل ،ووصااي
هللا جديرة ابالتبا  ،وقوله أ لكي ترجعوا دائماً أن تكونوا ﴿لَ َعلَّ عك ْم تَ َذ َّك عرو َن *﴾ ،والتوصية
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هي الطلب املؤكد من العباد.444
 الوصية السادسة :حترمي أكل مال اليتيم:
ِ
ِ
َشدَّهع﴾
َح َس عن َح َّىت يَْب لع َغ أ ع
﴿وَال تَ ْقَربعوا َم َال الْيَتي ِم إَِّال ِابلَِّيت ه َي أ ْ
قال تعاىلَ :

[األنعام]152 :

َّنى هللا تعاىل أن يقربوا مال اليتيم أو َخذه إال مبا حيفظه وينميه ،ألنه فقد من حيميه ،فقد
األب احلامي الذ َخذ بيده إىل مدارج احلياة ،فنهى هللا عن التعد على مال اليتيم إال ابليت
هي أحسن ،كما أن املال أمانة ي يد وصيِِه وي رعاية األمة جمتمعة ممثَّلة ي قاويها حىت يبلغ
أشدَّه ،أ يبلغ السن اليت ِ
يقدر فيها على احملافظة على ماله والقيام على شؤونه ي خاصة
نفسه وي معاملته ،وقد شدد هللا تعاىل ي الوصية ابليتامى ي أمواَلم وأشخاصهم ألَّنم
وعاف.445
 الوصية السابعة :اإليفاء ابلكيل وامليزان ابلقسط:
ِ
ِ ِ
ِ
ف نَ ْف ًسا إَِّال عو ْس َع َها﴾
﴿وأ َْوفعوا الْ َكْي َل َوالْم َيزا َن ِابلْق ْسط َال نع َكلِ ع
قال تعاىلَ :

[األنعام]152 :

أ ابالعتدال ي األخذ والعطاء عند البيع ﴿ َوأ َْوفعوا الْ َكْي َل َوالْ ِم َيزا َن ِابلْ ِق ْس ِط﴾ ،والقسط:
العدل ،أ طاقتها ي إيفاء الكيل والوزن .وهذا يقتضي أن هذه األوامر إمنا هي فيما يقع حتت
ِ
ف نَ ْف ًسا إِالَّ عو ْس َع َها﴾ ال َّيكن االحرتاز عنه من
قدرة البشر من التحفظ والتحرز ﴿الَ نع َكلِ ع
تفاوت ما بني الكيلني ،وال يدخل حتت قدرة البشر فمعفو عنه .وقيل :الكيل مبعىن املكيال.
وقال ابن عباس روي هللا عنهما :إنكم معشر األعاجم قد وليتم أمرين هبما هلك من كان
قبلكم :الكيل وامليزان.
ولقد أوصى هللا تعاىل ابإليفاء ابلكيل والوفاء ابلوزن ي املوزون ابلقسط ،من غري خبس وال
شطط ،وال زايدة وال نقصان ،بل للناس من وفاء الكيل مبقدار ما تطلب وتعطيهم من الوزن
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مبقدار ما تطلب ،لو كنت طالب الكيل وامليزان وذلك على حسب الطاقة ي ِِ
حتر احلق ي
مكيل غري منقوص ،وموزون غري مبخوس ،وكان األمر ابلوفاء ،ألنه املطلوب ،فالزايدة غري
مطلوبة إال من أهل السماحة ،والنقص حمرم ممنو  ،وإن الوفاء ي الكيل وامليزان يرمز إىل حسن
التعامل بني الناس ومنع أكل أمواَلم ابلباطل.446
 الوصية الثامنة :العدل وقول احلق:
اع ِدلعوا َولَ ْو َكا َن ذَا قع ْرَىب ﴾
قال تعاىلَ ﴿ :وإِذَا قع ْلتع ْم فَ ْ

[األنعام]152 :

أمر هللا تعاىل ابلعدل ي القول ،وأال نقول إال عدالً ،ولذا قال ، َ:والعدل ي القول ِِ
حتر
اع ِدلعوا﴾ ينطق أبمر ال يكون حقاً.
احلق فيهَ ﴿ ،وإِذَا قع ْلتع ْم فَ ْ
ني الن ِ
َّاس
﴿وإِ َذا َح َك ْمتع ْم بَْ َ
والعدل ي القول يشمل احلكم بني املتخاصمني ،كما قال تعاىلَ :
اَّللَ نِعِ َّما يَعِظع عك ْم بِِه ﴾ [النساء ،]58 :وتشمل الفصل ي اخلالفات بني
أَ ْن َْحت عك عموا ِابلْ َع ْد ِل إِ َّن َّ
احلق حيسم النزا  ،ويقطع دابر اخلالف ،ويشمل القول ي
الناس ،فال يقول إال احلق ،ألن َّ
الشهادة ،فال ينطق إال مبا رأى وعاين ،فإن الشهادة حكم أو هي طريق احلكم ودليله ،وإذا
قلت ي مباراة فكن عادالً ،وإذا قلت ي امتحان فكن عادالً ،ألن االمتحان تقدير كفاية فهي
حكم.
والعدل ميزان احلق ي معامالت الناس وأحواَلم ،واإلسالم دين العدل ،وإذا كان لكل دين
ِمسةِ ،
اإلحس ِ
ِ ِ ِ
ان َوإِيتَ ِاء ِذ
فسمة اإلسالم هي العدل ولذا قال تعاىل﴿ :إِ َّن َّ
اَّللَ ََْ عم عر ابلْ َع ْدل َو ْ ْ َ
الْ عق ْرَىب َويَْن َهى َع ِن الْ َف ْح َش ِاء َوالْ عمْن َك ِر َوالْبَ ْغ ِي يَعِظع عك ْم لَ َعلَّ عك ْم تَ َذ َّك عرو َن﴾ [النحل ، ]90 :لذا كان
العدل رابطة اجلماعة وميزاَّنا ،قال تعاىلَ ﴿ :ولَ ْو َكا َن ذَا قع ْرَىب﴾ ،أ ولو كان الذ يقوم عليه
العدل ي القول ي حكم أو شهادة أو فصل ي خصومة ،أو مباراة أو امتحان ،فإَّنا العدل
حيث تتناز العواطف ،ومتتلك النفوس هو فعل األبرار ،وهو املقياس الذ تتفاوت به مراتب
العدول ،وإذ كان العدل ميزان الرتابط بني اجلماعات ي األمة ،فالوفاء ابلعهد ميزان العدالة ي
األمم.447
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 الوصية التاسعة :الوفاء ابلعهد:
اَّللِ أ َْوفعوا ﴾
قال تعاىلَ ﴿ :وبِ َع ْه ِد َّ

[األنعام]152 :

تطلب هذه الوصية من الناس أمجعني الوفاء ابلعهد ،وقوله تعاىل :قدم فيه (بعهد هللا)؛
اَّللِ أ َْوفعوا﴾ ،وملعىن االختصاص؛ أ احرصوا على الوفاء بعهد هللا
ألمهية الوفاء بعهد ﴿ َوبِ َع ْه ِد َّ
دون غريه.
وعهد هللا تعاىل الذ يتجه إليه ما عهده إىل بين آدم من فطرة مستقيمة أنشأهم عليها،
كما قال تعاىل :وإن تكليفات هللا تعاىل عهود ﴿وإِ ْذ أَخ َذ رب َ ِ
آد َم ِم ْن ظع عهوِرِه ْم
ك م ْن بَِين َ
َ َ َ
ذع ِريَّتَ عهم وأَ ْش َه َد عهم َعلَى أَنْ عف ِس ِهم أَلَس ع ِ ِ
كم قَالعوا ب لَى﴾ [األعراف]172 :
َ
ت بَربِ ع ْ
ْ
ْ ْ
ِ َْ
والعهود بني العباد عهود هللا تعاىل عليهم ؛ ألَّنم عادة يوثقوَّنا أبَّياَّنم ،وقد قرر سبحانه
وتعاىل ذلك وقال﴿ :وأَوفعوا بِعه ِد َِّ
ضوا ْاألََّْيَا َن بَ ْع َد تَ ْوكِي ِد َها َوقَ ْد َج َع ْلتع عم
اه ْد عْمت َوَال تَ ْن عق ع
َ ْ َْ
اَّلل إِذَا َع َ
ت َغ ْزََلَا ِم ْن بَ ْع ِد قع َّوة
اَّللَ َعلَْي عك ْم َك ِف ًيال إِ َّن َّ
َّ
ضْ
اَّللَ يَ ْعلَ عم َما تَ ْف َعلعو َن  َوَال تَ عكونعوا َكالَِّيت نَ َق َ
أَنْ َكا ًاث تَت ِ
اَّللع بِِه َولَيعبَ يِِنَ َّن
َّخ عذو َن أََّْيَانَ عك ْم َد َخ ًال بَْي نَ عك ْم أَ ْن تَ عكو َن أ َّعمة ِه َي أ َْرَىب ِم ْن أ َّعمة إَِّمنَا يَْب لعوعك عم َّ
لَ عك ْم يَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة َما عكْن تع ْم فِ ِيه َختْتَلِ عفو َن﴾ [النحل ، ]92-91 :فهذه اآلية حتث على الوفاء مبا يكون
من العهود بني االحاد واجلماعات ،وهي تدل على ثالثة أمور:
 أوَلا :أن من وثق عهده ابهلل فقد جعل هللا تعاىل كفيالً ابلوفاء ،واخليانة أو خفر العهد
خيانة هلل تعاىل.
 اثنيها  :أن الوفاء ابلعهد يقو األمة فيجعل الناس يثقون هبا ،وتلك قوة ،ولذلك شبه هللا
تعاىل من ينق عهده ابحلمقاء اليت تنق ما فتلته من غزل ،فتجعله أنكااثً شعراً متفرقاً.

 اثلثها :أنه ال يصح أن تكون الرغبة ي زايدة األر والسلطان سبباً خليانة العهد ؛ ألن
ذلك ظلم وطغيان ،وفقد لقوة أكرب وأعز من النكث ي العهد واخليانة ،وصدق ما قاله
ابن عباس فيما نقلنا( :ما خفر قوم ي العهد إال سلط هللا تعاىل عليهم عدوهم).448
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 الوصية العاشرة :اتبا الصراط املستقيم:
ِ
ِ ِ
﴿وأ َّ
يما فَاتَّبِععوهع َوَال تَتَّبِععوا السبع َل فَتَ َفَّر َق بِ عك ْم َع ْن َسبِيلِ ِه
َن َه َذا صَراطي عم ْستَق ً
قال تعاىلَ :
ن﴾ [األنعام]153 :
َذلِ عك ْم َو َّ
صا عك ْم بِِه لَ َعلَّ عك ْم تَتَّ عقو َ
هذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم ؛ فإنه ملا َّنى هللا وأمر حذر هنا عن اتبا غري سبيله،
فأمر فيها ابتبا طريقه ،فكل الوصااي أو مجاعها هي طريق هللا تعاىل ،وهي طريق مستقيم،
ِ
ِ ِ
يما﴾ ،ومستقيماً :حال من اسم اإلشارة،
وقوله فالصراط :الطريق وهو دين ﴿صَراطي عم ْستَق ً
ومعناه مستوايً قوَّياً ال اعوجاج فيه ،فأمر ابتبا طريقه الذ طرقه على لسان نبيه حممد (ﷺ)
وشرعه وَّنايته اجلنة ،وتشعبت منه طرق فمن سلك اجلادة جنا ،ومن خرج إىل تلك الطرق
أفضت به إىل النار ،إذن الطريق املستقيم هو صراط هللا ،وهو اخلط الذ بيَّنه هللا تعاىل لعباده
جييء جبواره سبل خمتلفة هي مثارات الشيطان يضل هبا عباد هللا تعاىل عن الطريق املثلى،
واملنهاج السو ِ اَلاد .
إن هذا الصراط هو مجا التوصيات ،لذا قال تعاىل :أ رجاء أن متتلئ قلوبكم بتقوى هللا
صا عك ْم بِِه لَ َعلَّ عك ْم تَتَّ عقو َن ﴾ ،وأن جتعلوا بينكم وبني عذابه وقاية ،ولعلكم ترجو رمحته
﴿ َذلِ عك ْم َو َّ
بعد خوف عقابه ،فإن هللا غفار ملن اب وآمن وعمل صاحلاً مث اهتدى.449
إن هذه الوصااي جممع عليها ي األداين ،وهي األساس النفسي والعملي لتكوين اجلماعات
الفاولة ،وقد جاءت هبا األداين كلها ورويتها الشرائع الووعية املستقيمة.450
 6ـ التفاضل بني الرسل:
ض عه ْم
ض عه ْم َعلَى بَ ْع
ك الر عس عل فَ َّ
ِمْن عه ْم َم ْن َكلَّ َم َّ
قال تعاىل﴿ :تِْل َ
اَّللع َوَرفَ َع بَ ْع َ
ض ْلنَا بَ ْع َ
درجات وآتَي نَا ِعيسى ابن مرَمي الْب يِنَ ِ
وح الْ عق عد ِس﴾ [البقرة .]253 :ي قولهِ ﴿ :مْن عه ْم
ات َوأَيَّ ْد َانهع بِعر ِ
ََ َ َ ْ
َ ْ َ َ ْ َ َِ
اَّللع﴾ ،فاملراد به موسى عليه السالم ،إذ هو املشتهر بني األنبياء صلوات هللا عليهم
َم ْن َكلَّ َم َّ
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ك َعلَى الن ِ
َّاس بِ ِر َس َاالِيت
اصطََفْي تع َ
وسى إِِِين ْ
ابلتكليم ،حيث قال تعاىل له﴿ :قَ َال َاي عم َ
َوبِ َك َال ِمي﴾[األعراف.]144 :
ِ
يما﴾ [النساء.]164 :
﴿وَكلَّ َم َّ
اَّللع عم َ
وسى تَكْل ً
وقال تعاىلَ :
وقال تعاىل ي حق عيسى ابن مرمي﴿ :وآتَي نَا ِعيسى ابن مرَمي الْب يِنَ ِ
ات﴾ [البقرة.]87 :
َ ْ
َ ْ َ َ ْ َ َِ
وح الْ عق عد ِس﴾ [البقرة.]253 :
﴿وأَيَّ ْد َانهع بِعر ِ
وقال تعاىل ي حق عيسىَ :
وروح القدس هو جربيل ي أظهر األقوال ،فمن كان أتييد هللا تعاىل له من األنبياء ابملالئكة
أكثر وأظهر كان أفضل ،وعند بع العلماء :وأيده بروح القدس أ  :بروح اإلَّيان ،فجعل
روحانيته فائقة روحانية غريه ،فحصل له القوة والتأييد ،وإن كان أصل التأييد هبذه الروح عاماً
لكل مؤمن حبسب إَّيانه ،كما قال تعاىلَ ﴿ :وأَيَّ َد عه ْم بِعروح ِمْنهع ﴾ [المجادلة ، ]22 :ولكن ما
خصه ابلذكر ،وعليه فكل من كان أتييد هللا له من األنبياء ابإلَّيان
لعيسى أعظم ممَّا لغريهَ ،لذه َّ
أعظم وأقوى كان أفضل.451
وحني يذكر هللا تكليمه ألحد ينصرف الذهن إىل موسى عليه السالم ،ومن مث مل يذكره
ابمسه ي هذه اآلية ،وذكر عيسى ابن مرمي عليه السالم ،وهكذا يرد امسه منسوابً إىل أمه ي
أغلب املواوع القرآنية ،واحلكمة ي هذا واوحة ،فقد نزل القرآن وهناك حشد من األساطري
الشائعة حول عيسى عليه السالم وبنوته هلل سبحانه وتعاىل ،أو عن ازدواج طبيعته من الالهوت
والناسوت أو عن تفرده بطبيعة إَلية ذابت فيها الطبيعة الناسوتية كالقطرة ي الكأس إىل اخر
هذه التصورات األسطورية اليت أغرقت الكنائس واجملامع ي اجلدل حوَلا ،وجرت حوَلا الدماء
أَّناراً ي الدولة الرومانية ،ومن مث كان هذا التوكيد الدائم على بشرية عيسى عليه السالم ،وذكره
ي معظم املواويع منسوابً إىل أمه مرمي.
وأما روح القدس فالقرآن الكرمي يعين به جربيل عليه السالم ،فهو حامل الوحي إىل الرسل،
وهذا أعظم أتييد وأكربه ،وهو الذ ينقل اإلشارة اإلَلية إىل الرسل ابنتداهبم َلذا الدور الف ِذ
451
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يتنزل عليهم
الشاق الطويل ،وهو الذ
املضي ي الطريق
العظيم ،وهو الذ يثبتهم على
َّ
ِِ
ِِ
ابلسكينة والتثبت والنصر ي مواقع اَلول والشدَّة ي ثنااي الطريق ،وهذا كله التأييد.
أما البياانت اليت أاها عيسى عليه السالم ،فتشمل اإلجنيل الذ نزل عليه كما تشمل
اخلوارق اليت أجراها على يديه واليت سريد ذكرها مفصلة إبذن هللا تعاىل تصديقاً لرسالته ي
مواجهة بين إسرائيل املعاندين.452
وخصهم ابلذكر من بني رسله،
وأفضل الرسل أولو العزم ،فقد امتدحهم هللا عز وجل ابلعزم َّ
وأمر نبيه حممد (ﷺ) ،قد فضله على مجيع خلقه ،أن يقتد هبم قال تعاىل﴿:فَ ْ
اصِ ْرب َك َما َ
ص َربَ
أعولعو الْ َع ْزِم ِم َن الر عس ِل َوَال تَ ْستَ ْع ِج ْل ََلعْم﴾ [األحقاف.]35 :
فأفضل أولياء هللا هم أنبياؤه ،وأفضل أنبيائه هم املرسلون منهم ،وأفضل املرسلني هم أولو
مر معنا :حممد ،ونوح ،وإبراهيم ،وموسى ،وعيسى عليهم
العزم ،وأولو العزم هم مخسة كما َّ
ِ
ني ِميثَاقَ عه ْم
الصالة والسالم ،وهم اخلمسة املذكورون َّ
َخ ْذ َان م َن النَّبِيِِ َ
﴿وإِ ْذ أ َ
نصاً ي قوله تعاىلَ :
ِ ِ
ِ
وِمْن َ ِ
َخ ْذ َان ِمْن عه ْم ِميثَاقًا َغلِيظًا﴾ [األحزاب.]7 :
يسى ابْ ِن َم ْرَميَ َوأ َ
ك َوم ْن نعوح َوإبْ َراه َيم َوعم َ
َ
وسى َوع َ
ِ
﴿شر لَ عكم ِمن ال ِِدي ِن ما و َّ ِِ
صْي نَا
ك َوَما َو َّ
وحا َوالَّذ أ َْو َحْي نَا إِلَْي َ
صى به نع ً
َ َ
وي قوله سبحانهَ ْ َ َ َ :
ِ
ِ
ِِ ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
وه ْم
ين َوَال تَتَ َفَّرقعوا فيه َك عَرب َعلَى الْ عم ْش ِرك َ
ني َما تَ ْدعع ع
به إبْ َراه َيم َوعم َ
يسى أَ ْن أَق ع
يموا ال ِد َ
وسى َوع َ
خصهم هللا عز وجل ابلذكر ي هاتني من بني األنبياء ،وهو تنبيه إىل
إِلَْي ِه﴾ [الشورى ، ]13 :فقد َّ
خصهم سبحانه ابلذكر ي ذكره أعظم األمور وأفضلها وأغلظها
فضلهم بني سائر األنبياء ،وقد َّ
َخ ْذ َان ِمْن عه ْم ِميثَاقًا َغلِيظًا﴾ [النساء.]154 :
﴿وأ َ
وهو امليثاق الذ قال فيهَ :
والوصااي اليت شرعها خللقه وذلك ما أخذ على مجيع النبيني ،وبعث به مجيع النبيني ،وهو
العهد الذ بني هللا وخلقه ،وهو إقامة الدين وعدم التفرق فيه ،وإسالم الوجه له ،والدعوة إىل
ذلك ،واجملاهدة فيه ،واملواالة فيه والرباءة فيه .وهؤالء اخلمس صلوات هللا وسالمه عليهم
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أكمل وأعظم من قام هبذا امليثاق ،ولذا خصوا ابلذكر.453
اثمناً :اإلسالم دين األنبياء واملرسلني وأتباعهم املخلصني:
َّ
إن اإلسالم هو دين هللا اخلالد الذ ال يقبل هللا سواه ،وأن هذا الدين هو الدين الذ
فروه هللا على البشر ،منذ خلقهم ،جاء به آدم ،وإدريس ونوح وإبراهيم وآل إبراهيم وآل
عمران ،وأنه متَّ برسالة خامت النبيني ،وأن هذا الدين جاء به النبيون ألنه هو الدين الوحيد الذ
يدعو إىل الوحدانية اخلالصة اليت ال يشوهبا أدَّن شرك.
وهو الدين الذ يشمل العقائد الصحيحة واألحكام العامة اليت ال تتغري بتغري الزمان أو
املكان أو بتغري أحوال الناس ي سلسلة حياهتم اإلنسانية على وجه األر مهما اختلفت
ألواَّنم وأجناسهم ولغاهتم وبيئاهتم ،ومهما تغريت مهنهم وحرفهم وثقافتهم ي احلياة الدنيا.454
إن مجيع األنبياء واملرسلني قد بعثهم هللا بعقيدة اإلسالم اليت كانت تتالءم مع البشرية
واإلنسانية على ِِ
مر القرون والعصور مع اختالف البيئات ،وابلرغم من تقلبات الزمان وتغري
عقليات الناس قرانً بعد قرن ،وجيالً بعد جيل.
ومل يشأ هللا تعاىل بفضله ورمحته وكرمه أن يرتك خلقه ي ظالمات اجلهل ،تعبث هبم األهواء
وتضلهم املطامع واألغرا  ،فأرسل إليهم األنبياء واملرسلني على توايل القرون والعصور ،يبيِِنون
تقو عزمتهمِِ ،
َلم سبل الرشاد ،وَّيدوَّنم ابلتعاليم اليت ِِ
ويزودوَّنم ابألفكار الصاحلة اليت
يستطيعون أن يهتدوا هبديها واليت تساعدهم على التمييز بني الظالم والنور ،وبني اَلداية
املعوج الذ يؤد إىل اَلالك والفشل والدمار.455
والضالل ،وبني الطريق املستقيم والطريق ِ
 1ـ نوح عليه السالم والرسل من قبله كانوا على اإلسالم:
َّبني هللا تعاىل ي كتابه الكرمي أن نوحاً والرسل والنبيني عليهم السالم من قبله كانوا يعتنقون
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﴿واتْ عل
الدين اإلسالمي ،وأن هذا َّ
مصرح به ي قوله تعاىل للرسول الكرمي خامت النبيني(ﷺ)َ :
اَّللِ
علَي ِهم نَبأَ نعوح إِ ْذ قَ َال لَِقوِم ِه اي قَوِم إِ ْن َكا َن َكرب علَي عكم م َق ِامي وتَذْكِ ِري ِآباي ِ
ت ا ََّّللِ فَ َعلَى َّ
َ
عَ َ ْ ْ َ
َْ ْ َ
ْ َ ْ
َ
يل وَال تعْن ِظر ِ
تَوَّك ْلت فَأ ِْ
َمجععوا أ َْمرعكم و عشرَكاء عكم عمثَّ َال ي عكن أ َْمرعكم َعلَْي عكم غع َّمةً عمثَّ اقْ ع ِ
ون 
َ ع
ْ
َ ْ عْ
ََْ َ َْ
ضوا إ ََّ َ
ع
ِ
فَِإ ْن تَولَّي تعم فَما سأَلْتع عكم ِمن أَجر إِ ْن أَج ِر إَِّال علَى َِّ ِ
ِِ
ني﴾
ْ َ َ
ت أَ ْن أَ عكو َن م َن الْ عم ْسلم َ
اَّلل َوأعم ْر ع
َْ ْ َ َ ْ ْ ْ
[يونس.]72-71 :
ِ
وإن ي قول نوح ِ
ِِ
ني) ،لدليل على أن اإلسالم كان دين من
ت أَ ْن أَ عكو َن م َن الْ عم ْسلم َ
(وأعم ْر ع
َ
كان قبله ،وأن ما قاله نوح هو عني ما قاله حممد رسول هللا (ﷺ) ،وخامت النبيني إذ قالِ:
ِ ِ
﴿إَِّمنَا أ ِعمرت أَ ْن أَعب َد ر َّ ِ ِ
ِ
ت أَ ْن أَ عكو َن ِم َن
ب َهذه الْبَ ْل َدة الَّذ َحَّرَم َها َولَهع عكل َش ْيء َوأعم ْر ع
ْع
ْع َ
ِِ
ني﴾ [النمل ،]91 :فقد أمر خامت النبيني أن يكون من املسلمني ،كالذين سبقوه من
الْ عم ْسلم َ
املؤمنني برسالة الدين اإلسالمي ،كنوح والنبيني من قبل نوح ،والنبيني من بعد نوح ،كما سنبني
إبذن هللا تعاىل.
 2ـ إبراهيم عليه السالم كان ممن ْحل رسالة اإلسالم بعد نوح:
لقد كان إبراهيم ممن محل رسالة الدين اإلسالمي من بعد نوح ،فقد قال تعاىل بعد أن ذكر
﴿وإِ َّن ِم ْن ِش َيعتِ ِه َِإلبْ َر ِاه َيم﴾ [الصافات.]83 :
ي سورة الصافات قصة نوح َ
مث قال﴿ :ولََق ِد اصطََفي نَاه ِي الدنْيا وإِنَّه ِي ْاآل ِخرةِ لَ ِمن َّ ِِ
َسلِ ْم قَ َال
الصاحل َ
ني إِ ْذ قَ َال لَهع َربهع أ ْ
َ َ ع
ْ ْ ع
َ
َ َ
أَسلَم ِ
ِ
ني﴾ [البقرة.]131-130 :
ب الْ َعالَم َ
ْ ْ ع
ت لَر ِِ
 3ـ إْساعيل عليه السالم حيمل رسالة اإلسالم مع إبراهيم:
﴿وإِ ْذ يَ ْرفَ عع إِبْ َر ِاه عيم
ولقد محل إمساعيل رسالة اإلسالم مع أبيه إبراهيم وهو قوله تعاىلَ :
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
َّك أَنْت َّ ِ
يع الْ َعلِيم ربَّنَا وا ْج َع ْلنَا عمسلِم ْ ِ
ك
ني لَ َ
يل َربَّنَا تَ َقبَّ ْل منَّا إِن َ َ
ْ َ
السم ع ع َ َ
الْ َق َواع َد م َن الْبَ ْيت َوإ ْمسَاع ع
ِ
ِ
الرِح عيم﴾
اب َّ
ب َعلَْي نَا إِن َ
َوِم ْن ذعِِريَّتِنَا أ َّعمةً عم ْسل َمةً لَ َ
َّك أَنْ َ
ت الت ََّّو ع
ك َوأَ ِرَان َمنَاس َكنَا َوتع ْ
[البقرة.456 ]128-127 :
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 4ـ دين لوط عليه السالم هو اإلسالم:
ذكر هللا أن لوطاً عليه السالم آمن ابلدين اإلسالمي الذ آمن به إبراهيم قال تعاىل:
وصرح هللا تعاىل أبن دين لوط هو اإلسالم ي قوله تعاىل ي
مم َن لَهع لعوط﴾ [العنكبوتَّ ،]26 :
﴿فَ َ
ِِ
ِ ِ
ني فَ َما َو َج ْد َان فِ َيها َغ ْ َري بَْيت ِم َن
مناسبة إهالك قريته﴿ :فَأ ْ
َخَر ْجنَا َم ْن َكا َن ف َيها م َن الْ عم ْؤمن َ
ِِ
ني﴾ [الذاريات.]36-35 :
الْ عم ْسلم َ
 5ـ إسحاق ويعقوب واألسباط مسلمون:
ِ
قال تعاىل﴿ :وو َّ ِ ِ ِ ِ
ين فَ َال َمتعوتع َّن
ين إِ َّن َّ
ب َاي بَِ َّ
اَّللَ ْ
صى هبَا إِبْ َراه عيم بَنيه َويَ ْع عقو ع
ََ
اصطََفى لَ عك عم ال ِد َ
ِ
ت إِ ْذ قَ َال لِبَنِ ِيه َما تَ ْعبع عدو َن ِم ْن
إَِّال َوأَنْتع ْم عم ْسل عمو َن  أ َْم عكْن تع ْم عش َه َداءَ إِ ْذ َح َ
وب الْ َم ْو ع
ضَر يَ ْع عق َ
اق إِ ََلا و ِ
ك إِب ر ِاهيم وإِ ْمس ِ
ك وإِلَه آابئِ
اع ِ
ب ْع ِد قَالعوا نَ ْعب عد إِ
اح ًدا َوَْحن عن لَهع عم ْسلِ عمو َن﴾
َل
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ع
َ
يل َوإ ْس َح َ ً َ
َ
َ
َ
َ
َ
[البقرة.]133-132 :
 6ـ يوسف كان مسلماً:
ب قَ ْد
وكان يوسف عليه السالم مسلماً يدعو ربه أن َّييته على اإلسالم قال تعاىلَ ﴿ :ر ِِ
اطر َّ ِ
يث فَ ِ
ِ
ك وعلَّمتَِين ِمن َأتْ ِوي ِل ْاألَح ِاد ِ
ِ
ت َولِيِِي ِي الدنْيَا
الس َم َاوات َو ْاألَْر ِ أَنْ َ
آتَ ْي تَِين م َن الْ عم ْل َ َ ْ
َ
ْ
َ
َحلِْق ِين ِاب َّ ِِ
ني﴾ [يوسف.]101 :
َو ْاآل ِخَرةِ تَ َوفَِّين عم ْسلِ ًما َوأ ْ
لصاحل َ
 7ـ موسى يدعو قومه إىل اإلسالم:
وكان موسى عليه السالم يعتنق الدين اإلسالمي ويدعو قومه إليه ،قال تعاىل﴿ :فَ َما َآم َن
ِ
وسى إَِّال ذعِِريَّة ِم ْن قَ ْوِم ِه َعلَى َخ ْوف ِم ْن فِْر َع ْو َن َوَملَئِ ِه ْم أَ ْن يَ ْفتِنَ عه ْم َوإِ َّن فِْر َع ْو َن لَ َعال ِي
ل عم َ
ِ
ِ
وسى َاي قَ ْوِم إِ ْن عكْن تع ْم َآمْن تع ْم ِاب ََّّللِ فَ َعلَْي ِه تَ َوَّكلعوا إِ ْن عكْن تع ْم
ْاأل َْر ِ َوإِنَّهع لَم َن الْ عم ْس ِرف َ
ني  َوقَ َال عم َ
ِِ
ني﴾ [يونس.]84-83 :
عم ْسلم َ
ولقد بني هللا أن سحرة فرعون آمنوا برسالة اإلسالم اليت جاء هبا رسول هللا (ﷺ) ،إذ قالوا
لفرعون حني هدَّدهم ابلتقتيل ﴿قَالعوا إِ َّان إِ َىل ربِنَا مْن َقلِبو َن  وما تَ ْن ِقم ِمنَّا إَِّال أَ ْن آمنَّا ِآباي ِ
ت
َ َ
َِ ع ع
ََ ع
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ِِ
ني﴾ [األعراف.457]126-125 :
ص ْ ًربا َوتَ َوفَّنَا عم ْسلم َ
َربِِنَا لَ َّما َجاءَتْ نَا َربَّنَا أَفْ ِر ْغ َعلَْي نَا َ
 8ـ أنبياء بين إسرائيل يدعون إىل اإلسالم:
وذكر هللا أن أنبياء بين إسرائيل يدينون ابلدين اإلسالمي وهو قول هللا تعاىل:
﴿وا َّلرَّابنِيو َن و ْاأل ِ
استع ْح ِفظعوا ِمن كِتَ ِ
اَّللِ َوَكانعوا َعلَْي ِه عش َه َداءَ﴾ [المائدة .]44 :وتبني
اب َّ
َ ْ
َحبَ عار مبَا ْ
ْ
َ
اآلية الكرَّية أن الرابنيني واألحبار كانوا كذلك مسلمني.
 9ـ داود وسليمان يدعوان إىل اإلسالم:
ود﴾ [النمل ،]16 :مث ذكر هللا سبحانه وتعاىل أن سليمان
﴿وَوِر َ
ث عسلَْي َما عن َد عاو َ
قال تعاىلَ :
عليه السالم بعث إىل أهل اليمن يدعوهم إىل اعتناق الدين اإلسالمي ،دين التوحيد اخلالص
لش ْم ِ
س
وذلك ي رسالة أرسلها إىل ملكتهم ملكة سبأ ،إذ كانت هي وقومها﴿ :يَ ْس عج عدو َن لِ َّ
ون َِّ
ِمن د ِ
السبِ ِيل فَ عه ْم َال يَ ْهتَ عدو َن﴾ [النمل.]24 :
َّه ْم َع ِن َّ
ْ ع
صد ع
اَّلل َوَزيَّ َن ََلععم الشَّْيطَا عن أ َْع َما ََلعْم فَ َ
ت َاي
وأخرب هللا تعاىل أن بلقيس ملكة سبأ تلت هذه الدعوة على قومها ،قال تعاىل﴿ :قَالَ ْ
الرِحي ِم  أََّال
يل كِتَاب َك ِرمي  إِنَّهع ِم ْن عسلَْي َما َن َوإِنَّهع بِ ْس ِم َّ
الر ْمحَ ِن َّ
اَّللِ َّ
أَي َها الْ َم َألع إِِِين أعلْ ِق َي إِ ََّ
ِِ
ني﴾ [النمل.]31-29 :
تَ ْعلعوا َعلَ َّي َوأْتع ِوين عم ْسلم َ
ت
وذكر هللا تعاىل أن ملكة سبأ اعتنقت الدين اإلسالمي ،قال تعاىل﴿:قَالَ ْ
ب إِِِين ظَلَ ْم ع
ت َر ِِ
ِِ
ِ
ِ
ني[ ﴾٤٤النمل.]44 :
ب الْ َعالَم َ
َسلَ ْم ع
نَ ْفسي َوأ ْ
ت َم َع عسلَْي َما َن ََّّلل َر ِِ
 10ـ املسيح عيسى ابن مرمي يدعو إىل اعتناق الدين اإلسالمي:
وأرسل هللا تعاىل املسيح عيسى ابن مرمي عليه السالم برسالة اإلسالم فكان يدعو قومه إىل
املؤسس على االعرتاف ابخلالق ووحدانيته ،قال تعاىل﴿ :فَلَ َّما أَح َّ ِ
يسى
اعتناق هذا الدينَّ ،
َ
سع َ
ِ
اَّللِ َآمنَّا ِاب ََّّللِ َوا ْش َه ْد ِأب ََّان
اَّللِ قَ َال ْ
ص عار َّ
صا ِر إِ َىل َّ
احلََوا ِريو َن َْحن عن أَنْ َ
مْن عه عم الْ عك ْفَر قَ َال َم ْن أَنْ َ
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ول فَا ْكت ب نا مع َّ ِ ِ
ِ
ِ
ين﴾ [آل عمران.]53-52 :
ت َواتَّبَ ْعنَا َّ
عم ْسل عمو َن  َربَّنَا َآمنَّا مبَا أَنْ َزلْ َ
الر عس َ ع ْ َ َ َ
الشاهد َ
وذكر هللا تعاىل أنه هو الذ أوحى إىل احلواريني ،ابعتناق الدين اإلسالمي ،وهو قوله:
ني أَ ْن ِآمنعوا ِ يب َوبَِر عس ِويل قَالعوا َآمنَّا َوا ْش َه ْد ِأبَنَّنَا عم ْسلِ عمو َن﴾ [المائدة.]111 :
ت إِ َىل ْ
احلََوا ِريِِ َ
﴿وإِ ْذ أ َْو َحْي ع
َ
وطبيعي أن احلواريني ظلوا يدعون الناس إىل الدين اإلسالمي بعد وفاة املسيح ،فممن منهم
ٌّ
من آمن وكفر منهم من كفر ،وظل املؤمنون منهم معتنقني للدين اإلسالمي مؤمنني ابهلل الذ
ال إله إال هو ،ال حييدون عن دين التوحيد احلقيقي ،يتوارثون هذه العقيدة الصحيحة جيالً بعد
جيل حىت حلقهم زمن خامت النبيني.458
 11ـ استمرار اإلسالم حىت نزول القرآن الكرمي:
إن استمرار اإلسالم حىت نزول القرآن الكرمي ،وبقاء قوم يؤمنون ابلدين الذ اعتنقه املسيح
من قبل واحلواريون ،ودعوا إليه واستمرار ذلك حىت الزمن الذ بدأت فيه دعوة خامت النبيني،
َّ ِ
ِ
اب
﴿ولََق ْد َو َّ
ين آتَ ْي نَ ع
اه عم الْكتَ َ
فيدل عليه قوله تعاىلَ :
ص ْلنَا ََلععم الْ َق ْوَل لَ َعلَّ عه ْم يَتَ َذ َّك عرو َن  الذ َ
احلَق ِم ْن َربِِنَا إِ َّان عكنَّا ِم ْن قَ ْبلِ ِه
ِم ْن قَ ْبلِ ِه عه ْم بِِه يع ْؤِمنعو َن  َوإِ َذا يعْت لَى َعلَْي ِه ْم قَالعوا َآمنَّا بِِه إِنَّهع ْ
ِِ
ني﴾ [القصص.]53-51 :
عم ْسلم َ
ِ
ِ
ك ي ْؤتَو َن أَجرهم مَّرتَ ِ ِ
اه ْم
ص َربعوا َويَ ْد َرءعو َن ِاب ْحلَ َسنَ ِة َّ
وقال تعاىل﴿ :أعولَئ َ ع ْ ْ َ ع ْ َ ْ
السيِِئَةَ َوممَّا َرَزقْ نَ ع
ني مبَا َ
ِ
ِ
ووا َعْنهع َوقَالعوا لَنَا أ َْع َمالعنَا َولَ عك ْم أ َْع َمالع عك ْم َس َالم َعلَْي عك ْم َال
يعْنف عقو َن  َوإِذَا َمسععوا اللَّ ْغ َو أ َْعَر ع
نَب تغِي ْ ِ ِ
ني﴾ [القصص.]55-54 :
َْ
اجلَاهل َ
 12ـ حممد عليه الصالة والسالم يدعو إىل اإلسالم:
نزل القرآن الكرمي على الرسول الكرمي (ﷺ) حامل رسالة اإلسالم ،فكان هو أول من آمن
ول ِمبَا أعنْ ِزَل إِلَْي ِه ِم ْن َربِِِه﴾ [البقرة.]285 :
الر عس ع
﴿آم َن َّ
به ،وهو قوله تعاىلَ :
ومن الطبيعي أن يؤمن الرسول مبا أنزل إليه من ربه قبل أن يدعو الناس إىل اإلَّيان به ،وَلذا
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أمره هللا تعاىل أن يؤمن ابإلسالم أوالً مث يدعو الناس بعد ذلك أن يسلموا ،وهو قوله تعاىل:
اَّلل خمعْلِصا لَه ال ِِدين  وأ ِعمر ِ
ِ
ِِ
ني﴾ [الزمر:
ت ألَ ْن أَ عكو َن أََّوَل الْ عم ْسلم َ
َ ْع
﴿قع ْل إِِِين أعم ْر ع
ت أَ ْن أ َْعبع َد ََّ ً ع َ
اط ِر َّ ِ
ِ
ِ
 ، ]12-11وقال تعاىل﴿ :فَ ِ
ت أَ ْن أَ عكو َن
الس َم َاوات َو ْاأل َْر ِ َوعه َو يعطْع عم َوَال يعطْ َع عم قع ْل إِِِين أعم ْر ع
ِ
ِ
ني﴾ [األنعام.]14 :
َسلَ َم َوَال تَ عكونَ َّن م َن الْ عم ْش ِرك َ
أ ََّوَل َم ْن أ ْ
لقد كان الرسول الكرمي حممد (ﷺ) أول املسلمني ابلنسبة للوقت الذ كلف فيه حبمل
رسالة اإلسالم ،وإال فهو ابلنسبة العتناق اإلسالم على وجه عام ليس بسابق للنبيني واملرسلني
ي اعتناقه ،فقد نطق بنفس اللفظ الذ نطق به نوح عليه السالم من قبل كما قدمنا وقال:
ِ
ِ
ِِ
ني﴾ [النمل.]91 :
ت أَ ْن أَ عكو َن م َن الْ عم ْسلم َ
﴿وأعم ْر ع
َ
والرسول الكرمي حممد (ﷺ) مع أنه كذلك أول املسلمني ي قومه إال أنه ابلنسبة للعالقة
الدينية بينه وبني ج ِِده إبراهيم كان معتنقاً للدين الذ كان يعتنقه كذلك إبراهيم من قبل ،قال
ِ ِ ِِ
ِ
تعاىل﴿ :إِ َّن إِب ر ِاهيم َكا َن أ َّعمةً قَانِتًا ََِّّللِ حنِي ًفا وَمل ي ع ِ
ك م َن الْ عم ْش ِرك َ
ني  َشاكًرا ألَنْععمه ْ
اجتَ بَاهع
َ َْ َ
َْ َ
وه َداه إِ َىل ِصراط مستَ ِقيم  وآتَي نَاه ِي الدنْيا حسنَةً وإِنَّه ِي ْاآل ِخرةِ لَ ِمن َّ ِِ
ني  عمثَّ
الصاحل َ
َ ََ َ ع
َ ْ ع
ََ ع
َ عْ
َ َ
ِ
ِ
ِ ِ
أَوحي نَا إِلَي َ ِ ِ
ني﴾ [النحل ،]123-120 :وقال تعاىل:
ك أَن اتَّبِ ْع ملَّةَ إِبْ َراه َيم َحني ًفا َوَما َكا َن م َن الْ عم ْش ِرك َ
ْ َْ ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ني
﴿قع ْل إِن َِّين َه َد ِاين َرِِ يب إِ َىل صَراط عم ْستَقيم دينًا قيَ ًما ملَّةَ إِبْ َراه َيم َحني ًفا َوَما َكا َن م َن الْ عم ْش ِرك َ
ِِ
يك لَه وبِ َذلِ َ ِ
ِ
ِ
ت
ك أعم ْر ع
ب الْ َعالَم َ
ص َالِيت َونع عسكي َوَْحميَا َ َوممََ ِايت ََّّلل َر ِِ
 قع ْل إِ َّن َ
ني  َال َش ِر َ ع َ
ِِ
ني﴾ [األنعام.459 ]163-161 :
َوأ ََان أ ََّو عل الْ عم ْسلم َ
والرسول الكرمي حممد (ﷺ) مع أنه خامت النبيني ،وأنه الرسول الذ أكمل هللا برسالته
الدين ،إال أنه حسب العالقة الدينية بينه وبني مجيع النبيني واملرسلني من قبله ليتميز عنهم
ابلنسبة لعمل رسالة اإلسالم واعتناقها والدعوة إليها ،فاإلسالم هو دين هللا الذ فروه على
اجلنس البشر ي سلسلة حياته اإلنسانية ،منذ خلق اإلنسان على وجه األر  ،إىل أن يرث
هللا األر ومن عليها ،وَلذا يقول هللا جل شأنه خلامت النبيني ﴿قع ْل َآمنَّا ِاب ََّّللِ َوَما أعنْ ِزَل َعلَْي نَا
عويت موسى و ِ
اق وي ع عقوب و ْاألَسب ِ
وما أعنْ ِزَل علَى إِب ر ِاهيم وإِ ْمس ِ
اعيل وإِ
اط وَما أ ِ
يسى َوالنَّبِيو َن
ع
ح
س
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ع
َ
َ
َ
ََ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َْ َ َ َ َ
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ِ ِِ
َحد ِمْن عه ْم َوَْحن عن لَهع عم ْسلِ عمو َن﴾ [آل عمران.460 ]84 :
م ْن َرِهب ْم َال نع َفِِر عق بَْ َ
ني أ َ
لقد أخرب هللا متَّبعي رسالة خامت النبيني أَّنم مسوا مسلمني حسب تسمية إبراهيم َلم من
قبل ،قال جل شأنه﴿ :وج ِ
اه عدوا ِي َِّ
ِ ِِ
اجتَبَا عك ْم َوَما َج َع َل َعلَْي عك ْم ِي ال ِِدي ِن
اَّلل َح َّق ج َهاده عه َو ْ
ََ
ِ
ِ
ِ
ِِ
يدا
ني ِم ْن قَ ْب عل َوِي َه َذا لِيَ عكو َن َّ
الر عسو عل َش ِه ً
م ْن َحَرج ملَّةَ أَبِي عك ْم إِبْ َراه َيم عه َو َمسَّا عك عم الْ عم ْسلم َ
َعلَْي عك ْم َوتَ عكونعوا عش َه َداءَ َعلَى الن ِ
َّاس﴾ [الحج.]78 :
ونرى احلكمة من تسمية أتبا حممد ابملسلمني؛ ألن حممداً (ﷺ) هو خامت النبيني ،وأنه به
متَّت رسالة اإلسالم ،وأن أتبا حممد (ﷺ) هم الذين سيحملون لواء اإلسالم إىل اخر الزمان،
ليبقى اسم اإلسالم هو اإلسالم الباقي اخلالد ،الذ حيمل ي معناه حقائق الدين والعقائد
الصحيحة اليت توجه الناس إىل سعادة الدَّارين.
وليكن لفظ اإلسالم هو اللفظ الذ يضم بني طيَّاته مجيع العقائد اليت أتى هبا املرسلون
والنبيون عرب التاريخ ،قال تعاىل﴿ :قعولعوا آمنَّا ِاب ََّّللِ وما أعنْ ِزَل إِلَي نَا وما أعنْ ِزَل إِ َىل إِب ر ِاهيم وإِ ْمس ِ
يل
اع
ْ ََ
ََ
َ
َْ َ َ َ َ
ِ ِِ
اق وي ع عقوب و ْاأل ِ
وسى و ِعيسى وَما أ ِ
ِ
ني
عويتَ النَّبِيو َن م ْن َرِهب ْم َال نع َفِِر عق بَْ َ
َوإِ ْس َح َ َ َ ْ َ َ ْ
َسبَاط َوَما أعويتَ عم َ َ َ َ
َحد ِمْن عه ْم َوَْحن عن لَهع عم ْسلِ عمو َن﴾ [البقرة.]136 :
أَ
ومن نعم هللا على البشر أن أرسل إليهم الرسل عرب التاريخ اإلنساين متعاقبني ومتواترين،
ِ
﴿ر عس ًال
حيملون رسالة اإلسالم ،ويذ ِكروَّنم بدينهم قرانً بعد قرن ،وجيالً بعد جيل .قال تعاىل :ع
ِ
ِِ
ين لِئَ َّال يَ عكو َن لِلن ِ
ع ِزيزا حكِيما﴾ [النساء:
اَّللِ عح َّجة بَ ْع َد الر عس ِل َوَكا َن َّ
َّاس َعلَى َّ
اَّللع َ ً َ ً
ين َوعمْنذر َ
عمبَ ِش ِر َ
.461 ]165
اتسعاً :تصديق عيسى عليه السالم ملا بني يديه من التوراة:
أخرب هللا أبن عيسى عليه السالم مصدَّق ملا بني يديه من التوراة ي مواوع خمتلفة من كتابه
العزيز ،ومنها قوله تعاىل﴿:وقَفَّي نا علَى آ َاث ِرِهم بِعِيسى اب ِن مرمي م ِ ِ
ني يَ َديِْه ِم َن التَّ ْوَراةِ﴾
َ َْ َ
ص ِدقًا ل َما بَْ َ
ْ َ ْ َ ْ ََ ع َ
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[المائدة ،]46 :وقوله تعاىل﴿ :ولَ َّما جاء ِعيسى ِابلْب يِنَ ِ
ات قَ َال قَ ْد ِجْئ تع عكم ِاب ْحلِك ِ
ني لَ عك ْم
ْمة َوِألعبَِِ َ
َ َ َ َ َِ
ْ
َ
ب ع الَّ ِذ َختْتَلِ عفو َن فِ ِيه فَاتَّ عقوا َّ ِ
َطيع ِ
ون﴾ [الزخرف.]63 :
َْ َ
اَّللَ َوأ ع
ِ
ِ
ومصححة
ومووحة َلا وامتداد َلا
مكملة لشريعة موسى عليه السالمِِ ،
ِ
إذن فدعوة عيسى ِ
ملا طرأ عليها من احنرافات ووالالت مع توايل احلقب واألزمان ،كما أنه عليه السالم قد أتى
ببع التخفيفات والتسهيالت لبين إسرائيل ،قال تعاىل حكاية لقول عيسى عليه السالم:
﴿ومص ِِدقًا لِما بني ي َد َّ ِمن التَّوراةِ وِأل ِ
عح َّل لَ عك ْم بَ ْع َ الَّ ِذ عحِِرَم َعلَْي عك ْم﴾ [آل عمران،]50 :
َ ع َ َ َْ َ َ
َ َْ َ
وَلذا كان املفهوم الطبيعي للنصرانية أن حتكم بشريعة التوراة مع مراعاة التعديالت الواردة ي
اإلجنيل.462
 1ـ التوراة:
هو الكتاب الذ أنزله هللا على موسى عليه السالم ،وتتضمن التوراة على األرجح
الصحف اليت أنزلت على موسى عليه السالم ،وقد أشار القرآن الكرمي إىل هذه الصحف بقوله
ِ ِ
ِ
ِ
وسى﴾
﴿ص عحف إِبْ َراه َيم﴾ [األعلى ،]19 :وقال تعاىل﴿ :أ َْم َملْ يعنَ بَّأْ مبَا ِي ع
تعاىل :ع
ص عحف عم َ
[النجم.]36 :
كما يتضمن األلواح اليت جاء هبا موسى بعد مناجاته لربه ي جانب الطور ،قال تعاىل:
﴿وَكتَ ب نَا لَه ِي ْاألَلْو ِاح ِمن عك ِل َشيء مو ِعظَةً وتَ ْف ِ
ص ًيال لِ عك ِِل َش ْيء فَ عخ ْذ َها بِ عق َّوة﴾ [األعراف.]145 :
َ ْ ع
َ ْ ِ ْ َْ َ
ولفظ (التوراة) لفظ عرباين معناه (التعليم أو الشريعة) ،والقرآن الكرمي جاء مصدقاً للكتب
السماوية السابقة ،ومهيمناً عليها ،ومنها التوراة واإلجنيل ،قال تعاىل﴿:امل  ا ََّّللع َال إِلَهَ إَِّال
احلي الْ َقيوم  نََّزَل علَيك الْ ِكتاب ِاب ْحل ِق م ِ ِ
ِِ
ِ
يل 
ص ِدقًا ل َما بَْ َ
َ ْ َ َ َ َِ ع َ
ع
عه َو َْ
ني يَ َديْه َوأَنْ َزَل الت َّْوَرا َة َو ْاإل ْجن َ
ِ
َّاس وأَنْزَل الْ عفرقَا َن إِ َّن الَّ ِذين َك َفروا ِآباي ِ
ِ
اَّللع َع ِزيز
اَّللِ ََلعْم َع َذاب َش ِديد َو َّ
ت َّ
َ ع َ
م ْن قَ ْب عل عه ًدى للن ِ َ َ ْ
ذعو انْتِ َقام﴾ [آل عمران ،]4-1 :فاإلَّيان ابلتوراة اليت أنزَلا هللا على موسى أصل من أصول اإلَّيان؛
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ألَّنا من كتب هللا املنزلة اليت ذكرها القرآن الكرمي وأمران ابإلَّيان هبا.463
 2ـ أوصاف التوراة يف القرآن الكرمي:
وصف القرآن الكرمي التوراة بصفات إجيابية ،حيث مدحها وأثىن عليها ،واعرتف بفضلها،
طبيعي ألن القرآن من عند هللا ،والتوراة أيضاً من عند هللا ،أنزَلا على عبده موسى
وهذا أمر
ٌّ
عليه السالم ،ولذلك أثىن كالم هللا الالحق على كالم هللا السابق ،وجاء القرآن مصدقاً للتوراة
هبذا االعتبار ،وننظر فيما يلي ي اآلايت القرآنية اليت وصفت التوراة بصفات إجيابية:
أ ـ أوصاف التوراة يف سورة األعراف:
قال تعاىل﴿ :وَكتَ ب نَا لَه ِي ْاألَلْو ِاح ِمن عك ِل َشيء مو ِعظَةً وتَ ْف ِ
ص ًيال لِ عك ِِل َش ْيء فَ عخ ْذ َها بِ عق َّوة
َ ْ ع
َ ْ ِ ْ َْ َ
ِِ
ك َْخ عذوا ِأب ِ
ني﴾ [األعراف.]145 :
َح َسن َها َسأع ِري عك ْم َد َار الْ َفاسق َ
ْ
َوأْ عم ْر قَ ْوَم َ َ ع
تثين هذه اآلية على التوراة اليت كتبها هللا ملوسى عليه السالم ،حيث أخرب هللا فيها أنه كتب
ملوسى عليه السالم ي األلواح ﴿ ِمن عك ِل َشيء﴾ ،وجعلها ﴿مو ِعظَةً وتَ ْف ِ
صيالً لِ عك ِِل َش ْيء﴾،
َْ َ
ْ ِ ْ
وطالب قومه أن َخذوا أبحسنها ،وهذه صفات ثالث للتوراة ،موعظة ،وتفصيل لكل شيء،
وأَّنا حسنة.464
ب أوصاف التوراة يف سورة األنبياء:
َّ ِ
ِ ِ ِ ِ
ين ََيْ َش ْو َن
وسى َوَه عارو َن الْ عف ْرقَا َن َوويَاءً َوذ ْكًرا ل ْل عمتَّق َ
﴿ولََق ْد آتَ ْي نَا عم َ
قال تعاىلَ :
ني ٤٨الذ َ
رَّهبعْم ِابلْغَْي ِ
اع ِة عم ْش ِف عقو َن﴾ [األنبياء.]49-48 :
ب َوعه ْم ِم َن َّ
الس َ
َ
وصف هللا التوراة بصفات ثالث:
 الوصف األول :أَّنا فرقان ،والفرقان :من التفريق بني احلق والباطل ،وكل كتب هللا النازلة
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على رسله فرقان هبذا املعىن.

 الوصف الثاين :أَّنا وياء ،والضياء هو النور واإلشراق ،ووصفت التوراة أبَّنا (وياء)؛
ألَّنا يستضيء هبا املتقون ،ويب ِِددون هبا الظالم الذ حوَلم ،ويعرفون احلق من الباطل،
ويكونون على بصرية.

 الوصف الثالث :أَّنا ذكر ،والذكر من التذكري وهي ذكر للمؤمنني ،ألَّنا تذكرهم مبا أوجب
هللا عليهم من الواجبات ،وَّناهم عن منهيَّات ،يتذكروَّنا عندما ينظرون ي التوراة ،فيلتزمون
هبا ،ويطيعون هللا من خالَلا ،وهي ذكر من وجه اخر :فبها يذكرون هللا سبحانه وأفضل
أنوا ذكر هللا قراءة كتابه والتدبر فيه.465
ت ـ أوصاف التوراة يف سورة األنعام:
اَّللع َعلَى بَ َشر ِم ْن َش ْيء قع ْل َم ْن أَنْ َزَل
اَّللَ َح َّق قَ ْد ِرهِ إِ ْذ قَالعوا َما أَنْ َزَل َّ
﴿وَما قَ َد عروا َّ
قال تعاىلَ :
الْ ِكتاب الَّ ِذ جاء بِِه موسى نعورا وه ًدى لِ
َّاس َْجتعلعونَه قَر ِ
ِ
يس تعْب عدوََّنَا َوعختْ عفو َن َكثِ ًريا َوععلِِ ْمتع ْم
اط
ن
ل
َ َ ع َ ً َع
ع
َ
َ َ
َ َ
اَّللع عمثَّ َذ ْرعه ْم ِي َخ ْو ِو ِه ْم يَ ْل َعبعو َن﴾ [األنعام.]91 :
آاب عؤعك ْم قع ِل َّ
َما َملْ تَ ْعلَ عموا أَنْتع ْم َوَال َ
وقد وصفت التوراة يف اآلية بثالث صفات:
ِ
ِِ
ِ
وسى﴾،
 الصفة األوىل :أَّنا كتاب :وذلك من مجلة ﴿ َم ْن أَنْ َزَل الْكتَ َ
اب الَّذ َجاءَ به عم َ
وهي كتاب؛ ألن هللا كتبها على األلواح ،وأنزَلا على موسى عليه السالم ،وهي أحد كتب
هللا األربعة اليت جيب اإلَّيان هبا مفصالً :التوراة والزبور واإلجنيل والقرآن.
 الصفة الثانية :أَّنا نور :تنري لبين إسرائيل طريقهم وجتعلهم يسريون على بينة وبصرية ممن
آمن مبوسى عليه السالم.

 الصفة الثالثة :أَّنا هدى :فاهلل جعلها هدى للناس ،يهتدون هبا للحق ،وهي أتخذ أبيديهم
وترشدهم ،وتدَلم وتقودهم إىل اخلري ،وحتذرهم من اخلطر والشر ،وتبني َلم الطريق املستقيم
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الذ يوصلهم إىل مرواة هللا.466
صلة وهدى ورْحة:
ث ـ التوراة ات همة ومف ه
﴿مثَّ آتَي نَا موسى الْ ِكتَاب َمتَاما علَى الَّ ِذ أَحسن وتَ ْف ِ
ص ًيال لِ عك ِِل
َ ً َ
قال هللا سبحانه وتعاىل :ع ْ ع َ
ْ ََ َ
َش ْيء َوعه ًدى َوَر ْمحَةً لَ َعلَّ عه ْم بِلِ َق ِاء َرِهبِِ ْم يع ْؤِمنعو َن﴾ [األنعام.]154 :
اتى هللا رسوله موسى عليه السالم التوراة ،وجعلها (متاماً) أ  :امة ي أحكامها وشريعتها،
تلِب حاجات بين إسرائيل ،وهي كافية َلم هبذا االعتبار ،والذين يستفيدون منها هم احملسنون
ِ
َح َس َن﴾ ،وف َّسر كلمة (متاماً) بقوله
الذين يريدون أن عحيسنوا ي عبادهتم هلل ﴿َمتَ ًاما َعلَى الَّذ أ ْ
بعدها أ  :أن معىن كوَّنا (متاماً) أَّنا تفصيل لكل شيء حيتاجه بنو إسرائيل ي ﴿وتَ ْف ِ
صيالً
َ
لِ عك ِِل َش ْيء﴾ ،وجعلها هللا هدى يهتد به بنو إسرائيل ،كما جعلها رمحة َلم رمحهم هبا عندما
وبني َلم فيها األحكام.467
أنزَلا عليهمَّ ،
ج ـ التوراة إمام ورْحة:
ِ
قال تعاىلِ ِ ِ ِ :
اان َعَربِيًّا لِيع ْن ِذ َر
ص ِِدق لِ َس ً
وسى إِ َم ًاما َوَر ْمحَةً َوَه َذا كتَاب عم َ
﴿وم ْن قَ ْبله كتَ ع
اب عم َ
َ
َّ ِ
ِ ِِ
ني﴾ [األحقاف.]12 :
ين ظَلَ عموا َوبع ْشَرى ل ْل عم ْحسن َ
الذ َ
وقد حتدثنا عن وصف التوراة ابلرمحة فيما سبق ،واجلديد ي اآلية وصفها أبَّنا إمام ،واإلمام
هو املرجع الذ يرجع الناس وحيتكمون إليه ،ويلتزمون به ويسريون خلفه ،وقد يكون اإلمام
شخصاً يؤمت به ،كاإلمام احلاكم املسؤول القدوة ،واإلمام الذ يؤم الناس ي الصالة ،وقد
يكون إماماً معنوايً ،كالكتاب الذ يتحاكمون إليه ويلتزمون مبا فيه.
وكل كتاب أنزله هللا فهو إمام يرجع إليه وَمت به الناس ،فالتوراة إمام واإلجنيل إمام والقرآن
إمام هبذا االعتبار ،ومجعت اآلية بني كون التوراة إماماً وكوَّنا رمحةً لبين إسرائيل ،ألن إمام
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اَلدى واخلري رمحة للمأمومني يقدم اخلري َلم ويقودهم إليه.468
ح ـ التوراة كتاب حكم:
ِِ
ِ ِ َّ ِ
ِ
ِ
ادوا
ين َه ع
ين أ ْ
َسلَ عموا للَّذ َ
قال تعاىل﴿ :إ َّان أَنْ َزلْنَا الت َّْوَراةَ ف َيها عه ًدى َونعور َْحي عك عم هبَا النَّبيو َن الذ َ
الرَّابنِيو َن و ْاأل ِ
استع ْح ِفظعوا ِمن كِتَ ِ
اَّللِ َوَكانعوا َعلَْي ِه عش َه َداءَ﴾ [المائدة.]44 :
اب َّ
َو َّ
َ ْ
َحبَ عار مبَا ْ
ْ
وقد حتدثنا عن وصف التوراة ابلنور واَلدى والصفة اجلديدة للتوراة ي اآلية أَّنا (كتاب
حكم) أنزَلا هللا ليتحاكم إليها الناس ويطبقوا ما فيها من أحكام وتشريعات ﴿ َْحي عك عم ِهبَا النَّبِيو َن
ِِ
َّ ِ
ادوا﴾ وتدل اآلية على أن أنبياء بين إسرائيل كانوا مأمورين ابلتزام التوراة
ين َه ع
ين أ ْ
َسلَ عموا للَّذ َ
الذ َ
وتطبيق أحكامها على بين إسرائيل ،ألن هللا أنزل التوراة على موسى عليه السالم قبلهم ،وهذا
معناه أن بين إسرائيل كانوا مطالبني ابلتوراة عدَّة قرون ،وأَّنا كانت رسالة كل نِب بعثه هللا إىل
بين إسرائيل من موسى إىل عيسى عليهم السالم.469
خ ـ القرآن ِ
مصدق للتوراة الرابنية:
صفات املدح املذكورة ي القرآن الكرمي هي للتوراة الرابنية اليت نؤمن أَّنا كالم هللا ،وأَّنا
كتابه الذ أنزله على موسى عليه السالم ،فالتوراة الرابنية هي الضياء والنور ،واَلدى والرشاد،
والفرقان والربكة ،وهي اليت فيها أحكام هللا لبين إسرائيل ،وهي اليت حكم هبا النبيون اليهود،
ونفذوا أحكامهم فيها ،والتوراة الرابنية هي اليت جاء القرآن مصدقاً َلا ،وكان اإلجنيل قبله
ِ
ومكمالً َلا ،واليت كان عيسى ابن مرمي مص ِِدقاً َلا وجاء الرسول اخلامت حممد (ﷺ)
مصدقاً ِ
مصدقاً َلا.
قال تعاىل عن تصديق عيسى للتوراة الرابنية﴿ :ومص ِِدقًا لِما بني ي َد َّ ِمن التَّوراةِ وِأل ِ
عح َّل
َ ع َ َ َْ َ َ
َ َْ َ
لَ عكم ب ع الَّ ِذ ح ِرم علَي عكم وِجْئ تع عكم ِآبية ِمن ربِ عكم فَاتَّ عقوا َّ ِ
َطيع ِ
ون﴾ [آل عمران،]50 :
ْ َْ َ
اَّللَ َوأ ع
ع ِ َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َِ ْ
ومعىن (ما بني يد من التوراة) ما سبقين من التوراة؛ ألن إنزال التوراة على موسى عليه السالم
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كان قبل بعثة عيسى عليه السالم بقرون عديدة.
وقال تعاىل أيضاً﴿ :وقَفَّي نَا علَى آ َاث ِرِهم بِعِيسى اب ِن مرَمي مص ِِدقًا لِما بني ي َدي ِه ِمن التَّوراةِ
َ ْ َ
ْ َ ْ َ ْ َ ع َ َ َْ َ َ ْ َ ْ َ
ِ ِ ِ
اإل ِْجنيل فِ ِيه ه ًدى ونعور وم ِ ِ
ِ
ِِ
ني﴾
ني يَ َديْه م َن الت َّْوَراة َوعه ًدى َوَم ْوعظَةً ل ْل عمتَّق َ
ص ِدقًا ل َما بَْ َ
َوآتَ ْي نَاهع ِْ َ ع َ َ ع َ
[المائدة.]46 :
والالفت للنظر أن كلمة (مصدقاً) مذكورة يف اآلية مرتني:
 جاءت ي املرة األوىل إخباراً عن عيسى الرسول عليه السالم ،أنه جاء مص ِِدقاً ملا سبقه من
التوراة ﴿بِعِيسى اب ِن مرمي م ِ ِ
ني يَ َديِْه ِم َن الت َّْوَراةِ﴾ .
ص ِدقًا ل َما بَْ َ
َ ْ َ ْ ََ ع َ
 جاءت ي املرة الثانية إخباراً عن تصديق اإلجنيل للتوراة ﴿وآتَي نَاه ا ِإل ِْجن ِ ِ
دى َونعور
َ ْ ع
يل فيه عه ً
َ
وم ِ ِ
ني يَ َديْ ِه ِم َن الت َّْوَراةِ﴾ .
ص ِدقًا ل َما بَْ َ
َع َ
عيسى عليه السالم مصدقاً لكتاب هللا التوراة واإلجنيل النازل عليه كتاب هللا وهو مص ِِدق
ِ
﴿ولَ َّما
لكتاب هللا التوراة ،ورسولنا حممد (ﷺ) مص ِدق للتوراة الرابنية املباركة ،قال تعاىلَ :
ِ ِِ
اَّللِ مص ِِدق لِما معهم نَب َذ فَ ِريق ِمن الَّ ِذين أعوتعوا الْ ِكتاب كِتاب َِّ
َ َ َ َ
َجاءَ عه ْم َر عسول م ْن عْند َّ ع َ َ َ َ ع ْ َ
اَّلل َوَراءَ
َ َ
ظع عهوِرِه ْم َكأَ ََّّنعْم َال يَ ْعلَ عمو َن﴾ [البقرة.]101 :
ومعىن كونه (ﷺ) مصدقاً ملا معهم من التوراة الرابنية أنه ِِ
مقرر ملوووعاهتا ومؤِكِد حلقائقها
ووجوده عملياً تفسري واقعي لوجودها وبشاراهتا ،فقد وردت فيها البشارات ابلرسول اخلامت،
وذكرت فيها صفاته فكان وجوده تصديقاً َلذه البشارات وحتقيقاً لوقوعها.
وقد أخذ هللا امليثاق على النبيني وطلب منهم أن يوصوا أتباعهم ابإلَّيان ابلرسول اخلامت(ﷺ)
ِ
ِ ِ
ص ِِدق
َخ َذ َّ
اَّللع ِميثَ َ
اق النَّبِيِِ َ
﴿وإِ ْذ أ َ
ْمة عمثَّ َجاءَ عك ْم َر عسول عم َ
ني لَ َما آتَ ْي تع عك ْم م ْن كتَاب َوحك َ
قال تعاىلَ :
ِ
ِ
ِ ِ
ص ِر قَالعوا أَقْ َرْرَان قَ َال فَا ْش َه عدوا
َخ ْذ عْمت َعلَى َذل عك ْم إِ ْ
ص عرنَّهع قَ َال أَأَقْ َرْرعْمت َوأ َ
ل َما َم َع عك ْم لَتع ْؤمنع َّن بِه َولَتَ ْن ع
ِِ
ِ
ين﴾ [آل عمران.]81 :
َوأ ََان َم َع عك ْم م َن الشَّاهد َ
والقرآن الكرمي مص ِِدق للتوراة ي موووعاهتا وحقائقها ومص ِِدق َلا ي العقيدة وأسسها،
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وي االداب واألخالق والفضائل ،وي التاريخ والقصص ،وي التوجيهات والتقريرات والرتغيب
والرتهيب وغري ذلك.470
د ـ تعريف التوراة:
لقد ذكر هللا سبحانه وتعاىل أن أحبار اليهود قد قاموا بتحريف التوراة ،وأَّنم أوافوا إليها
وأنقصوا منها الشيء الكثري ،وقد فضحهم هللا سبحانه وتعاىل ي القرآن الكرمي ي مواوع عدَّة.







قال تعاىل﴿ :أَفَتطْمعو َن أَ ْن ي ؤِمنعوا لَ عكم وقَ ْد َكا َن فَ ِريق ِمْن هم يسمعو َن َك َالم َِّ
عْ
اَّلل عمثَّ عحيَِِرفعونَهع
َ
عْ َ ْ َع
َ َع
َْ
ِم ْن بَ ْع ِد َما َع َقلعوهع َوعه ْم يَ ْعلَ عمو َن﴾ [البقرة.]75 :
ِ
قال سبحانه تعاىلِ ِ :
اب إَِّال أ ََم ِاينَّ َوإِ ْن عه ْم إَِّال يَظعنو َن 
﴿ومْن عه ْم أ ِعميو َن َال يَ ْعلَ عمو َن الْكتَ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اَّلل ليَ ْش َرتعوا بِه َمثَنًا قَل ًيال فَ َويْل
اب ِأبَيْدي ِه ْم عمثَّ يَ عقولعو َن َه َذا م ْن عْند َّ
ين يَكْتعبعو َن الْكتَ َ
فَ َويْل للَّذ َ
ََلم ِممَّا َكتَ بت أَي ِدي ِهم وويل ََلم ِممَّا يك ِ
ْسبعو َن﴾ [البقرة.]79-78 :
َ ْ ْ ْ َ َ ْ عْ َ
عْ
وقال عز من قائلِ ﴿ ِ:من الَّ ِذين هادوا عحي ِرفعو َن الْ َكلِم عن مو ِ
اوعِ ِه﴾[ .]46
َ َ َ ع َِ
َ َ ْ ََ
﴿حيَِِرفعو َن الْ َكلِ َم َع ْن َم َوا ِوعِ ِه﴾ [المائدة.]13 :
وقال تعاىل :ع
ِ
وقال سبحانه وتعاىلِ َّ ِ :
ادوا َمسَّاععو َن لِْل َك ِذ ِ
وك
ين َملْ ََْتع َ
ين َه ع
ب َمسَّاععو َن ل َق ْوم َ
َ
آخ ِر َ
﴿وم َن الذ َ
عحي ِرفعو َن الْ َكلِم ِمن ب ع ِد مو ِ
اوعِ ِه يَ عقولعو َن إِ ْن أعوتِيتع ْم َه َذا فَ عخ عذوهع َوإِ ْن َملْ تع ْؤتَ ْوهع فَا ْح َذ عروا َوَم ْن
َِ
َ ْ َْ ََ
اَّللِ شي ئا أعولَئِ َّ ِ
ِ
ي ِرِد َّ ِ
وهبعْم ََلعْم ِي
ين َملْ يعِرِد َّ
اَّللع أَ ْن يعطَ ِِهَر قعلع َ
َ
اَّللع فْت نَتَهع فَلَ ْن متَْل َ
ك لَهع ِم َن َّ َ ْ ً
ع
ك الذ َ
َكالعو َن لِلسح ِ
الدنْيا ِخ ْز وََلعم ِي ْاآل ِخرةِ َع َذاب َع ِظيم  َمسَّاععو َن لِْل َك ِذ ِ
ب أ َّ
ت﴾
ْ
َ
َ ْ
َ
[المائدة.]42-41 :
ِ
ويفصل بعض العلماء يف أنواع التحريف الذي قام به أحبار بين إسرائيل يف التوراة،

وبيهنوا أن عناصر التحريف هي كالتايل:
 حتريف ابلتبديل.
 حتريف ابلزايدة.
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 حتريف ابلنقصان.
 حتريف بتغيري املعىن دون تغيري اللفظ.471
وأيخذ ذلك أشكاالً كثرية كاآليت:
 إلباس احلق ابلباطل والباطل ابحلق حىت ينطلي ذلك الباطل ويروج على عامة الناس:
ِ ِ ِ
احل َّق ِابلْب ِ
احلَ َّق َوأَنْتع ْم تَ ْعلَ عمو َن﴾
اط ِل َوتَكْتع عمو َن ْ
﴿اي أ َْه َل الْكتَاب ملَ تَ ْلبِ عسو َن َْ َ
قال تعاىلَ :
[آل عمران ،]71 :ال ختلطوا احلق ابلباطل والصدق ابلكذب ،فقد كانوا يكتبون ي التوراة ما
ليس فيها ومثاله اهتام هارون عليه السالم أبنه الذ ووع َلم العجل وأمرهم بعبادته.
 كتمان احلق:
يرتبط كتمان احلق أيضاً إبلباس احلق ابلباطل ،كما ي اآلية املذكورة أعاله ،وي قوله تعاىل:
احلَ َّق َوأَنْتع ْم تَ ْعلَ عمو َن﴾ [البقرة.]42 :
احلَ َّق ِابلْبَا ِط ِل َوتَكْتع عموا ْ
﴿وَال تَ ْلبِ عسوا ْ
َ
ومن أهم أمثلة كتماَّنم احلق إنكارهم لصفة حممد (ﷺ) ي التوراة ،وهم يعرفونه كما يعرفون
أبناءهم ،وقد روت صفية بنت زعيم اليهود حيي بن أخطب ،وزوج النِب (ﷺ) بعد أن أسلمت
أن عمها سأل أابها عن النِب (ﷺ) عندما قدم املدينة قائالً :أهو هو النِب الذ كنا ننتظر؟
فقال حيي بن أخطب وهللا إنه َلو النِب ...ولكنا وهللا ال نؤمن به.
وقد كتموا أيضاً حكم رجم الزاين والزانية ،ولكن هللا فضحهم على يد َحربهم السابق
الصحا يب اجلليل عبد هللا بن سالم وأظهر حكم التوراة وهو الرجم.
 إخفاء احلق:
وهو شبيه إىل حد ما ابلكتمان ،والعلماء يفرقون بينهما على اعتبار أن الكتمان لألمر
﴿اي
العظيم مثل نبوة حممد (ﷺ) ،واالخفاء هو لألمر الذ فيه خز َلم ،وقد قال تعاىلَ :
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ني لَ عكم َكثِريا ِممَّا عكْن تعم عختْ عفو َن ِمن الْ ِكتَ ِ
ِ ِ
ِ
اب َويَ ْع عفو َع ْن َكثِري﴾
ْ
َ
أ َْه َل الْكتَاب قَ ْد َجاءَ عك ْم َر عسولعنَا يعبَ ِ ع ْ ً
[المائدة.]15 :
 حتريف الكلم عن مووعه:
بووع كلمة مكان كلمة أو مجلة مكان مجلة ،وهذا هو حتريف التبديل ،وقد يكون إبسقاط
كلمة ،وهو حتريف ابلنقص ،أو بزايدة كلمة أو مجلة وهو حتريف ابلزايدة ،وقد يكون بصرف
﴿حي ِرفعو َن الْ َكلِم عن مو ِ
اوعِ ِه
املعىن إىل معىن آخر غري مقصود وهو حتريف املعىن ،قال تعاىل :عَِ
َ َ ْ ََ
ِ ِ ِِ
﴿حي ِرفعو َن الْ َكلِم ِمن ب ع ِد مو ِ
اوعِ ِه﴾ [المائدة:
َونَ عسوا َحظًّا ممَّا ذع ِك عروا به﴾ [المائدة ،]13 :وقال تعاىل :عَِ
َ ْ َْ ََ
.]41
 يل اللسان :وذلك أثناء قراءهتم للتوراة فيضعون كالماً من عندهم بدالً من آايت هللا ،قال
اب لِتَ ْحسبوه ِمن الْ ِكتَ ِ
تعاىل﴿ :وإِ َّن ِمْن هم لََف ِري ًقا ي ْلوو َن أَلْ ِسنَ تَ هم ِابلْكِتَ ِ
اب َوَما عه َو ِم َن
عْ
عْ
َ
َع ع َ
َع
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الْ ِكتَ ِ
ب َوعه ْم
اَّلل َويَ عقولعو َن َعلَى َّ
اَّلل َوَما عه َو ِم ْن ِعْند َّ
اب َويَ عقولعو َن عه َو ِم ْن ِعْند َّ
اَّلل الْ َكذ َ
يَ ْعلَ عمو َن﴾ [آل عمران.472 ]78 :
املنزل على موسى
هذه ابختصار أنوا التحريفات اليت قام هبا أحبار اليهود ي كتاب هللا َّ
مضي األايم وويا التوراة األصلية؛ بسبب احلروب والسِب والشتات ي
عليه السالم ،ومع ِِ
األر  ،وبسبب ترك بين إسرائيل مرات عديدة دينهم ،وارتدادهم عنه حىت عبدوا األصنام
وخاصة البعليم وعشرتون وملكوم وغريها من األواثن ،وذحبوا َلا وعبدوها وأقاموا َلا املعابد
الضخمة.473
وأسفار العهد القدمي مليئة بذكر ذلك كلِِه ،وي عهد القضاة (140سنة) ارتدوا سبع
الردة ي عهد امللكية،
مرات ،وعبدوا األواثن ،بل وذحبوا أبناءهم وبناهتم قرابانً َلا مث ازدادت َّ
حىت زعموا كذابً وهبتاانً أن سليمان عليه السالم عبد األواثن ،وبىن َلا املعابد.
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َلذا كلِِه واعت التوراة األصلية وبقي منها آايت يذكرهم هبا أنبياؤهم الذين أرسل هللا إليهم
تباعاً لريدوهم عن غيِِهم وكفرهم ووالَلم ،ولكنهم كثرياً ما كانوا يقتلون األنبياء بعد تكذيبهم
واَلزء هبم ،قال تعاىل﴿ :فَ َف ِري ًقا َك َّذبْتع ْم َوفَ ِري ًقا تَ ْقتعلعو َن﴾ [البقرة.]87 :
وبقيت شذرات من التوراة األصلية يتوارثوَّنا ،مث قام أحبارهم جبمع تلك األخبار واآلايت
وإوافة ما زينه َلم الشيطان ،فصاغوها ي كتب وقدَّموها للناس على أساس أَّنا التوراة اليت
أنزَلا هللا ،مث جاءت األحباث احلديثة خالل القرون الثالثة املاوية لتؤِكِد أن التوراة احلالية قد
عكتبت على مدى ألف عام بواسطة عشرات ومئات ال عكتَّاب ي أزمنة خمتلفة متباينة ،وأن ذلك
ونسقه ي كتاب أمساه (التوراة) ،وأن ذلك ظهر بعد العودة من
كله قد مجعه بع األحبارَّ ،
النفي ي اببل ،أ ي القرن اخلامس والرابع قبل امليالد ،أ بعد وفاة موسى عليه السالم مبا
يقارب ألف عام.474
فجميع أسفار التوراة اليت لدى أهل الكتاب عكتبت بعد السِب ،كما كتب غريها من أسفار
العهد القدمي ،يدل على ذلك كثرة األلفاظ البابلية هبا.
وقد اعرتف علماء الالهوت النصارى بفقد توراة موسى اليت هي أصل الدين وأساسه
قال صاحب كتاب (خالصة األدلة السنية على صدق أصول املسيحية) :واألمر مستحيل أن
املرجح أَّنا
تبقى نسخة موسى األصلية ي الوجود إىل االن ،وال نعلم ماذا كان من أمرها؟ و َّ
خبتنصر اَليكل ،ورمبا كان ذلك سبب احلديث اجلار بني
خرب
َّ
فقدت مع التابوت ملا َّ
اليهود على أن الكتب املقدسة فقدت ،وأن عزرا الكاتب الذ كان نبياً مجع النسخ املتفرقة
من هذه الكتب وأصلح غلطها ،وبذلك عادت إىل منزلتها األصلية ،وقال العالمة حممد رشيد
روا :حنن نعلم إجابتهم عندما يعسألون من أين مجع عزراً تلك الكتب بعد فقدها ،وعلى
أ ِِ شيء اعتمد ي إصالح أغالطها؟ إَّنم يقولون :كتب ما كتب إبَلام ،فما دليل هذا اإلَلام؟
وهل مع اإلَلام حيتاج الكاتب إىل مجع ما أبيد الناس الذين ال ثقة بنقوَلم؟ وليته كتب
الشريعة جمردة من األخبار التارَيية اليت انضمت إليها.
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إن األخبار اليت حوهتا هذه األسفار ،كانت الشاهد األول على تسلل الكذب إليها من
كل انحية ،أكان نوح عليه السالم رجالً يسكر حىت يفقد وعيه؟ أكان لوطاً رجال يسكر حىت
يزين اببنتيه ي ليلتني متعاقبتني ،لينجب من كل منهما أبناء وأحفاد؟ وإن مجلة من املفرتايت
متأل ِسري املصطفني األخيار من أنبياء هللا ،فهل هذا أتليف مقبول؟ ،475وغري ذلك من اإلفك
والبهتان املبني.
ذ ـ القرآن الكرمي ال يعرتف ابلتوراة احمل هرفة:
التوراة احملَّرفة هي اليت ألقاها وصاغها أحبار اليهود وحاخاماهتم ،على مدار التاريخ اليهود
الطويل ،وأظهروها للناس ومسَّوها (العهد القدمي) أبسفارها الكثرية ،واليت فيها من األخطاء
واألكاذيب واألابطيل الشيء الكثري ،والصواب والصحيح فيها قليل جداً ال يكاد يذكر ،وهذه
التوراة احملرفة (العهد القدمي) يكذهبا القرآن ي كثري مما فيها ويبني األكاذيب واألخطاء والتحريف
اليت وقع فيها األحبار وهم يكتبوَّنا.
احملرفة كالم هللا ،ألن التوراة اليت أنزَلا هللا على موسى عليه
ومل يعرتف القرآن أن هذه التوراة َّ
وغريوها وبدَّلوها ،وجاء هذا ي آايت صرحية عدة ،حتدثنا عنها
وحرفوها َّ
السالم أواعها اليهود َّ
املسماة (العهد القدمي) من
ي فقرة (حتريف التوراة) ،كما أن إقراران أن التوراة احملرفة اليهودية َّ
صياغة وأتليف األحبار على مدار التاريخ اليهود الطويل ،ال َّينع وجود بقااي قليلة من التوراة
الرابنية متفرقة ي أسفارها ،لكنها ال خترج عن كوَّنا كلمات أو عبارات متناثرة هنا وهناك،
وهي قليلة جداً وسط ذلك الركام الكبري من حتريفات األحبار.476
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وقد ر هد هللا عز وجل يف كتابه العزيز على كث ٍري من التحاريف واألكاذيب واألابطيل اليت
جاءت يف التوراة احملرفة ،وقد جاء تكذيبه هلا يف مناذج وأمثلة عديدة من أشهرها ما يلي:
ـ تكذيب األحبار يف نسبة التعب إىل هللا:
نسب مؤلفو التوراة احملرفة اليهودية التعب إىل هللا ،عندما خلق السماوات واألر  ،حيث
اوطره التعب إىل أن يسرتيح ي اليوم السابع ،الذ كان ي يوم السبت ،وقد ورد هذا ي
الفصل الثاين من سفر التكوين قالوا( :وهكذا أكملت السماوات واألر ومجيع قواهتا ،وانتهى
هللا ي اليوم السابع من عمله الذ عمله ،واسرتاح ي اليوم السابع من كل عمله الذ عمله،
وابرك هللا اليوم السابع وقدسه؛ ألنه فيه اسرتاح من كل عمله الذ عمله) [سفر التكوين :الفصل
الثاني 1 :ـ .477]3
ونسبة االسرتاحة إىل هللا كفر به؛ ألَّنا تنسب النقص والتعب واإلعياء إليه ،بسبب ما قام
اوطره إىل أن يسرتيح ويزول عنه التعب ،وهذه عوار تعرت اإلنسان
به من عمل ،مما
َّ
وينزه عنه اخلالق ،ولقد كذب هللا عز وجل ي كتابه العزيز هذا القول ي آية
املخلوق الضعيف َّ
السماو ِ
ات َو ْاأل َْر َ َوَما بَْي نَ عه َما ِي ِست َِّة أ ََّايم َوَما َم َّسنَا
﴿ولََق ْد َخلَ ْقنَا َّ َ َ
قصرية موجزة قال تعاىلَ :
ِم ْن لعغعوب﴾ [ق. ]38 :
خلق هللا السماوات واألر ي ستة أايم وكان قادر على خلقها ي حلظة واحدة ألنه إذا
أراد شيئاً فإمنا يقول له كن فيكون ،وهو سبحانه وتعاىل مل يتعب من خلق السماوات واألر
﴿ َوَما َم َّسنَا ِم ْن لعغعوب *﴾ ،واللغوب هو التعب واإلعياء الذ يضطر بصاحبه إىل أن يسرتيح،
وهذا تكذيب صريح ملؤلفي التوراة اليهودية ي قوَلم السابق.
ـ تكذيبهم يف زعمهم حبث هللا عن آدم:
زعم األحبار مؤلفو التوراة أن آدم وحواء ملا أكال من الشجرة صارا عراينني ،فسمعا وقع
الرب وهو يتمشَّى ي اجلنة ،فاستحيا منه ،واختبأ آدم خلف أشجارها ،فصار الرب
خطى ِِ
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يبحث عن آدم وهو ال يراه وال يدر أنه أكل من الشجرة.
قال األحبار ي سفر التكوين( :مسعنا وقع خطى الرب اإلله وهو يتمشى ي اجلنة ،عند
نسيم النهار ،فاختبأ اإلنسان وامرأته من وجه الرب اإلله فيما بني أشجار اجلنة ،فنادى الرب
اإلله اإلنسان وقال له :أين أنت؟ قال :إين مسعت وقع خطاك ي اجلنة ،فخفت ألين عراين
فاختبأت ،قال :فمن أعلمك أنك عراين؟ هل أكلت من الشجرة اليت أمرتك أال أتكل منها؟
فقال اإلنسان :املرأة اليت جعلتها معي هي أعطتين من الشجرة فأكلت) [سفر التكوين ،الفصل
الثالث.478]12/8 :
ويف هذا النص جمموعة من األابطيل واألكاذيب اليت فيها نسبة ما ال جيوز إىل هللا،
ومنها:
 جتسيم اإلله الرب أن تكون له قدمان تسريان وتتحركان وَيرج من سريمها صوت مسمو
س َك ِمثْلِ ِه َش ْيء
يسمعه اآلخرون ،كما يسري أ إنسان ويسمع وقع خطاه ،قال تعاىل﴿ :لَْي َ
الس ِميع الْب ِ
صريع﴾ [الشورى.]11 :
َوعه َو َّ ع َ

 وصف اإلله الرب ابجلهل وعدم العلم وأنه ختفى عليه األشياء ،فعندما اختبأ آدم وزوجته
بني أشجار اجلنة وقف اإلله الرب يبحث عن آدم ،وملا مل يشاهده انداه قائالً :أين أنت اي
آدم؟
وهل هذا إله خيفى عليه آدم ومكانه فيضطر إىل أن يناديه ليعرف مكانه؟ ومنها:
 وصف اإلله الرب ابجلهل وعدم العلم مبا حصل ،فهو ال يعلم أن آدم أكل من الشجرة،
وهو ال يعلم أنه عرايانً ،ولذلك سأل آدم :من أعلمك أنك عرايانً؟ هل أكلت من الشجرة
اليت أمرتك أال أتكل منها؟
وهذا التخ ِِفي واحلوار بني اإلله الرب وبني آدم كأنه (لعبة) هزيلة يلعبها األوالد الصغار،
وقد كذب هللا عز وجل ي القرآن الكرمي هذا الكالم ي قوله تعاىل﴿ :فَ َدَّال عمهَا بِغععرور فَلَ َّما َذاقَا
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ص َف ِ
ت ََلما سوآ عهتعما وطَِف َقا ََيْ ِ
امهَا َرهبعَما أََملْ أَ َّْنَ عك َما
ان َعلَْي ِه َما ِم ْن َوَرِق ْ
اجلَن َِّة َو َان َد ع
الش َ
َّجَرَة بَ َد ْ عَ َ ْ َ َ
ِ
َّجَرةِ َوأَقع ْل لَ عك َما إِ َّن الشَّْيطَا َن لَ عك َما َع عد ٌّو عمبِني﴾ [األعراف .]22 :وفرق بني قول
َع ْن ت ْل عك َما الش َ
وبني قول القرآن واندامها
األحبار :اندى الرب اإلنسان أين أنت؟ وهل أكلت من الشجرة؟ َّ
رهبما أمل أَّنكما عن تلكما الشجرة. 479
 تكذيبهم ي زعمهم صنع هارون عليه السالم العجل:
حلي بين
زعم األحبار مؤلفو التوراة اليهودية أن هارون النِب عليه السالم هو الذ أخذ َّ
إسرائيل وصنع َلم العجل الذهِب ودعاهم إىل عبادته ،وورد ي سفر اخلروج قول األحبار:
(ورأى الشعب أن موسى قد أتخر ي النزول من اجلبل ،فاجتمع الشعب على هارون وقالوا
له :قم فاصنع لنا اَلة تسري أمامنا ،فإن موسى ذلك الرجل الذ أصعدان من أر مصر ،ال
نعلم ماذا أصابه؟ فقال َلم هارون :انزعوا حلقات الذهب اليت ي اذان نسائكم وبنيكم وبناتكم،
وائتوين هبا ،فنز كل الشعب حلقات الذهب اليت ي اذاَّنم ،وأتوا هبا هارون ،فأخذها وصبَّها
ي قالب ،وصنعها عجالً مسبوكاً ،فقالوا :هذه اَلتك اي إسرائيل ،اليت أصعدتك من أر
مصر ،فلما رأى هارون ذلك بىن مذحباً أمام العجل واندى قائالً :غداً عيد للربَّ ...
فبكروا
وقربوا ذابئح سالميَّة ،وجلس الشعب َكل ويشرب مث قام يلعب)...
ي الغد وأصعدوا عْحمرقات َّ
[سفر الخروج :الفصل . 480]6/1 :32
احللي
ينسب األحبار ي هذا النص إىل هارون النِب عليه السالم الكفر ،فهو الذ أخذ َّ
من بين إسرائيل ،وهو الذ صنع َلم العجل ،ودعاهم إىل عبادته ،وقد َّ
كذهبم هللا ي القرآن،
حيث ذكر أن من صنع العجل هو اجملرم السامر .
 قال تعاىل﴿ :قَ َال فَِإ َّان قَ ْد فَت نَّا قَوم ِ ِ
الس ِام ِر ﴾ [طه.]85 :
َولَّ عه عم َّ
َ َْ َ
ك م ْن بَ ْعد َك َوأ َ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
اها
 وقال تعاىل﴿ :قَالعوا َما أ ْ
َخلَ ْفنَا َم ْوع َد َك مبَْلكنَا َولَكنَّا عمحِْلنَا أ َْوَز ًارا م ْن ِزينَة الْ َق ْوم فَ َق َذفْ نَ َ
ِ
ِ
ك أَلْ َقى َّ ِ
ِ
ِ
وسى
فَ َك َذل َ
السام ِر  فَأ ْ
َخَر َج ََلعْم ع ْج ًال َج َس ًدا لَهع عخ َوار فَ َقالعوا َه َذا إ ََلع عك ْم َوإلَهع عم َ
فَنَ ِس َي﴾ [طه.]88-87 :
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الر ْمحَ عن فَاتَّبِعع ِوين
﴿ولََق ْد قَ َال ََلعْم َه عارو عن ِم ْن قَ ْب عل َاي قَ ْوِم إَِّمنَا فعتِْن تع ْم بِِه َوإِ َّن َربَّ عك عم َّ
 وقال تعاىلَ :
ِ ِِ
ِ
ِ ِ
وسى﴾ [طه.]91-90 :
َوأَطيععوا أ َْم ِر  قَالعوا لَ ْن نَْ َرب َح َعلَْيه َعاكف َ
ني َح َّىت يَ ْرج َع إلَْي نَا عم َ
 تكذيبهم ي زعمهم أَّنم أبناء هللا وأحباؤه:
َّ
إن األحبار مفرتون كاذبون على هللا ،وهم عنصريون أاننيون ،وقد أومهوا عامة اليهود أَّنم
أبناء هللا ،وأحباؤه ،وأن هللا اصطفاهم وكان معهم ،وأنه لن يتخلَّى عنهم ،وأَّنم هم املهتدون
ِ
وأن اجلنة َلم وحدهم ،وقد َّ
َّص َارى
﴿وقَالَت الْيَ عه ع
ود َوالن َ
كذهبم القرآن ي هذه املزاعم ،قال تعاىلَ :
َحبَّاؤه قعل فَلِم ي ع ِِذب عكم بِ عذنعوبِ عكم بل أَنْتم بشر ِممَّن خلَق ي ْغ ِفر لِ
َْحنن أَب نَاء َِّ ِ
اء
ش
ي
ن
م
َ
َ
ْ
اَّلل َوأ ع ع ْ َ ع َ ع ْ
ْ َ ْ عْ َ َ ْ َ َ َ ع َ
ع
ع ْ ع
ِ
ِِ
ك َّ ِ
ات و ْاألَر ِ وما ب ي نَهما وإِلَي ِه الْم ِ
صريع﴾ [المائدة.]18 :
ب َم ْن يَ َشاءع َو ََّّلل عم ْل ع
َويع َع ِذ ع
الس َم َاو َ ْ َ َ َْ ع َ َ ْ َ
هم كاذبون ي زعمهم أَّنم أبناء هللا وأحباؤه ،ألن هللا يعذهبم بذنوهبم ،ولو كانوا أبناء هللا
ملا َّ
عذهبم ،مث إن هللا سبحانه ليس له أبناء ألنه خالق كل شيء ي السماوات واألر  ،وقد
خلق البشر مجيعاً ،وهم من هؤالء البشر املخلوقني ال َّييِِزهم عن شيء ي اخللقة والصورة،
وأساس التفضيل والتمييز عند هللا هو العمل الصاحل ،فاألكرم عند هللا هو األتقى ،وال حماابة
عند هللا ،وكل إنسان مسؤول عن عمله ،وهللا يغفر ملن يشاء ويعذب من يشاء.481
 تكذيبهم ي زعمهم أَّنم أولياء هللا:
زعم اليهود أَّنم أولياء هللا من دون الناس ،وأن اجلنة َلم وحدهم ،ألَّنم وحدهم املؤمنون،
َّ ِ
ادوا
ين َه ع
وغريهم كافرون ،وقد كذهبم القرآن ي هذا الزعم وذلك ي قوله تعاىل﴿ :قع ْل َاي أَي َها الذ َ
َّاس فَتمنَّوا الْموت إِ ْن عكْن تم ِ ِ
ِ ِِ ِ ِ
ني  َوَال يَتَ َمن َّْونَهع أَبَ ًدا
صادق َ
إِ ْن َز َع ْمتع ْم أَنَّ عك ْم أ َْوليَاءع ََّّلل م ْن عدون الن ِ َ َ ع َ ْ َ
عْ َ
ِمبا قَدَّمت أَي ِدي ِهم و َّ ِ
ِِ
ت الَّ ِذ تَِفرو َن ِمْنهع فَِإنَّهع عم َالقِي عك ْم عمثَّ
ني  قع ْل إِ َّن الْ َم ْو َ
اَّللع َعليم ِابلظَّالم َ
َ َ ْ ْ ْ َ
تعردو َن إِ َىل َع ِامل الْغَْي ِ
َّه َادةِ فَيعنَ بِِئع عك ْم ِمبَا عكْن تع ْم تَ ْع َملعو َن﴾ [الجمعة ، ]8-6 :من أجل إظهار
ب َوالش َ
َ
بتمين املوت مبعىن أن يقولوا :اللهم أمتنا ،فإذا كانوا
كذب اليهود ي هذا الزعم ،يتحداهم هللا ِِ
أولياء هلل وإذا كانت اجلنة خالصة َلم فإَّنم سيذهبون إىل اجلنة بعد موهتم ،وموهتم راحة َلم،
وعليهم أن يتمنَّوا املوت لينالوا السعادة.
 481اخلالد  ،حديث القران عن التوراة واإلجنيل ،ص .148
252

يتمن اليهود املوت ومل ينجحوا ي التح ِِد واثروا أن يوصفوا ابجلنب ألَّنم يعلمون كذهبم
ومل َّ
ي مزاعمهم ،ويعلمون صدق رسول هللا (ﷺ) ،ويعلمون أَّنم لو متنَّوا املوت ألماهتم هللا،
ويعلمون أَّنم لو ماتوا لذهبوا إىل النار ،وقد َّ
َح عد عه ْم لَ ْو
أكد هذا املعىن قوله تعاىل ﴿ :يَ َود أ َ
ِ ِِ ِ
اَّلل ب ِ
ِ
صري ِمبَا يَ ْع َملعو َن﴾ [البقرة.]96 :
يع َع َّم عر أَلْ َ
ف َسنَة َوَما عه َو مبعَز ْح ِزحه م َن الْ َع َذاب أَ ْن يع َع َّمَر َو َّع َ
يتمىن اليهود املوت وهم يعرفون ما ق هدمت أيديهم من اجلرائم والقبائح والرذائل؟
كيف ه
إن ملفَّهم عند هللا أسود ،وينتظرهم عنده العذاب األليم ،فكيف يتمنَّون املوت وهذا مصريهم
ِ
ت أَيْ ِدي ِه ْم﴾ [البقرة ،]95 :إَّنم أحرص الناس على (حياة) وهدفهم
َّم ْ
﴿ولَ ْن يَتَ َمن َّْوهع أَبَ ًدا مبَا قَد َ
َ
هو أن يعيشوا حياهتم الدنيا مستمتعني ابألكل والشرب والشهوة ،وال يهمهم بعد ذلك أن
أعزاء أو أذالء ،أحراراً أو مستعبدين ،وهم ال يفكرون ي اآلخرة.482
يكونوا َّ
 تكذيبهم ي نسبة إبراهيم عليه السالم إىل اليهودية:
من مزاعم اليهود وأكاذيبهم زعمهم أن إبراهيم اخلليل عليه السالم كان يهودايً ،وقد انفسهم
النصارى ي هذه األكذوبة ،حيث زعموا أنه كان نصرانياً ،وقد َّ
كذهبم هللا ي هذا ،فبني أنه ما
كان يهودايً وال نصرانياً وال مشركاً وإمنا كان حنيفاً مسلماً.
ِ ِِ
ِ ِ ِ
اإل ِْجنيل إَِّال ِمن ب ع ِدهِ
ِ ِ
ِ
ْ َْ
قال تعاىلَ :
﴿اي أ َْه َل الْكتَاب ملَ عحتَاجو َن ي إبْ َراه َيم َوَما أعنْزلَت الت َّْوَراةع َو ْ ع
ِ
ِ
ِِ ِ ِ
ِ
ِ
س لَ عك ْم بِِه ِع ْلم
أَفَ َال تَ ْعقلعو َن  َها أَنْتع ْم َه عؤَالء َح َ
يما لَ عك ْم به ع ْلم فَل َم عحتَاجو َن ف َ
اج ْجتع ْم ف َ
يما لَْي َ
ِ
ِ
صَرانِيًّا َولَ ِك ْن َكا َن َحنِي ًفا عم ْسلِ ًما
َو َّ
اَّللع يَ ْعلَ عم َوأَنْتع ْم َال تَ ْعلَ عمو َن  َما َكا َن إِبْ َراه عيم يَ عهود ًّاي َوَال نَ ْ
َّ ِ
وما َكا َن ِمن الْم ْش ِركِني  إِ َّن أَوَىل الن ِ ِِ ِ ِ
ين َآمنعوا َو َّ
َ ع َ
ْ
ََ
اَّللع
ين اتَّبَ ععوهع َوَه َذا النَِِّب َوالذ َ
َّاس إببْ َراه َيم لَلَّذ َ
ِِ
ني﴾ [آل عمران.]68-65 :
َوِيل الْ عم ْؤمن َ
أبطلت اآلايت احتجاج اليهود والنصارى ي إبراهيم عليه السالم ،وفنَّدت مزاعمهم أَّنم
على دينه ،فالتوراة واإلجنيل أنزال من بعده ،واليهود والنصارى كانوا من بعده ،فكيف يزعم
اليهود أنه كان يهودايً؟ وكيف يزعم النصارى أنه كان نصرانياً؟ وقد عاش ومات عليه السالم
 482اخلالد  ،حديث القران عن التوراة واإلجنيل ،ص .150
253

قبل أن يولد َّأول يهود ِ و َّأول نصراينِ.483
َّ
احملرفة اليهودية ،فيما زعمه األحبار
ونكتفي هبذه النماذج اليت كذب فيها القرآن التوراة ِ
الذين ألَّفوها ونسبوها إىل كاذبني مفرتين.
إن التوراة اليهودية احملرفة العهد القدمي مليئة ابألكاذيب واألابطيل ،مما يؤكد أَّنا ليست
من التوراة الرابنية ،وإمنا هي من أتليف أحبار السوء.484
عاشراً :اإلجنيل واألانجيل:
ورد لفظ اإلجنيل ي اثنيت عشرة مرة ي القرآن الكرمي ،وإليك بع
ذكر هذا اللفظ:

اآلايت اليت ورد فيها

 قال تعاىل﴿ :نََّزَل علَيك الْ ِكتاب ِاب ْحل ِق م ِ ِ
ِِ
ِ
يل 
ص ِدقًا ل َما بَْ َ
َ ْ َ َ َ َِ ع َ
ني يَ َديْه َوأَنْ َزَل الت َّْوَراةَ َو ْاإل ْجن َ
ِ
َّاس وأَنْزَل الْ عفرقَا َن إِ َّن الَّ ِذين َك َفروا ِآباي ِ
ِ
اَّللع َع ِزيز
اَّللِ ََلعْم َع َذاب َش ِديد َو َّ
ت َّ
َ ع َ
م ْن قَ ْب عل عه ًدى للن ِ َ َ ْ
ذعو انْتِ َقام﴾ [آل عمران.]4-3 :
اإل ِْ
ِ
اب ِمل عحتاجو َن ِي إِب ر ِاهيم وما أعنْ ِزلَ ِ
ت الت َّْوراةع و ِْ
يل إَِّال ِم ْن
جن
﴿اي أ َْه َل الْكتَ ِ َ َ
َْ َ َ َ
 وقال تعاىلَ :
َ
َ
ع
بَ ْع ِدهِ أَفَ َال تَ ْع ِقلعو َن﴾ [آل عمران.]65 :
ِِ
َّ
يل َوَما أعنْ ِزَل إِلَْي ِه ْم ِم ْن َرِهبِِ ْم َألَ َكلعوا ِم ْن فَ ْوقِ ِه ْم
 وقال تعاىلَ :
﴿ولَ ْو أََّنعْم أَقَ عاموا الت َّْوَراةَ َو ْاإل ْجن َ
ِ
ِ
ت أَرجلِ ِهم ِمْن هم أ َّعمة م ْقتَ ِ
ص َدة َوَكثِري ِمْن عه ْم َساءَ َما يَ ْع َملعو َن﴾ [المائدة.]66 :
َوم ْن َْحت ْ ع ْ ع ْ ع
اإل ِْ
 وقال تعاىل﴿ :قعل اي أ َْهل الْ ِكتَ ِ
اب لَستع ْم َعلَى َشيء َح َّىت تعِقيموا الت َّْوراةَ و ِْ
يل َوَما أعنْ ِزَل
جن
ْ
ع
َ َ َ
َْ َ
ْ
س َعلَى الْ َق ْوِم
ك طع ْغيَ ً
إِلَْي عك ْم ِم ْن َربِِ عك ْم َولَيَ ِز َ
ك ِم ْن َربِِ َ
يد َّن َكثِ ًريا ِمْن عه ْم َما أعنْ ِزَل إِلَْي َ
اان َوعك ْفًرا فَ َال َأتْ َ
كافِ ِرين﴾ [المائدة. ]68 :
الْ َ َ
معرب من األصل اليوانين (انكليوس) ،وجاء مبعىن البشارة والتعليم .485وي
واإلجنيل :لفظ َّ
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هدى ونوراً لبين إسرائيل،
االصطالح :اإلجنيل هو كتاب هللا َّ
املنزل على رسوله عيسى ابن مرميً ،
خمتص ابألسفار األربعة لدى النصارى:
كما أخرب بذلك القرآن الكرمي ،وأما اإلجنيل االن لفظ ٌّ
مىت ،ومرقس ،ولوقا ،ويوحنا ،وقد يعطلق جمازاً على أسفار العهد اجلديد.486
وال يعرف لألانجيل احلالية املوجودة عند أهل الكتاب سند متصل بصحيح نسبتها إىل
عيسى عليه السالم ،ومعظمها ال يصح حبال من األحوال نسبته إليه ،وأحسن ما يقال ي هذه
األانجيل أَّنا مصنفات ارَيية حول سرية املسيح ،وبع وصاايه ومواعظه ومعجزاته.487
ظ التوراة ،فبعدما عرفع عيسى ،اختفت معه صحائف
ومل يكن حظ اإلجنيل خرياً من ح ِِ
الكتاب الذ أعنزل عليه ،ومل جيد أحد أثراً َلا إىل يومنا هذا ،وإن الفووى الواسعة اليت أعقبت
غيابه عليه الصالة والسالم ،ترجع إىل سطوة السلطة الرومانية ،وإىل أثر اليهود بني طبقات
الشعب ،فقد تعاون الفريقان على مطاردة من آمن بعيسى ومصادرة ما يشري إىل تعاليمه ،وظل
أكثر من ثالث قرون ،اختلف املسيحيون خالَلا اختالفاً كبرياً ،وظهر هذا
هذا االوطهاد َ
االختالف ي الكتب اليت قيل إن تالميذ عيسى ألفوها ،متضمنةً تعاليمه.
وقد مسيت هذه الكتب كلها أانجيل؛ ألن مؤلِِفيها شرحوا حياة عيسى عليه السالم،
وعوا من عظاته ،وتعاليمه ،على أنه خالصة اإلجنيل الذ بع ِِشر به ،وهذه تسمية
َّ
وسجلوا ما َ
تدعو إىل التساؤل ،بل إىل اإلنكار ،وقد اختلفت فيما بينها اختالفاً واسعاً بلغ ح َّد التناق ،
واملرو ِ أَّنا بلغت سبعني إجنيالً.488
وهناك من يرى أَّنا أربت على املائة ،489بعضها يقوم على التوحيد ،وبعضها يقوم على
ظل هذا االنقسام إىل مؤمتر
التثليث ،وتبع ذلك اختالف النصارى ي أصل العقيدة ،وقد َّ
ومهد لذلك جبعل املسيح ابناً هلل
(نيقية) سنة 325م ،حىت نصر قسطنطني مبدأ التثليثَّ ،
ِ
املوحدة كاذبة،
مع أنه رأ ع قلَّة املؤمترين مث جاء مؤمتر اخر فألَّه روح القدس ،واعتعربت األانجيل ِ
 486رمحة هللا اَلند العثماين ،إظهار احلق ،حتقيق :أمحد حجاز السقا ،طبعة دار الرتاث ،الطبعة القطرية.80 79/1 ،
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وبدأ عصر مصادرهتا الشاملة.
ويذكر الشيخ حممد رشيد روا صاحب املنار رأايً لبع مؤرخي الكنيسة ،أبن عدد
األانجيل الكاذبة مخسة وثالثون ،كما ذكر رأايً اخر لصاحب كتاب (ذخرية األلباب) املاروين،
ينكر القول بكثرة األانجيل ،ويزعم أن سبب القول بكثرهتا تسمية اإلجنيل الواحد بعدة أمساء،
ويؤكد أن اخلمسة والثالثني إجنيالً ال تكاد تبلغ العشرين ،وعدَّها كلها ،وذكر أن بعضها مكرر
االسم ،وذكر منها إجنيل براناب ،ولنفر جدالً أَّنا عشرون إجنيالً فقط ،فأين ما فوق األربعة
املعتمدة؟
الواقع أن األانجيل اليت قامت على التوحيد كانت أغلب ،وأن األقدار حفظت إجنيل براناب،
ليكون منوذجاً َلا ،وأن االستبداد السياسي الذ عرف به الرومان أتى عليها ،وأن األربعة
املعتمدة ال تنه على نقل صحيح ،وأن أصوَلا وترمجاهتا معلقة ال يكاد يعرف َلا صاحب.
ولو فرونا جدالً أن هبا خرياً ،فليست هي يقيناً إجنيل عيسى ،الذ كان يقول للناس:
توبوا وآمنوا ابإلجنيل ،والذ وردت تسميته ارًة أبنه إجنيل هللا ،وارةً إجنيل املسيح ،ومعروف
كما قال صاحب (املنار) أن الكتاب اإلَلي ينسب إىل هللا ألنه منزله ،وينسب إىل الرسول،
ألنه تلقاه عن ربه ،فيقال :إجنيل عيسى ،كما يقال :توراة موسى.490
السر ي
إن النصارى ي انتمائهم إىل عيسى ال يعتمدون على شيء ذ ابل ،ولعل ذلك ِ
جميء العبارة القرآنية عنهم ،وهبا رائحة الدعوى ،قال تعاىلِ َّ ِ :
ص َارى
ين قَالعوا إِ َّان نَ َ
َ
﴿وم َن الذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ف
ضاءَ إِ َىل يَ ْوم الْقيَ َامة َو َس ْو َ
َخ ْذ َان ميثَاقَ عه ْم فَنَ عسوا َحظًّا ممَّا ذع ِك عروا بِه فَأَ ْغَريْنَا بَْي نَ عه عم الْ َع َد َاوةَ َوالْبَ ْغ َ
أَ
ي نَ بِئعهم َّ ِ
صنَ ععو َن﴾ [المائدة. ]14 :
اَّللع مبَا َكانعوا يَ ْ
ع ِ عع
ما أبعدهم عن عيسى وما أجرأهم عليه ،قال صاحب املنار :وقد اشتد اليهود ي عداوهتم
ومطاردهتم ،فلم تكن َلم هيئة اجتماعية ذات قوة وعلمِِ ،
تدون ما حفظوه من إجنيل املسيح
وحتفظه.
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ويظهر من ارَيهم وكتبهم املقدسة أن كثرياً من الدعاة كانوا ينشرون بني الناس ي عصرهم
تعاليم ابطلة عن املسيح عيسى ابن مرمي ،ومنهم من كتب ذلك حىت أن الذين كتبوا كتباً مسَّوها
صرحوا ي كتبهم املقدسة ،وتواريخ الكنيسة ،وما ظهرت هذه
األانجيل كثريون جداً ،كما َّ
األانجيل األربعة املعتمدة عندهم االن إال بعد ثالثة قرون من اريخ املسيح ،وعندما صار
للنصارى دولة بدخول امللك قسطنطني ي النصرانية وإدخاله إايها ي طور جديد من الوثنية،
وهذه األانجيل عبارة عن اريخ انقص للمسيح ،وهي متعاروة متناقضة جمهولة األصل والتاريخ،
بل وقع اخلالف بينهم ي مؤلفيها ،واللغات اليت ألَّفوها هبا.491
وقد أورد الشيخ رمحة هللا اَلند ي كتابه (إظهار احلق) مائة شاهد من الكتب املقدسة
عند اليهود والنصارى على وقو التحريف اللفظي واملعنو فيها ،إن القدامى واحملدثني من
علماء اإلسالم ومقارنة األداين نقدوا النصرانية
سنداً ومتناً ،وكشفوا عن كثري مما يكشف عقائدها من ِريب ،واليوم وحنن ي القرن العشرين
للميالد نقرأ للمحققني املسيحيني ما يؤكد رأينا ،ويص ِِدق علماءان ،لقد ألَّف اللواء املهندس
أمحد عبد الوهاب كتاابً أمساه (اختالف ي تراجم الكتاب املقدس) ،اعتمد فيه على واثئق
أثبتها حملققني مسيحيني ،تشري إىل تفاوت رهيب ي هذه الرتاجم ،متس صميم العقائد
املسيحية.492
َّ
إن العقائد املتوارثة بني النصارى نبتت ي األر  ،ومل تنزل من السماء ،وهي وليدة مؤمترات
بشرية ،أشرفت عليها سلطات وثنية ،ولو افرتونا كذابً أن َلا أسانيد قائمة ،فإن متوَّنا تصادم
العقل واملنطق ،وجتعل الدين مرادفاً لألساطري واخلرافات ،وهذا سر الصرا بني الدين والعلم،
وسر الشقَّة الواسعة بني احلضارة املنشودة ،وما يصبو إليه رجال الكهنوت ،وإن ختلف الدين
احلق فسح الطريق لألوهام واخلرافات.493
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َّ
إن األانجيل احلالية عبارة عن مصنفات ارَيية حول قصة حياة مرمي ،وابنها املسيح عيسى،
وما جرى له منذ والدته حىت َّناية حياته ي األر  ،حسب معتقداهتم ،ومل يكتب شيء من
هذه األانجيل ي حياة عيسى عليه السالم ،وإمنا كتبت بعد رفعه إىل السماء ،494وهذه
األانجيل هي:
 1ـ إجنيل(مىت):
هو أقدم األانجيل عندهم ،و َّأوَلا ،عكتب بعد رفع املسيح أبربع سنوات ،وقد عكتب ابللغة
املرتجم؟ حىت تتم املقارنة
العربية ،واملوجودة االن ترمجته ،ولكن من هو املرتجم؟ وأين األصل َ
بينهما؟ كل ذلك ليس له جواب ،فأية قيمة علمية إذاً لوثيقة ال يععرف أصلعها وال مرتمجها،
وليس َلا سند متصل إىل السيد املسيح ،أو تالميذه؟
 2ـ إجنيل (مرقس):
كتب ابللغة اليواننية ،بعد رفع املسيح بثالث وعشرين سنة ،وقد اختلف النصارى فيمن
ألف هذا اإلجنيل ،فقال فريق :إن الذ كتبه هو (بطرس) رئيس احلواريني ،وقال آخرون :إن
(مرقس) كتب إجنيله بعد موت بطرس ،وبعد موت بولس أيضاً ،وجاء ي كتاب (مرشد
الطالبني) أن إجنيل مرقس كتب بتدبري بطرس سنة  61لنفع األمم الذين كان تنصرهم خبدمته،
وهذا اإلجنيل ينكر ألوهية املسيح ،فلماذا نرى أن الشك قد وقع عند مؤرخي النصرانية ي تعيني
كاتب هذا املصنف بشكل حازم ،كما ثبت أن عيسى عليه السالم مل يكتب هذا املصنف ومل
َّيلِه ،فكيف تطمئن إليه النفس؟
 3ـ إجنيل (لوقا):
كتب ابتفاق مؤرخي النصارى بعد عشرين سنة من رفع عيسى عليه السالم ،وهو ليس
من تالميذ املسيح اتفاقاً ،وال من تالميذ تالميذه ،وإمنا هو تلميذ (بولس) ،وبولس هذا كان
يهودايً متعصباً على املسيحية ،ومل َير املسيح ي حياته ،وكان يسيء إىل النصارى إساءات
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ابلغة ،وملا رأى أن اوطهاده للنصرانية ال جيد  ،عمد عن طريق احليلة إىل الدخول فيها،
صر  ،وي حالة صرعه ملسه املسيح وزجره عن اإلساءة
وأظهر االعتقاد ابملسيح ،وادعى أنه ع
ألتباعه ،ومن ذلك الوقت امن ،وأرسله املسيح ليبشر إبجنيله ،وانطلت حيلته على الكنيسة،
وأابح َلم أكل امليتة ،وشرب اخلمر ،وقد أتى لوقا ي إجنيله بزايدات كثرية عما ذكره (مىت)
و(مرقس) بشكل واوح يراب له القارأئ .495وهنا يقف البحث العلمي َّ
شاكاً ي لوقا،
ومتهماً أستاذه بولس بتحريف الداينة النصرانية ي أصول عقيدهتا ،ومثبتاً أن هذا املصنف ال
صلة له بعيسى عليه السالم ،ال كتابة وال إمالء.
 4ـ إجنيل (يوحنا):
كتب بعد رفع املسيح ب ( 32سنة) ،وتزعم الكنيسة أن هذا املصنف من كتابة)يوحنا بن
زبد (أحد تالميذ املسيح عليه السالم ،وقد أنكر مجهور كبري من حمققي النصارى نسبة هذا
املصنف إليه ،وبينوا أنه تصنيف طالب من طلبة مدرسة اإلسكندرية ي القرن الثاين امليالد ،
وجاء ي دائرة املعارف الربيطانية اليت اشرتك فيها مخسمائة من علماء النصارى ما نصه):أما
مضادة اثنني من احلواريني ومها
مزور ،أراد صاحبه َّ
إجنيل يوحنا فإنه ال مرية وال شك كتاب ِ
ومىت ،وقد ادعى هذا الكاتب ِِ
املزور ي منت الكتاب أنه احلوار الذ حيبه
القديسان يوحنا َّ
املسيح.496)...

وقد انفرد هذا اإلجنيل بفقرات تدل على ألوهية املسيح ،والعجب ي األمر أن الكنيسة
تعتمد عليه ي معتقدها املخالف ألصول الداينة اليت أنزَلا هللا على عيسى عليه السالم ،مع
صحة نسبة هذا اإلجنيل إىل (يوحنا) أحد تالمذة السيد املسيح ،وقد ذكر
علمها اليقني بعدم َّ
الشيخ النجار ي كتابه «قصص األنبياء» صوراً من تناق هذه األانجيل احلالية ،وعن
يلمس فيه اإلنسان عدم الوثوق مبا كتب فيها ،فارجع إليه إن
اوطراهبا ،واختالفها ،بشكل َ

 495عبد الوهاب النجار ،قصص األنبياء ،دار اجليل للطبع والنشر والتوزيع ،بريوت ،ط2009 ،1م ،ص.400
 496حممود عبد احلميد ،مع األنبياء وجهادهم ،ص.352
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شئت ،فإنه دقيق ونفيس.497
ِ
متبصر أن األانجيل املوجودة االن حمرفة ،وأَّنا غري اإلجنيل الذ أنزله
ويتضح لكل عاقل ِ
هللا ،وأَّنا منقطعة اإلسناد ،ومضطربة املنت ،ويكفي هذا لعدم االطمئنان والوثوق مبا فيها من
أخبار وأحكام.498
 وقد قامت الدكتورة سارة حامد حممد العبادي بدراسة مستفيضة قيمة يف كتاهبا
(التحريف والتناقض يف األانجيل األربعة) ،وخرجت هبذه النتائج العلمية:
 شكوك وظنون كثرية تدور حول أهم النقاط ي أانجيل النصارى املعتمدة من تعريف
مبؤلفيها ،ومدى صحة نسبة كل إجنيل إىل مؤلفه ،ومن اريخ تدوينها.
 اعتمادها دون غريها من أانجيل النصارى الكثرية ،كان من قِ
روماين
وثين
حاكم
بل
ِ
ِ
(قسطنطني (استطا بقوة سلطانه إرغام املوحدين بقبوَلا ،وحرق مجيع ما عداها من األانجيل.
 إن هذه األانجيل منقطعة السند متاماً عن واوعيها.

 اتفاق الباحثني املنصفني على وجود إجنيل أصلي للمسيح عليه السالم كما ذكر القرآن
الكرمي ،وأنه مفقود.

 وجود التحريف ي األانجيل األربعة واوحاً أبنواعه الثالث ،حتريف ابلتبديل ،وحتريف
ابلزايدة ،وحتريف ابلنقصان ،كما ورد اإلخبار بتحريفها ي آايت كثرية ي الذكر احلكيم.
 رف املسيحيني املتعصبني إلجنيل براناب رفضاً اباًِ ،ألنه كشف التحريف ي األانجيل
األربعة ،وخاصة التحريف ي جمال العقيدة.
 وجود التناق ظاهراً ي كل إجنيل من األانجيل األربعة على حدة ،ووجوده كذلك
واوحاً فيما بني هذه األانجيل.
 إن األانجيل األربعة قد تضمنت ذكر حوادث ارَيية غري صحيحة ،وهي أقرب ما
تكون إىل اخليال منه إىل احلقيقة.
 األانجيل األربعة ال تصلح أن تكون حجة للنصارى ي عقائدهم ،لتحريفها وتناقضها

 497عبد الوهاب النجار ،قصص األنبياء ،ص .402
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وبطالن دعوى اإلَلام لكتِاهبا.499
وقد أورد العالمة الكبري رمحة هللا اَلند ي كتابه النفيس (إظهار احلق) مائة شاهد من
الكتب املقدسة عند اليهود والنصارى على وقو التحريف اللفظي واملعنو فيها.500
 قدمت الدكتورة عزية علي طه دراسة وافية حول منهجية مجع السنة ومجع األانجيل ي
كتاهبا (منهجية مجع السنة ومجع األانجيل) دراسة مقارنة ،وخرجت مبجموعة من النتائج
من أمهها:
 إن النصارى ي أسفار العهد اجلديد مل يلتزموا منهجاً اثبتاً ومعروفاً عند مجع تلك
األسفار.

 إن تلك األسفار كتبت بلغة مغايرة للِغة األصلية اليت كانت سائدة ي فلسطني ي
الزمن الذ أنزل فيه اإلجنيل على سيدان عيسى عليه السالم.
تقمص
 إن مجيع كتَّاب أسفار العهد اجلديد مل يلتقوا ابلسيد املسيح ،بل إن بعضهم َّ
شخصية احلواريني ،وكتب على لساَّنم دون توويح ذلك ،كما أن كتابة تلك األسفار وزمان
كتابتها متناز فيه.
 كانت هناك الكثري من األانجيل ولكنها أحرقت ،كما أن الناس كانوا ي صرا ونزا
حول حقيقة املسيح عليه السالم.
 تدخلت العوامل السياسية ي القرن الرابع امليالد ي تشكيل املسيحية ،وبنائها ابلصورة اليت
تعرف هبا اليوم ،فاإلمرباطور قسطنطني حاول توحيد كلمة النصارى حتت سلطانه خشية على
إمرباطوريته من االنقسام والفرقة ،فجمع القساوسة ي مؤمتر نيقية ،وامر هو وبطريقة
اإلسكندرية واتفقا على القول بوجود ثالثة اَلة ،وحاربت السلطات احلاكمة كل من كان يقول
بغري تلك املقالة ،كما أن اإلمرباطور قسطنطني كان وثنياً قبل أن يعتنق املسيحية.
فال غرابة أن يؤيد املقالة اليت تناد بوجود ثالثة اَلة ،ألن ذلك يتوافق مع هواه وعقيدته
 499سارة العباد  ،التحريف والتناق ي األانجيل ،ص .309 308
 500حممد الغزايل ،صيحة حتذير من دعاة التنصري ،ص .121
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الوثنية السابقة.
 وبينت الباحثة ي كتاهبا صوراً من تضارب منت األانجيل ،وكيف أن الرواة تناقضوا واختلفوا
اختالفاً ظاهراً ي سرد القصة اليت تدور حول حادثة واحدة تعترب من أساسيات العقيدة
النصرانية ،وهي حادثة الصلب وملحقاهتا من حماكمة ودفن وقيام.
 واختلفوا ي حقيقة اإلله ،وتناقضت أقواَلم وتضاربت ،ورأينا كيف أَّنم َّأَلوا املسيح عيسى ابن
مرمي رسول هللا ،وابلرغم من ذلك وصفوه بصفات ال تليق ببشر عاد ِ انهيك عن إله خالق،
ولقد وصفوه ابجلهل والكذب وعقوق والدته ،بل نسبوا ألمه ارتكاب الفاحشة عند نستبهم
عيسى ليوسف النجار الذ مل يكن زوجاً َلا عندما محلت بعيسى ،بل كان خطيبها كما
يدَّعون.501
 دخل رجال الدين املسيحي ي ختبط وصرا مع العلوم التجريبية عند ظهور النهضة العلمية ي
أوراب ،وحاربت الكنيسة العلم والعلماء وتصدت َلم ،وقد ظهر طبقات الفالسفة بني رجال
الدين الذين عملوا جاهدين للتوفيق بني العلم ومبادئ املسيحية ،وحصلت هزة عنيفة للداينة
املسيحية عندما حاول رجال الدين املسيحي أنفسهم تطبيق النظرايت والوسائل العلمية احلديثة
على املسيحية ،وظهرت مدارس النقد األملاين ومدارس البحث عن عيسى التارَيي ي أوراب،
وخاصة ي أملانيا.
تشجع وحبث عن عيسى التارَيي ،رغم أن
 وبينت الباحثة :أن صموئيل رَّيوراس هو أول من ِ
النتيجة اليت توصل إليها كادت أن تؤد إىل هدم املسيحية كلياً.
وقالت :ورأينا كيف ظهر علماء القرن التاسع عشر بنفس األفكار ،ورأينا شبه إمجاعهم
على أن األقوال اليت تنبين عليها الداينة املسيحية اليوم متمثلة ي أسفار العهد اجلديد ال
متت لعيسى التارَيي بصلة ،ورأينا ما يشبه اإلمجا بينهم على أن إجنيل عيسى احلقيقي شبه
التوصل لعيسى التارَيي ،لعدم وجود منهج اثبت ومعلوم اعتمد عليه
مفقود ،وأَّنم مل يستطيعوا ِ
استمر التخبط ي القرن العشرين وبلغ قمته عندما زعم
املؤمترون ي نيقيِة العتماد األانجيل ،و َّ
بع النصارى أبن اإلله قد مات ،وعندما زعم أصحاب مدرسة الالهوت املتطور أن اإلله
 501عزية علي طه ،منهجية مجع السنة ومجع األانجيل ،مؤسسة الرسالة ،لبنان ،ط1417 ،2ه 1996 ،م ،ص.552
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علواً كبرياً.502
انقص وغري كامل ،وأنه حمتاج للبشر إلكمال ذاته تعاىل هللا عن ذلك ِ
الص َم عد  َملْ يَلِ ْد َوَملْ يعولَ ْد
َحد  َّ
وسبحان هللا القائل ي حمكم كتابه﴿ :قع ْل عه َو َّ
اَّللع َّ
اَّللع أ َ
ك عفوا أَحد﴾ [اإلخالص]4-1 :
 َوَملْ يَ عك ْن لَهع ع ً َ
 قام الدكتور عبد الرزاق عبد احلميد بدراسة متميزة ي رسالته العلمية للماجستري (مصادر
النصرانية دراسة ونقد) وخرج مبجموعة قيمة من النتائج واليت من أمهها:
 إن أوثق مصدر لتجلية حقيقة دعوة عيسى عليه السالم القرآن الكرمي ،وما ص َّح من

األحاديث النبوية الشريفة.
 إن معظم اجلذور احلقيقية ملعظم ما عليه النصارى اليوم من عقائد وشرائع هي مبادأئ
الفلسفة األفالطونية احلديثة ،والتقاليد واملعتقدات الوثنية ،لذا فإن درجة ارتباط النصارى
أبسفارهم املقدسة وئيلة جداً.
 إن مثة فرقاً بني مصطلح (التوراة واإلجنيل) وبني مصطلح (العهد القدمي والعهد اجلديد)
فالعهد القدمي عبارة عن جمموعة أسفار (  46أو  ) 39من بينما مخسة أسفار تنسب إىل
موسى عليه السالم ،وتسمى ابلتوراة أو البنتاتوك ،وأما العهد اجلديد ففيه سبعة وعشرون كتاابً
أو سفراً من بينها أربعة أانجيل (مىت ومرقس ولوقا ويوحنا) وليس فيها إجنيل هللا املنزل على
املسيح عليه السالم.
 إن املصادر النصرانية منها ما هي عامة ،وهي ما يسمى ابلكتاب املقدس بعهديه القدمي
اجلديد ،وقرارات اجملامع ،ومنها ما هو خاص بطائفة دون أخرى ،وهو قرارات البابوية.
 إن نسبة كتب العهد القدمي والعهد اجلديد إىل ما نسبت إليهم ،ي الغالب إمنا تكون
نسبة ومهية أو دعائية لغر الرتويج حيث أن معظم هذه الكتب مل تكتب إال بعد رحيل من
نسبت إليهم.
 إن اإلجنيل املنزل على عبد هللا ورسوله عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصالة والسالم،
وإن اختفى اليوم ووا  ،فإن مثة إشارات إليه ابقية ي بع فقرات العهد اجلديد.
 502عزية علي طه ،منهجية مجع السنة ومجع األانجيل ،ص .553
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 إن أ َّ قول أو فعل ورد ي األانجيل أن املسيح عليه السالم قاله أو عمله ال عجيزم
بنسبته إليه ،وذلك ألن شيئاً من ذلك مل يصل إلينا إبسناد صحيح متصل.
تفر عنها ،الرواايت
 إن لكل من العهد القدمي والعهد اجلديد مصادر وأصوالً قد َّ
الشفهية ،وتقاليد وعادات الشعوب واألمم املختلفة ،وبع القوانني البشرية الووعية ،وأقوال
بع احلكماء وحنو ذلك.
 إن تناقضات أسفار النصارى املقدسة ليست فقط بني سفر واخر ،وال بني إصحاح
واخر ،فحسب ،بل وي داخل اإلصحاح الواحد أحياانً ،كما أن أخطاءها ليست منحصرة ي
اجلانب الشرعي فقط ،وإمنا يوجد حىت ي اجلوانب التارَيية والعلمية ،والعرفية وغريها.
 إن أسفار النصارى املقدسة ،ال سيِما كتب العهد القدمي منها تعترب مثاالً حياً ألبشع
أنوا اإلحلاد ي أمساء هللا وصفاته ،والنيل من كرامة ومكانة أنبيائه ورسله عليهم الصالة
والسالم.503
 إن ما اشتهر لدى بع املفسرين من أتويل قصة اخلصم الذين تسوروا حمراب داود
عليه السالم ،لتعين التعري أبمر نساء داود عليه السالم( :تسع وتسعون نعجة) مع امرأة
واحدة فقط ألوراي احلثي (نعجة واحدة) ...إمنا هو من اإلسرائيليات ،ونتيجة التأثري برواية
العهد القدمي للقصة ،ومل يثبت ي ذلك شيء عن املعصوم.
 إن األانجيل األربعة املعرتف هبا لدى النصارى إمنا اختريت من بني العشرات من
نوعها ،ألَّنا األقرب إىل ما استقرت عليه النصرانية بعد أتثرها ابلوثنية ،والفلسفات ،وابتعادها
شيئاً فشيئاً عن الوحي السماو ِ .
 إن مجيع ما ينسب إىل حوار ِِ املسيح عليه السالم أو تالميذه من األانجيل والرسائل
ال يثبت منها شيء إليهم.

 إن األرجح بثبوت عالقة التتلمذ أو حنوها لكاتب اإلجنيل الثالث وسفر أعمال الرسل
ببولس شاول اليهود .
ابلتحول إىل النصرانية ألغرا شخصية ،من أبرزها إشبا رغبته
 إن بولس إمنا تظاهر
ِ
ي الرائسة والزعامة ،ومن مثِ جاهر مبخالفته مجيع تالميذ املسيح وأقرب الناس إليه وأعلمهم
 503عبد الرزاق بن عبد اجمليد ،مصادر النصرانية.979 977/2 ،
264

بدعوته عليه السالم.
 إن بولس من واقع ما أعلنه ودعا إليه من املبادئ إذا قورن ذلك مبا عليه النصارى
والنصرانية اليوم ،فإنه حيق لنا أن نقول إنه (بولس) املؤسس احلقيقي للنصرانية احلديثة أو
البولسية.
 إن ازدهار سلطة الكنيسة الغربية ي القرون الوسطى ي أوراب من أقوى عوامل سطوة
هذه الكنيسة ،وهيمنة ابابواهتا على الشعوب ،ومن مثَّ مصادرهتا للشرائع واملعتقدات عندهم.
 إن القرون الوسطى وإن كانت تعد الفرتة اليت شهدت نفوذ البابوية والبابوات وسلطتها،
لكنها تعترب كذلك الفرتة نفسها اليت شهدت بداية هذه السلطة النفوذ.
 إن دعوى العصمة للبااب دعوى عارية عن مستند صحيح ،كما أنه مل يوجد ي التاريخ
ما يؤيدها.
 لقد أواف اببوات القرون الوسطى وغريهم مجلة أمور والتزامات وواجبات ي دين
النصارى على أتباعهم ،بعضها ابق حىت اليوم ،وبعضها ذهب أدراج الرايح نتيجة تغري الظروف
وتقلص اإلمكاانت.504
احلادي عشر :عيسى عليه السالم يبشر برسول هللا حممد (ﷺ):
حممد رسول هللا (ﷺ) هو خامت األنبياء واملرسلني ،وأخرب هللا سبحانه وتعاىل األنبياء والرسل
هبذه احلقيقة ،وأخذ عليهم امليثاق والعهد أن يؤمنوا به.
ِ
ِ ِ
ْمة عمثَّ َجاءَ عك ْم َر عسول
َخ َذ َّ
اَّللع ِميثَ َ
اق النَّبِيِِ َ
﴿وإِ ْذ أ َ
ني لَ َما آتَ ْي تع عك ْم م ْن كتَاب َوحك َ
قال تعاىلَ :
ِ
م ِ ِ
ِ ِ
ص ِر قَالعوا أَقْ َرْرَان قَ َال
َخ ْذ عْمت َعلَى َذل عك ْم إِ ْ
ص عرنَّهع قَ َال أَأَقْ َرْرعْمت َوأ َ
ص ِدق ل َما َم َع عك ْم لَتع ْؤمنع َّن بِه َولَتَ ْن ع
عَ
ِ
ك هم الْ َف ِ
َّاه ِدين  فَمن تَوَّىل ب ع َد َذلِ َ ِ
ِ
اس عقو َن﴾
َ ْ َ َْ
فَا ْش َه عدوا َوأ ََان َم َع عك ْم م َن الش َ
ك فَأعولَئ َ ع ع
[آل عمران.]82-81 :
ِ
يكمل بعضها بعضاً ،وأَّنا كالقصر
وقد ِبني سبحانه وتعاىل وحدة الشرائع السماوية ،وأَّنا ِ
املشيد ،كل لبنة منه جزء من كيانه ،وهو مجا لبناته وأركانه وأشكاله ،وأ ِكد سبحانه تلك
 504عبد الرزاق بن عبد اجمليد ،مصادر النصرانية.982 981/2 ،
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الوحدة ببيان ميثاق هللا على األنبياء ،وأن هللا سبحانه أخذ عليهم ليص ِِدق بعضهم بعضاً...
ِ
متمم ما بدأ به النِب الذ سبقه ،أو ابألحرى يؤكد ما جاء به ويوثِِقه ويقويه حىت
نِب ِ
وكل ِ
نِب أن يص ِِدق
ختم هللا أنبياءه مبحمد (ﷺ) ،فكان خامت النبيني ،ولذلك كان حقاً على كل ِ
ويؤمن مبا جييء به النِب الذ بعده ،والذ أعلمه هللا به ،وإذا كان حقاً على النِب املبعوث أن
يؤمن مبن سبقه ومن جييئون بعده ممن أخربه هللا تعاىل مبجيئهم ،فإنه بال ريب حق على الذين
فحق على
يتَّبعونه أن يص ِِدقوا ذلك النِب الذ جييء بعده ،ألَّنم يتبعونه ي كل ما يؤمن بهَّ ،
اليهود والنصارى مبقتضى العهد الذ أخذه هللا على النبيني ،ومبقتضى إَّيان هؤالء النبيني،
وتنفيذاً َلذا العهد ،أن يؤمنوا ابلنِب (ﷺ) وإال ملا كانوا متَّبِعني ملوسى وعيسى عليهما
السالم ،505إمنا يكونون متبعني ألهوائهم وشهواهتم ،ولذا يقول النِب (ﷺ) فيما رواه جابر:
حل له إال أن يتَّبعين).506
(لو كان موسى حياً بني أظهركم ما َّ
املبشرين ابلنِب القادم ،النِب
بشر األنبياء السابقون مبحمد (ﷺ) ومن هؤالء األنبياء ِِ
وقد ِ
إبراهيم عليه السالم حيث دعا ﴿ربَّنا واب ع ْ ِ
ِ
ك َويع َعلِِ عم عه عم
آايتِ َ
َ َ َ َْ
ث في ِه ْم َر عس ًوال مْن عه ْم يَْت لعو َعلَْي ِه ْم َ
الْ ِكتَاب و ِْ
احلَ ِك عيم﴾ [البقرة. ]129 :
ت الْ َع ِز عيز ْ
ْمةَ َويعَزِكِي ِه ْم إِن َ
َّك أَنْ َ
احلك َ
َ َ
أخص على لسان موسى وعيسى عليهما السالم  ،كما ذكر هللا
وكانت البشارة بشكل ِ
بع صفات النِب اخلامت (ﷺ) ي التوراة وي اإلجنيل ،وهذا معناه أن اليهود والنصارى كانوا
يعرفون من هذه البشارات أن هللا سيبعث النِب اخلامت (ﷺ) ،ولكن ملا بعث هللا حممداً
507
َّ ِ
ِ
اب يَ ْع ِرفعونَهع َك َما يَ ْع ِرفعو َن
ين آتَ ْي نَ ع
اه عم الْكتَ َ
رسوالً(ﷺ) كفروا به وكذبوه  .قال تعاىل﴿ :الذ َ
احلَ َّق َوعه ْم يَ ْعلَ عمو َن﴾ [البقرة.]146 :
أَبْنَاءَ عه ْم َوإِ َّن فَ ِري ًقا ِمْن عه ْم لَيَكْتع عمو َن ْ
فلو مل تكن أوصافه ابقية ملا أمكنهم أن يعرفوه كما يعرفون أبنائهم ،فهو إذاً مكتوب عندهم
قطعاً رغم حتريف اليهود والنصارى النصوص الدالِة عليه (ﷺ) ،قال تعاىل﴿ :قع ْل ِآمنعوا بِِه أ َْو
َال تع ْؤِمنعوا إِ َّن الَّ ِذين أعوتعوا الْعِْلم ِمن قَبلِ ِه إِ َذا ي ْت لَى علَي ِهم ََِيرو َن لِ ْألَ ْذقَ ِ
ان عس َّج ًدا  َويَ عقولعو َن
َ ْ ْ
ع َْ ْ
َ
 505حممد أبو زهرة ،زهرة التفاسري.1293/3 ،
 506رواه أمحد ،رقم .14104
 507اخلالد  ،القصص القرآين عر وقائع وحتليل أحداث ،املرجع السابق.335/4 ،
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عسْب َحا َن َربِِنَا إِ ْن َكا َن َو ْع عد َربِِنَا
[اإلسراء.]109-107 :

لَم ْفع ًوال  وََِيرو َن لِ ْألَ ْذقَ ِ
وعا﴾
ان يَْب عكو َن َويَِز ع
يد عه ْم عخ عش ً
َ ع
َ

ِ َّ ِ
ِ
ِ ِِ
ين أعوتعوا
وقوله تعاىل:ع أ اي أهل ﴿قع ْل آمنعوا به أ َْو الَ تع ْؤمنعوا﴾ ،أ علماء أهل ﴿إ َّن الذ َ
الْعِْلم ِمن قَبلِ ِه﴾ ،أ أن هللا عز وجل قد وعدان إبرساله رسوالً ﴿إِذَا ي ْت لَى علَي ِهم ََِيرو َن لِألَ ْذقَ ِ
ان
َ ْ ْ
ع َْ ْ
عس َّج ًدا *﴾ ،وفعل كما وعد ،فهل اي ترى أن هؤالء عادوا إىل أديرهتم وكنائسهم يرمسون شارة
الصليب على صدورهم.508
 1ـ صفات حممد (ﷺ) يف التوراة واإلجنيل:
بشر موسى عليه السالم قومه مبحمد (ﷺ) ،وبشر عيسى عليه السالم كذلك بين إسرائيل،
وَلذا جاءت صفات رسولنا (ﷺ) مكتوبة ي التوراة واإلجنيل.
َّ ِ
ول النِ َّ ِ ِ ِ
واب
الر عس َ
ين يَتَّبِععو َن َّ
َِّب ْاأل ِعم َّي الَّذ َجي عدونَهع َمكْتع ً
وقد ورد هذا صرحياً ي قوله تعاىل﴿ :الذ َ
ِ
وف وي ْن هاهم ع ِن الْمْن َك ِر وعِحيل ََلم الطَّيِب ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ات َوعحيَِِرعم
عع َِ
عْن َد عه ْم ي الت َّْوَراة َو ْاإل ْجن ِيل ََْ عم عرعه ْم ابلْ َم ْع عر َ َ َ ع ْ َ ع َ
ِ َّ ِ
ِ
َعلَْي ِه عم ْ
اخلَبَائِ َ
صَرعه ْم َو ْاألَ ْغ َال َل الَِّيت َكانَ ْ
ث َويَ َ
ض عع َعْن عه ْم إِ ْ
ص عروهع
ين َآمنعوا بِه َو َعَّزعروهع َونَ َ
ت َعلَْيه ْم فَالذ َ
ِ
ِ
اَّللِ إِلَْي عك ْم
َّاس إِِِين َر عس ع
ول َّ
َواتَّبَ ععوا الن َور الَّذ أعنْ ِزَل َم َعهع أعولَئِ َ
ك عه عم الْ عم ْفل عحو َن  قع ْل َاي أَي َها الن ع
َِ ِ
ك َّ ِ
ِ
َِّب
يت فَ ِممنعوا ِاب ََّّللِ َوَر عسولِِه النِ ِِ
مج ًيعا الَّذ لَهع عم ْل ع
الس َم َاوات َو ْاأل َْر ِ َال إِلَهَ إَِّال عه َو عْحييِي َوعَّي ع
ْاأل ِِعم ِِي الَّ ِذ يع ْؤِم عن ِاب ََّّللِ َوَكلِ َماتِِه َواتَّبِععوهع لَ َعلَّ عك ْم َهتْتَ عدو َن﴾ [األعراف.]158-157 :
وإنه لنبأ عظيم ،يشهد أبن بين إسرائيل قد جاءهم اخلرب اليقني ابلنِب األمي ،على يد
نبيهم موسى ونبيهم عيسى عليهما السالم ،منذ أمد بعيد ،جاءهم اخلرب اليقني ببعثه وبصفاته
ومبنهج رسالته وخبصائص ملَّته.
األمي.
النِب ِ
 فهو ِ

 وهو َمر ابملعروف وينهى عن املنكر.
 وهو عحيل َلم الطيبات ِِ
وحيرم عليهم اخلبائث.
 508حممد سليم القاولي ،النصرانية ي ميزان العقل واإلسالم ،دار الكتاب الثقاي ،األردن ،إربد ،ط1424 ،1ه 2003 ،م ،ص .210
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 وهو يضع عمن يؤمنون من بين إسرائيل األثقال واألغالل اليت علم هللا أَّنا ستفر عليهم
األمي حني يؤمنون به ،وأتبا هذا النِب يتقون رهبم،
بسبب معصيتهم ،فريفعها عنهم النِب ِ
وَيرجون زكاة أمواَلم ،ويؤمنون ابايت هللا ،وجاءهم اخلرب اليقني أبن الذين يؤمنون هبذا
األمي ،ويعظمونه ويوقِِرونه وينصرونه ويؤيدونه ويتبعون النور اَلاد الذ معه أولئك
النِب ِ
هم املفلحون.509
من هللا تعاىل عليهم ابإلسالم من أمثال (عبد هللا بن سالم)
وقد أمر عدد من اليهود الذين َّ
هبذه احلقيقة اليت كانوا يتواصلون بكتماَّنا ،واثبت من الرواايت التارَيية أن مجو اليهود ي
ِ
املوحدين من
نِب قد أظلَّهم زمانه ،وكذلك كان عدد من ِ
اجلزيرة العربية كانوا ينتظرون مبعث ِ
كل من األحناف وأحبار اليهود وأساقفة النصارى ،ولكن اليهود كانوا يتوقعون أن يعبعث
فلما كان من ذرية إمساعيل عليه وعلى نبينا من هللا السالم فإَّنم
الرسول اخلامت من بينهمَّ ،
نبوته ،وقاوموا دعوته ونقضوا مجيع عهودهم ومواثيقهم معه ،وألَّبوا عليه القبائل الوثنية،
عارووا َّ
وحاولوا مسَّه وقتله ،ولكن هللا تعاىل حفظه من كيدهم ونصره عليهم.510
وعلى الرغم من ذلك كلِه فقد بقي من اإلشارات إىل سيدان حممد ي الكتب
املتداولة اليوم أبيد كل من اليهود والنصارى على الرغم مما تعروت له من احلذف
واإلوافة.
وقد روى البخار عن عطاء بن يسار قال :لقيت عبد هللا بن عمرو بن العاص روي هللا
عنهما ،فقلت :أخربين عن صفة رسول هللا (ﷺ) ي التوراة؟ قال( :أجل ،وهللا إنه ملوصوف
اك ش ِ
اه ًدا َوعمبَ ِِشًرا َونَ ِذ ًيرا﴾ [األحزاب،]45 :
﴿اي أَي َها النَِِّب إِ َّان أ َْر َس ْلنَ َ َ
ي التوراة بصفته ي القرآنَ :
سخاب ي
وحرزاً لألميني ،أنت عبد ورسويل ،مسيتك املتوكل ،ليس بفظ ،وال غليظ ،وال َّ
يقبضه هللا حىت يقيم به امللَّة
األسواق ،وال يدفع ابلسيئة السيئة ،ولكن يعفو ويغفر ،ولن َ
العوجاء ،أبن يقولوا :ال إله إال هللا ،ويفتح هبا أعيناً عمياً ،واذاانً صماً ،وقلوابً غلفاً ،قال :مث
 509ي ظالل القران.1378/3 ،
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سألت كعب األحبار عن ما قال ابن عمرو فما زاد عليه حرفاً.511
ويدل هذا احلديث على أن صفات الرسول (ﷺ) املوجودة ي القرآن هي نفس صفاته
املوجودة ي التوراة واإلجنيل.512
 2ـ عيسى عليه السالم يبشر مبحمد (ﷺ):
صرح القرآن الكرمي أبن عيسى عليه السالم قد بشَّر ابلنِب اخلامت (ﷺ).
َّ
اَّللِ إِلَي عكم م ِ ِ
ِ ِ
ِ
 قال تعاىلِ :
ني
يل إِِِين َر عس ع
ص ِدقًا ل َما بَْ َ
ول َّ ْ ْ ع َ
َ
﴿وإ ْذ قَ َال ع َ
يسى ابْ عن َم ْرَميَ َاي بَِين إ ْسَرائ َ
َمح عد فَلَ َّما جاءهم ِابلْب يِنَ ِ
ات قَالعوا َه َذا
يَ َد َّ ِم َن الت َّْوَراةِ َوعمبَ ِِشًرا بَِر عسول ََِْيت ِم ْن بَ ْع ِد ْ
امسعهع أ ْ َ
َ َ ع ْ َِ
ِسحر مبِني  ومن أَظْلَم ِممَّ ِن افْرتى علَى َِّ ِ
ب وعهو يع ْد َعى إِ َىل ِْ
اَّللع َال
اإل ْس َالِم َو َّ
ََ َ
ْ ع
اَّلل الْ َكذ َ َ َ
ََ ْ ع
ِ
ِِ
ني﴾ [الصف.]7-6 :
يَ ْهد الْ َق ْوَم الظَّالم َ
اَّللِ إِلَْي عك ْم﴾ ،فلم يقل :إنه
وجاء عيسى عليه السالم ليقول لبين إسرائيل ﴿إِِِين َر عس ع
ول َّ
تصور حلقات
هللا ،وال إنه ابن هللا ،وال إنه أقنوم من أقانيم هللا ،ي هذه الصيغة اليت ِ
الرسالة املرتابطة ،يسلم بعضها إىل بع  ،وهي متماسكة ي حقيقتها واحدة ي اجتاهها،
ممتدة من السماء إىل األر  ،حلقة بعد حلقة ي السلسلة الطويلة املتصلة ،وهي الصورة الالئقة
بعمل هللا ومنهجه.
َّ
عز وجل واحد ي أصله ،متعدد ي صورهِ ،وفق استعداد البشرية وحاجاهتا
وإن منهج هللا َّ
وطاقاهتا ،ووفق جتارهبا ورصيدها من املعرفة ،حىت تبلغ مرحلة الرشد العقلي والشعور  ،فتجيء
احللقة األخرية ي الصورة األخرية كاملةً شاملةً ،ختاطب العقل الراشد ي ووء تلك التجارب،
وتطلق هذا العقل يعمل ي حدوده داخل نطاق املنهج احملدد واملرسوم لَلنسان ي مجلته،
املتفق مع طاقاته واستعداده.
 511صحيح البخار  ،رقم (.)2125
 512اخلالد  ،القصص القرآين عر وقائع وحتليل أحداث.337/4 ،
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وبشارة املسيح أبمحد اثبتة هبذا النص ،سواء تضمنت األانجيل املتداولة هذه البشارة أم مل
تتضمنها فثابت أن الطريقة اليت كتبت هبا هذه األانجيل والظروف اليت أحاطت هبا ال جتعلها
هي املرجع ي هذا الشأن ،وقد قعرئ القرآن الكرمي على اليهود والنصارى ي اجلزيرة العربية وفيه
513
أقر بع املخلصني من علمائهم الذين أسلموا هبذه احلقيقة اليت كانوا يتواصون بتكتمها
و َّ
نِب قد أظلَّهم زمانه،
كما أنه اثبت من الرواايت التارَيية أن اليهود كانوا ينتظرون مبعث ِ
وكذلك بع املوحدين املنعزلني ي أحبار النصارى ي اجلزيرة العربية ،ولكن اليهود كانوا يريدونه
منهم ،فلما شاء هللا أن يكون من الفر االخر من ذرية إبراهيم ،كرهوا هذا فحاربوه ،وعلى آية
حال فالنص القرآين بذاته هو الفيصل ي مثل هذه األخبار ،وهو القول األخري.514
َّ
إن عيسى ابن مرمي عليهما السالم أعلن لبين إسرائيل أن هللا بعثه َلم رسوالً ،وجعله مصدقاً
ملا سبقه من التوراة ،وأمره أن يبشر برسول هللا حممد (ﷺ) الذ سيبعثه من بعده ،وأن َخذ
على النصارى العهد أن يؤمنوا به ويتبعوه .ومع ذلك ،فإن النصارى الذين أدركوا حممداً (ﷺ)
نقضوا عهودهم مع عيسى وكذبوا حممداً (ﷺ) ،وملا شاهدوا ما معه من البينات قالوا أَّنا سحر
فما جاءهم ابلبينات قالوا هذا سحر مبني ،إال القليل منهم كالنجاشي ملك احلبشة ،فقد آمن
مر معنا ،وقد شهد هرقل ملك الروم برسالته حني جاءه كتاب النِب ،فأرسل
ابلنِب (ﷺ) ،كما َّ
إىل رومية يسأل عن خرب النِب اخلامت ،فلما جاءه الرد قال لقومه :اي معشر الروم :إين قد مجعتكم
للنِب الذ كنا ننتظره،
خلري ،إنه قد أاين كتاب من هذا الرجل يدعوين إىل دينه ،وإنه وهللا ِ
وحنن جنده ي كتابنا ،فهلموا نتبعه ونصدقه ،فتسلم لنا دنياان واخرتنا.
وي رواية اإلمام البخار أنه قال( :اي معشر الروم ،هل لكم ي الفالح والرشد ،وأن يثبت
ملككم ،فتبايعوا هذا النِب؟ فحاصوا حيصة محر الوحش إىل األبواب ،فوجدوها قد غلقت،
فلما رأى هرقل نفرهتم ،وأيس من اإلَّيان ،قال :ردوهم علي ،وقال :إين قلت مقاليت انفا أخترب
هبا شدتكم على دينكم ،فقد رأيت ،فسجدوا له ورووا عنه)  ،515ومل يدخل هرقل ي اإلسالم
 513ي ظالل القرآن ،املرجع السابق.1378/3،
 514ي ظالل القران.3557/6 ،
 515صحيح البخار  ،رقم .7
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ونكل عن مقتضيات شهادته.516
ومبا أن عيسى عليه السالم بشر به ،فقد أخرب حممد (ﷺ) أنه (بشرى عيسى عليه السالم)،
فعن العراب بن سارية روي هللا عنه قال :مسعت رسول هللا (ﷺ) يقول( :إين عند هللا ي أم
الكتاب خلامت النبيني ،وإن آدم ملنجدل ي طينته ،وسأنبئكم بتأويل ذلك ،دعوة أ يب إبراهيم
وبشارة عيسى قومه ،ورؤاي أمي اليت رأت أنه خرج منها نور أواءت له قصور الشام) .517
أ ـ التوفيق بني اْسيه (أْحد) و(حممد) عليه الصالة والسالم:
ما يلفت النظر ي التعبري القرآين عن بشارة عيسى مبحمد (ﷺ) أنه جاء فيه اسم (أمحد)
َمحَ عد﴾ ،فال فرق بني
امسعهع أ ْ
مع أن امسه هو (حممد) (ﷺ) ﴿ َوعمبَ ِِشًرا بَِر عسول ََِْيت ِم ْن بَ ْع ِد ْ
االمسني (أمحد) و(حممد) الشتقاقهما من مادة (احلمد) ،واالمسان معروفان للنِب اخلامت (ﷺ)،
(أمحد) أفعل تفضيل( ،من محد) ،تقول :محد ،حيمد ،فهو حامد ،وهو أمحد أكثر محداً من
(مفعل) اسم مفعول من الرابعي محد .وتقول :محد حيمد ،واملفعول
غريه ،و(حممد) على وزن َّ
منه :حممد ،ويقال :فالن حممود :إذ محد .وحممد :إذا كثرت خصاله احملمودة.
َمحَ عد﴾ [الصف ، ]6 :فأمحد إشارة إىل
﴿وعمبَ ِِشًرا بَِر عسول ََِْيت ِم ْن بَ ْع ِد ا ْمسعهع أ ْ
وقوله تعاىلَ :
النِب (ﷺ) ابمسه وفعله ،تنبيهاً أنه كما وجد امسه أمحد يوجد وهو حممود ي أخالقه وأحواله،
ِ
بشر به عيسى عليه السالم تنبيهاً أنه أمحد منه ومن الذين قبله ،أ
وخص لفظة أمحد فيما ِ
ِ
أكثر محداً منهم هلل ،وقوله تعاىل( :حممد رسول هللا) فمحمد هنا :وإن كان من وجه اسم له
علماً ففيه إشارة إىل وصفه بذلك وختصيصه مبعناه.518
إن امسا (أمحد) و(حممد) مشتقان من (احلمد) ،فهما من مادة اشتقاقية واحدة ،فال تناق
بني االمسني الكرَّيني.

 516منقذ حممود السقار ،هل بشر الكتاب املقدس مبحمد ((ﷺ)) ،دار اإلسالم ،مصر ،ط2007 ،1م ،ص.7
 517أخرجه أمحد بن حنبل ،رقم (.)17203
الراغب األصفهاين ،املفردات ي غريب القران ،ص .256
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ولعل من حكمة التعبري أبفعل التفضيل (أمحد) ي بشارة عيسى عليه السالم ،اعرتاف
عيسى ابن مرمي عليه السالم بفضل حممد بن عبد هللا عليه وعلى كل من سبقه ،وكان عيسى
عليه السالم يقول :النِب اخلامت الذ َيت من بعد هو أكثر محداً مين هلل ،وأكثر محداً من
كل من سبقين هلل ،فهو (أمحدان) هلل وأكثران له ذكراً وشكراً وثناءً ومدحاً ،وي هذا تواوع من
عيسى عليه السالم أمام حممد (ﷺ).519
وقد أخربان رسول هللا (ﷺ) أن له أمساء عديدة ،فقد روى البخار ومسلم عن جبري بن
مطعم روي هللا عنه أن رسول هللا (ﷺ) قال( :يل مخسة أمساء :أان حممد ،وأمحد ،وأان املاحي
الذ َّيحو هللا  يب الكفر ،وأان احلاشر الذ حيشر الناس على قدمي ،وأان العاقب الذ ليس
بعده نِب).520
إن هذه األمساء اخلمسة للنِب (ﷺ) تدل بصراحة على أن (أمحد) املذكور ي اآلية اسم
من أمسائه ،فال تعار بني أمحد وحممد ،وبشارة عيسى مبحمد (ﷺ) أبنه خامت النبيني الذ
ختم هللا به هذا املوكب النبو الكرمي فقد قال رسول هللا (ﷺ)( :إن مثلي ومثل األنبياء من
قبلي كمثل رجل بىن بيتاً فأحسنه وأمجله ،إال مووع لبنة من زاوية ،فجعل الناس يطوفون به،
ويعجبون له ،ويقولون :هال ووعت هذه اللبنة؟!).
ب ـ سطوع البشارة يف كتب أهل الكتاب:
أكد سطو البشارة مبحمد (ﷺ) أهل الكتاب إسالم العشرات املعتربين من أهل الكتاب
كاحلسن بن أيوب والرتمجان وزايدة النصب الراسي ،والقس عبد األحد داود ،وإبراهيم خليل،
وموريس بوكا  ،وغريهم كثري.521
وتظهر لنا كتب الدالئل والكتب اليت جادلت أهل الكتاب أن اسم حممد كان مذكوراً

 519اخلالد  ،القصص القرآين عر وقائع وحتليل أحداث.339/4 ،
 520البخار  ،رقم ()3532؛ مسلم ،رقم (.)2354
 521منقذ حممود السقار ،هل بشر الكتاب املقدس مبحمد ((ﷺ))؟ ،ص .7
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بصراحة ي كتب أهل الكتاب إىل عصر متأخر ،ومنهم:
 ابن قتيبة املتوَ سنة 276ه .
 املاورد املتوَ سنة  450ه .
 الفخر الراز املتوَ سنة 606ه .
 القراي املتوَ سنة 684ه .
 ابن تيمية املتوَ سنة 728ه .
 ابن قيم اجلوزية املتوَ سنة 751ه .
ونقل غريهم نصوصاً كثرية من كتب أهل الكتاب ي عصرهم ،فيها صريح اسم (حممد)
وجادلوهم هبا ،ولكن مبرور الزمن بدأوا َيفون ذلك ،وَّيحونه من كتبهم ،حىت مل يبقوا له امساً،
وذلك من عادهتم كما رأينا.
قال ابن تيمية( :وقد رأيت أان من نسخ الزبور ما فيه تصريح بنبوة حممد (ﷺ) ابمسه ورأيت
نسخة أخرى ابلزبور فلم أر ذلك فيها ،وحينئذ فال َّيتنع أن يكون ي بع النسخ من صفات
النِب (ﷺ) ما ليس ي أخرى).522
نصاً من سفر دانيال من نعت النِب (ﷺ) وقال دانيال النِب عليه السالم
ونقل ابن تيمية ِ
نِب بين إمساعيل،
أيضاً):فال يزال ملعونني (بين إسرائيل) ،عليهم الذلة واملسكنة ،حىت أبعث َّ
أرسلت إليها مالكي فبشرها ،فأوحي إىل ذلك النِب ،وأعلمه األمساء،
الذ ِ
بش ع
رت به هاجر ،و ع
وأزينه ابلتقوى ،وأجعل الرب شعاره ،والتقوى ومريه ،والصدق قوله ،والوفاء طبيعته ،والقصد
سريته ،والرشد سنته ،أخصه بكتاب مصدق ملا بني يديه من الكتب ،وانسخ لبع ما فيها،
إيل ،وأرقيه من مساء إىل مساء حىت يعلو ،فأدنيه وأسلم عليه ،وأوحي إليه ،مث أرده إىل
أسر به َّ
عباد ابلسرور والغبطة ،حافظاً ملا استود  ،صادعاً مبا أمر ،يدعو قومه إىل توحيد وعباديت
وَيربهم مبا رأى من آاييت فيكذبونه ويؤذونه ،مث سرد دانيال قصة رسول هللا (ﷺ) مبا أماله
 522ابن تيمية ،اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح ،حتقيق :سفر احلوايل ،جملة البيان ،ط1432 ،1ه.27/2 ،
273

عليه امللك ،حىت وصل اخر أايم أمته ابلنفخة وانقضاء الدنيا).523
ومن النصوص اليت ورد فيها اسم الرسول (ﷺ) صراحة ي سفر أشعيا( :أان مسعنا ي أطراف
اجلبال صوت حممد فصرح ابمسه عليه السالم ومكانه تصرحياً ال حيتمل التأويل) .524
وقال دانيال عليه السالم( :وستنز ي قسيك إغراقاً ،وترتو السهام أبمرك اي حممد ارتواء)،
ونقل هذا النص الفخر الراز واإلمام القراي وابن تيمية وابن قيم اجلوزية ،وغري ذلك من
النصوص الكثرية اليت أوردها املستدلون ،والذ يبدو أن اسم الرسول (ﷺ) كان ي بع
النسخ إىل عصر متأخر جداً.
وقال الفاول حيدر علي القرشي ي كتابه املسمى (خالصة سيف املسلمني) الذ هو ي
لسان األوردو أ اَلند ي الصفحة الثالثة والستني منه :إن القسيس أوسكان األرمين ترجم
كتاب إشعيا ابللسان األرمين ي سنة ألف وستمائة وست وستني وطبع ي سنة 1733م،
وي الباب الثاين واألربعني هذه الفقرة ،ونصها (سبِِحوا هللا تسبيحاً جديداً ،وأثر سلطنته على
ظهره ،وامسه أمحد) انتهت .وهذه الرتمجة موجودة عند األرمن ،فانظروا فيها ،انتهى كالمه.
ونقل الدكتور فاول صاحل السامرائي ي كتابه):نبوة حممد من الشك إىل اليقني (طائفة من
بشارات أهل الكتاب املتعلقة بنبوة حممد (ﷺ) ،وقد وصلت إىل ثالثة وعشرون بشارة ،ومن
أراد التوسع فلريجع إليه.525
ج ـ بشارات من إجنيل براناب:
يععد براناب قديساً ،جتله الكنيسة وتع ِظِمه ،وهو مذكور ي (أعمال الرسل) ابلتجلَّة واإلكبار،
وَلذا القديس إجنيل ينسب إليه ،ورد امسه ي طائفة األانجيل املمنوعة قبل اإلسالم.
وجاء ي كتاب (حممد ي التوراة واإلجنيل والقرآن) إجنيل براناب ،ويقال :إن البااب جالسيوس
 523فاول السامرائي ،نبوة حممد بني الشك واليقني ،مكتبة القدس ،بغداد دار البشائر ،عمان1971 ،م ،ص .301
 524القراي ،األجوبة الفاخرة عن األسئلة الفاجرة ،شركة سعيد رأفت للطباعة ،ط1407 ،2ه 1987م ،ص .255
 525فاول السامرائي ،نبوة حممد بني الشك واليقني ،ص .372 305
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قد حرم قراءة هذا اإلجنيل سنة 492م ،وأعلن الدكتور تشارلس فرنسيس بوتر ي كتابه :السنون
املفقودة من عيسى تكشف أن إجنيالً يدعى إجنيل براناب استبعدته الكنيسة ي عهدها األول،
واملخطوطات اليت اكتشفت حديثاً ي منطقة البحر امليت جاءت مؤيدة َلذا اإلجنيل.
وتوالت بعد ذلك االكتشافات اليت مل يسمع عنها اجلمهور لدينا كثرياً ،وهذا هو سر
التعجب ،فاملصادر اليت تذكر هذه األمور وكلها أجنبية غربية ،قد ذكرت أن خمطوطاً اخر ي
الفيوم ،واخر ي مصر العليا.526
وجاء فيه :إن األمر البابو الذ أصدره البااب جالسيوس الذ جلس على األريكة البابوية
492م ،يبني أمساء الكتب املنهي عن مطالعتها ،وي عدادها كتاب يسمى (إجنيل براناب) .وي
هذا دليل قاطع على أن اإلجنيل كان موجوداً قبل ظهور اإلسالم ،ومشهوراً بني خاصة
العلماء.527
ِ
جو مسيحي خالص ،فإن النسخة الوحيدة املعروفة
وقد وجدت نسخة من إجنيل براناب ي ِ
االن ي العامل اليت نقل عنها هذا اإلجنيل إمنا هي نسخة إيطالية ي مكتبة بالط فينا ...وأول
من عثر على النسخة اإليطالية ممن مل َيف التاريخ أثرهم ،هو كرَّير أحد مستشار ملك
روسيا ...مث انتقلت إىل كرَّير
طولند ،مث أهداها األخري إىل الربنس أوجني سافو  ،وقد وجد النسخة اإليطالية راهب
التيين يسمى (فرامرينو) ،وذلك أن هذا الراهب عثر على رسائل اليرينايوس ،وي عدادها رسالة
يندد فيها ابلقديس بولس الرسول ،وإن أرينايوس أسند تنديده هذا إىل إجنيل القديس براناب،
فأصبح من ذلك احلني الراهب (مرينو) املشار إليه شديد الشغف ابلعثور على هذا اإلجنيل.
واتفق أنه أصبح حيناً من الدهر مقرابً من البااب سكتس اخلامس ،فحدث يوماً أَّنما دخال
معاً مكتبة البااب ،فدخل النوم على أحضان قداسته ،فأحب (مرينو) أن يقتل الوقت ابملطالعة
إىل أن يفيق البااب ،فكان الكتاب األول الذ ووع يده عليه هو هذا اإلجنيل نفسه ،فكاد أن
 526إبراهيم خليل أمحد ،حممد ي التوراة واإلجنيل والقران ،دار املنار1409 ،ه 1989م ،ص .93
 527املرجع السابق ،ص .145
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يطري فرحاً من هذا االكتشاف ،فخبأ هذه الذخرية الثمينة ي أحد ردنيه ،ولبث إىل أن استفاق
البااب ،فاستأذنه ابالنصراف حامالً ذلك الكنز معه ،فلما خال بنفسه طالعه بشوق عظيم،
فاعتنق على إثر ذلك الدين اإلسالمي.
مث إنه مل يرد ذكر َلذا اإلجنيل ي كتاابت مشاهري الكتاب املسلمني ،سواء ي األعصر
القدَّية أو احلديثة ،حىت وال ي مؤلفات من انقطع منهم إىل األحباث واجملادالت الدينية مع أن
إجنيل براناب أمضى سالحاً َلم ي مثل تلك املناقشات ،وليس ذلك فقط ،بل مل يرد ذكر َلذا
اإلجنيل ي فهارس الكتب العربية القدَّية عند األعارب أو األعاجم أو املستشرقني الذين ووعوا
فهارس ألندر الكتب العربية من قدَّية وحديثة.528
وحتَِِرم الكنيسة قراءة هذا اإلجنيل وال تعرتف به ألنه يقوم على أسس ختالف عقائد الكنيسة
ع
متاماً ،فهو ينكر ألوهية املسيح وأنه ابن هللا ،ويقول هو عبد هللا ورسوله ،وينكر الصليب ،ويورد
اسم حممد (ﷺ) صراحة ي كثري من املواطن ،ومن ذلك على سبيل املثال:
ما جاء ي ( )14:39فلما انتصب آدم على قدميه رأى ي اَلواء كتابة تتألق كالشمس
نصها :ال إله إال هللا حممد رسول هللا.
ِ
وجاء ي اإلصحاح احلاد واألربعني :)29( :فاحتجب هللا وطردمها املالك ميخائيل من
الفردوس ( )30فلما التفت آدم راى مكتوابً فوق الباب :ال إله إال هللا حممد رسول هللا.
وي اإلصحاح الرابع واخلمسني يتكلم عن يوم احلشر إىل أن يقول ...مث حييي هللا بعد
ذلك سائر األصفياء الذين يصرخون :اذكران اي حممد.
وي ( )14:97أجاب يسو أن اسم منسيَّاً عجيب ...إىل أن يقول :قال هللا :اصرب اي
حممد ،)97:17( ...إن امسه املبارك حممد.
وي ( )17:12ولكين مىت جاء حممد رسول هللا املقدس تزال عين هذه الوصمة.
 528مقدمة الدكتور خليل سعادة إلجنيل براناب.
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وي ( )7:113أجاب التالميذ :اي معلم من عسى أن يكون ذلك الرجل الذ تتكلم
عنه ،الذ سيأيت إىل العامل؟
وي ( )8 :113أجاب يسو اببتهاج قلب :إنه حممد رسول هللا .إىل غري ذلك من
البشارات املبثوثة ي هذا اإلجنيل.529
د ـ عبد األحد داود وكتابه (حممد يف الكتاب املقدس):
ألِف الربوفيسور عبد األحد داود كتابه (حممد ي الكتاب املقدس) ،وكان داود قسيساً كبرياً
للكلدانيني التابعني للروم الكاثوليك ،وكان امسه (دافيد بنجامني كلداين) ،وقد درس الكتاب
املقدس بقسميه العهد القدمي والعهد اجلديد ،دراسة متأنية ،واستخرج منها بشارات أنبياء بين
إسرائيل ابلنِب اخلامت حممد (ﷺ) ،وبشارة عيسى عليه السالم الصرحية به ،ووقف على
حتريف النصارى َلذه البشارات ،ودفعه ذلك البحث إىل االقتنا أبن حممداً (ﷺ) هو
رسول هللا وخامت النبيني ،فتخلِى عن النصرانية ،ودخل ي اإلسالم ،وألف نتيجة حبثه ي كتاب
ابإلجنليزية ،وقد ترجم كتابه إىل العربية فهمي مشا ،وطبعته رائسة احملاكم الشرعية ي قطر عام
1985م 1405ه .
قال الربوفيسور عبد األحد داود :وردت بشارة عيسى أبمحد عليهما السالم ي إجنيل
يوحنا ي اإلصحاحات الرابع عشر ،واخلامس عشر ،والسادس عشر.
وسجل حتريفات رهبان النصارى لتلك البشارات ،ويهمنا هنا أن نقف مع مجلة واحدة
احملرفة مع
وردت ي اإلصحاح الرابع عشر من إجنيل يوحنا ،تتوافق تلك اجلملة األصلية غري ِ
ِ ِ
ِ
امسعه﴾ [الصف.]6 :
﴿وعمبَ ِشًرا بَِر عسول ََِْيت م ْن بَ ْعد ْ ع
اآلية القرآنية متاماًَ :
والعبارة األصلية الصحيحة ي إجنيل يوحنا ،كما وقف عليها الربوفيسور عبد األحد داود
هي وسوف أذهب إىل األب ،وسريسل لك رسوالً سيكون امسه (الربقليطوس)؛ لكي يبقى
 529فاول السامرائي ،نبوة حممد بني الشك واليقني ،ص ،305ص.376
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معكم إىل األبد ،و(الربقليطوس) هو أمحد ،ولكن النصارى حرفوا هذه العبارة إىل العبارة التالية
(وسوف أسأل األب ،وسوف يعطيكم (برقليطوس اخر) ،يبقى معكم إىل األبد.
وفرق بعيد يقول عبد األحد داود بني العبارة األصلية (الربقليطوس) ابلتعريف والتحديد،
وبني (برقليطوس اخر) ي العبارة احملرفة ،الذ يدل على أن عيسى عليه السالم عنده جمموعة
من (الربقليطيسيني) ،وكلمة (برقليطوس اخر) دلَّت على أن املراد هبا عند النصارى ِِ
(املعز ) أو
(الوسيط) أو (املعني) وليس الرسول اخلامت.530
َّ
إن (الربقليطوس) كلمة يواننية إغريقية معناها ابلعربية ابلضبط (األجمد واألشهر) املشتق
من التمجيد والثناء وهو (أمحد) املذكور ي القرآن ،والصيغة االرامية اليت كان يتلكم هبا عيسى
عليه السالم الواردة ي بشارة عيسى عليه السالم هي (حمامداً أو محيداً) ،وهي متناسقة مع
الصيغة العربية (حممد) أو (أمحد) متاماً.531
وقد خرج الربوفيسور عبد األحد داود رمحه هللا ي حبثه بنتيجة قاطعة قال فيهاَّ :
إن التنزيل
القرآين القائل أبن عيسى ابن مرمي عليهما السالم أعلن لبين إسرائيل أنه كان واحد من أقوى
امسعهع أَ ْمحَ عد﴾َّ ،
وإن
الرباهني على أن حممداً (ﷺ) كان حقيقة ﴿ َوعمبَ ِِشًرا بَِر عسول ََِْيت ِم ْن بَ ْع ِد ْ
القرآن تنزيل إَلي فعالً.
إذ مل يكن ي وسعه أبداً أن يعرف أن كلمة (الربقليطوس) كانت تعين (أمحد) إال من خالل
الوحي والتنزيل اإلَلي ،وحجة القرآن قاطعة وَّنائية ،أبن الداللة احلرفية لالسم اليوانين تعادل
ابلدقة ودون شك كلمة (أمحد وحممد) ،ومن املدهش أن هذا االسم الفريد ،الذ مل يععط
ألحد من قبل ،كان «حمجوزاً» بصورة معجزة ألشهر رسل هللا ،وأجدرهم ابلثناء ،وحنن ال جند
أبداً أ َّ يوانينِ كان حيمل اسم «برقليطوس» وال أ َّ عر يب كان حيمل اسم (أمحد) .532
وإذا كان عبد األحد داود قد وقف على حتريف األانجيل ملعىن كلمة (الربقليطوس) إىل
 530عبد األحد داود ،حممد ي الكتاب املقدس ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،قطر ،ط2000 ،4م ،ص .220 219
 531املرجع السابق ،ص .223 222
 532املرجع نفسه ،ص .223
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كلمة (برقليطوس اخر) وفرق بعيد بني الكلمتني ،فإن ترمجات إجنيل يوحنا إىل العربية جعلت

(املعز ) ومبعىن (املعني) .وأمامي ترمجتان للكتاب املقدس وإلجنيل يوحنا:
الكلمة مبعىن ِ

األوىل :ترمجة دار الكتاب املقدس ي الشرق األوسط ،واملطبوعة ي القدس عام 1984م.
وقد ترمجت كلمة (برقليطوس) إىل (معز ) .والعبارة السابقة اليت أوردها عبد األحد داود من
اإلصحاح الرابع عشر من إجنيل يوحنا ،نصها ي هذه الرتمجة هكذا (إن كنتم حتبوين ،فاحفظوا
وصااي  ،وأان أطلب من األب ،فيعطيكم معزايً اخر ،ليمكث معكم إىل األبد).
الثانية :الكتاب املقدس :كتاب احلياة :ترمجة تفسريية :وقد طبع ي مصر عام 1988م.
والعبارة السابقة ي هذه الرتمجة التفسريية هكذا (إن كنتم حتبوين فاعملوا بوصااي  ،وسوف
أطلب من األب معيناً اخر ،يبقى معكم إىل األبد) .وهذا مثال واوح على التحريف
املتعمد.533
فبشارة عيسى عليه السالم ابلنِب اخلامت كانت ابللغة االرامية (حمامدا) أو (محدا) ،وهي
نفس كلمة (حممد) أو (أمحد) ابلعربية ،وملا كتب يوحنا إجنيله كتبه ابللغة اليواننية ،فرتجم كلمة
(حمامدا) االرامية إىل كلمة (الربقليطوس) ،ومعناها :األشهر واألجمد ،واألكثر محداً وثناءً ،وهذا
ال غبار عليه.
لكن الرهبان الذين كتبوا إجنيل يوحنا بعد ذلك حرفوا كلمة (الربقليطوس) اليت تعين التحميد،
إىل (برقليطوس اخر) اليت تعين التعدد والتعومي ،وملا ترمجوا هذه الكلمة إىل العربية حولوها من
معناها الصحيح :األجمد واألشهر واألمحد ،إىل (املعز ) ،و(املعاون).
إن العودة إىل األصل االرامي إلجنيل يوحنا ،بل والرتمجة اليواننية األصلية لبشارة عيسى
عليه السالم فيه ،تعطينا توافقاً وتناسقاً وانسجاماً بني الكلمات الثالثة( :حمامدا) اآلرامية،
و(الربقليطوس) اليواننية ،و(أمحد) العربية القرآنية.534
 533صالح اخلالد  ،القصص القرآين :عر وقائع وحتليل أحداث.344/4 ،
 534املرجع السابق.345/4 ،
279

هـ اعرتاف علماء الهوت أبن (الربقليطوس) هو أْحد:
َّ
إن املنصفني من علماء الالهوت النصارى يعرتفون أبن الكلمة اليواننية األصلية من إجنيل
يوحنا ،هي مبعىن الكلمة العربية القرآنية (أمحد).
وقد روى الشيخ عبد الوهاب النجار مؤلف كتاب قصص األنبياء حادثة طريفة جرت بينه
وبني املستشرق الطلياين الدكتور (كارلو نلينو) تؤكد هذه احلقيقة ،حيث كان الشيخ النجار
طالباً ي كلية دار العلوم عام 1893م 1894م ،وكان يدرس معهم املستشرق كارلو نلينو،
وهو حاصل على شهادة الدكتوراه ي آداب اللغة اليواننية القدَّية اليت كتبت هبا األانجيل،
وجاء إىل القاهرة ،ليتعلم اللغة العربية ،وقد انعقدت صداقة بني عبد الوهاب النجار وكارلو
نلينو.
النجار املستشرق قائالً :ما معىن (برييكلتوس)؟ وهي (برقليطوس) اليت
وذات يوم سأل
ع
(املعز )،
َّ
مرت معنا من قبل ،فأجابين بقوله :إن القسيسني يقولون :إن هذه الكلمة معناها ِ
فقلت :إين أسأل الدكتور (كارلو نلينو) احلاصل على الدكتوراه ي آداب اللغة اليواننية القدَّية،
ولست أسأل قسيساً ،فقال :إن معناها (الذ له محد كثري) ،فقلت :هل ذلك يوافق أفعل
التفضيل (أمحد)؟ قال :نعم .قلت :إن رسولنا من أمسائه أمحد .قال :اي أخي أنت حتفظ
كثرياً.535
النص ،وذلك على بشارة عيسى عليه السالم
وهكذا توافقت األانجيل األصلية على ِ
مبحمد (ﷺ) ،واعرتف املنصفون من النصارى هبذه احلقيقة رغم حتريف مرتمجي ومؤلفي
األانجيل املتأخرين َلا.536
 3ـ بعض صفات املؤمنني مبحمد (ﷺ) يف التوراة واإلجنيل:
ول َِّ َّ ِ
ين َم َعهع أ َِشدَّاءع َعلَى الْ عكفَّا ِر عر َمحَاءع بَْي نَ عه ْم تَ َر عاه ْم عرَّك ًعا
﴿حمَ َّمد َر عس ع
قال تعاىل :ع
اَّلل َوالذ َ
 535املرجع السابق.346/4 ،
 536املرجع السابق.346/4 ،
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ِ ِ
ِ
ِ
ك َمثَلع عه ْم ِي
ض ًال ِم َن َّ
عس َّج ًدا يَْب تَ غعو َن فَ ْ
اَّللِ َوِر ْ
اه ْم ِي عو عجوه ِه ْم ِم ْن أَثَِر الس عجود َذل َ
يم ع
و َو ًاان س َ
ِِ ِ
التَّوراةِ ومثَلعهم ِي ِْ ِ
استَ ْغلَ َ
َخَر َج َشطْأَهع فَ َ
اإل ْجن ِيل َكَزْر أ ْ
ب الزَّرا َ
ظ فَ ْ
مزَرهع فَ ْ
َْ َ َ ع ْ
استَ َوى َعلَى عسوقه يع ْعج ع
ِ
ِ
اَّلل الَّ ِذين آمنعوا وع ِملعوا َّ ِ ِ ِ
لِيغِي َ ِِ
يما﴾
َّار َو َع َد َّع َ َ َ َ
الصاحلَات مْن عه ْم َم ْغفَرًة َوأ ْ
َ
ظ هب عم الْ عكف َ
َجًرا َعظ ً
[الفتح.]29 :
تبدأ اآلية الكرَّية إبثبات صفة حممد (ﷺ) الوويئة بذلك األسلوب البديع ،وفيها صورة
عجيبة يرمسها القرآن الكرمي أبسلوبه اجلميل ،صورة مؤلفة من عدة لقطات ألبرز حاالت هذه
اجلماعة املختارة ،حاالهتا الظاهرة واملضمرة.






لقطة تصور حالتهم مع الكفار ومع أنفسهم ﴿أ َِشدَّاءع َعلَى الْ عكفَّا ِر عر َمحَاءع بَْي نَ عه ْم﴾
ولقطة تصور هيئتهم ي عبادهتم ﴿تَ َر عاه ْم عرَّك ًعا عس َّج ًدا﴾
و َواانً﴾
ضالً ِم َن َّ
ولقطة تصور قلوهبم وما يشغلها وجييش هبا ﴿يَْب تَ غعو َن فَ ْ
اَّللِ َوِر ْ
ولقطة تصور أثر العبادة والتوجه إىل هللا ي مستهم وسحنتهم ومساهتم ﴿ ِسيماهم ِي وج ِ
وه ِه ْم
ِ
َ عْ ع ع
ِ
ِ
ك َمثَلع عه ْم ِي الت َّْوَراةِ﴾ ،وهذه صفتهم فيها.
ِم ْن أَثَِر الس عجود﴾َ ﴿ ،ذل َ
مزَرهع﴾،
َخَر َج َشطْأَهع﴾﴿ ،فَ َ
ولقطات متتابعة تصورهم كما هم ي اإلجنيلَ ﴿ ...كَزْر أ ْ
استَ َوى َعلَى عسوقِ ِه﴾ .537
استَ ْغلَ َ
ظ﴾﴿ ،فَ ْ
﴿فَ ْ

وهذه الصورة الوويئة اليت متثلها هذه اللقطات ليست مستحدثة ،إمنا هي اثبتة َلم ي لوحة
ِ
ك َمثَلع عه ْم ِي الت َّْوَراةِ﴾ ،وصفتهم اليت عرفهم
القدر ،ومن مثِ فهي قدَّية جاء ذكرها ي التوراة ﴿ذَل َ
وبشر األر هبم قبل أن جييئوا إليها ،وصفتهم ي بشارته مبحمد ومن
هللا هبا ي كتاب موسىِ ،
ِ
َخَر َج َشطْأَهع﴾َ ،يرج فرخه من قوته
﴿ َوَمثَلع عه ْم ِي ا ِإل ْجن ِيل﴾ ،أَّنم :فهو زر انم ﴿ َكَزْر أ ْ
ظ﴾ ،ووخمت ساقه
استَ ْغلَ َ
وخصوبته ،ولكن العود ازر فرخه فشده ﴿فَ ْ
استَ َوى َعلَى عسوقِ ِه﴾ معوجاً وال حمنيِاً ،ولكن مستقيماً قوايً سوايً .وهذه صورته
وامتألت ﴿فَ ْ
ي ذاته ،فأما وقعه ي نفوس أهل اخلربة ي الزر العارفني ابلنامي منه والذابل ،املثمر منه والبائر،
ِ
ب الزَّرا َ﴾ .
فهو وقع البهجة واإلعجاب ﴿يع ْعج ع
 537ي ظالل القران.3331/6 ،
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أما وقعه ي نفوس الكفار فعلى العكس ،فهو وقع الغيظ والكمد وتعمد إغاظة الكفار
يوحي أبن هذه الزراعة هي زرعة ﴿لِيغِي َ ِِ
َّار﴾ ،أو زرعة رسوله ،وأَّنم ستار القدرة
َ
ظ هب عم الْ عكف َ
وأداة إلغاظة أعداء هللا ،وهذا املثل كذلك ليس مستحداثً ،فهو اثبت ي صفحة القدر ،ومن
مثِ ورد ذكره قبل أن جييء حممد ومن معه إىل هذه األر  ،اثبت ي اإلجنيل ي بشارته مبحمد
ومن معه ،حني جييئون.538
وبني أب َِّنم ابعوا
وحتدث هللا عز وجل عن اجملاهدين ي كتبه الثالثة التوراة واإلجنيل والقرآنِ ،
أنفسهم وأمواَلم هلل ،فاشرتاها هللا منهم ،وجعل مثن ذلك اجلنة ،وطريقة التسليم هي اجلهاد
والقتال ي سبيل هللا ،وعندما جياهد هؤالء املؤمنون فسيقتلون بع األعداء ،ومقابل ذلك
سيقتل أانس منهم شهداء ،ووعد هللا الفريقني من املؤمنني اجملاهدين الشهداء واملنتصرين السعداء
اجلن ة وهذا وعد قاطع منه ورد ي التوراة واإلجنيل والقرآن ،وإنه م ِ
نجز َلم ما وعد؛ ألنه سبحانه
ال َيلف امليعادِ ،
وذ ْك عر هذه احلقيقة اجلهادية ي اإلجنيل دليل على أن اإلجنيل الرابين األصيل
فيه أبعاد وتوجيهات جهادية.539
ِِ
ِ
ني أَنْ عف َس عه ْم َوأ َْم َوا ََلعْم ِأب َّ
اجلَنَّةَ يع َقاتِلعو َن ِي َسبِ ِيل
َن ََلععم ْ
قال تعاىل﴿ :إِ َّن َّ
اَّللَ ا ْش ََرتى م َن الْ عم ْؤمن َ
اَّللِ
اإل ِْجن ِيل والْ عقر ِ
اَّللِ فَيَ ْقتعلعو َن ويع ْقتَ لعو َن و ْع ًدا َعلَْي ِه َحقًّا ِي الت َّْوراةِ و ِْ
آن َوَم ْن أ َْو ََ بِ َع ْه ِدهِ ِم َن َّ
َّ
َ ْ
َ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ظيم﴾ [التوبة]111 :
استَ ْب ِش عروا بِبَ ْيعِ عك عم الَّذ َابيَ ْعتع ْم بِِه َو َذل َ
فَ ْ
ك عه َو الْ َف ْوعز الْ َع ع
إن وعد هللا سبحانه وتعاىل :ابجلنة ملن يقاتلون ي سبيل هللا فيَقتلون ويعقتلون ،اثبت ي
التوراة واإلجنيل والقرآن ،كما أن اجلهاد ي سبيل هللا بيعة معقودة بعنق كل مؤمن منذ كانت
الرسل ،ومنذ كان دين هللا.540

 538ي ظالل القران.3333/6 ،
صالح اخلالد  ،القصص القرآين عر وقائع وحتليل أحداث.293/4 ،
 540ي ظالل القران.1719/3 ،
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 4ـ الرهبانية املبتدعة الباطلة:
ِ َّ ِ
ِِ
ِِ
ِ
ين اتَّبَععوهع َرأْفَةً
قال تعاىلَ :
يل َو َج َع ْلنَا ي قعلعوب الذ َ
﴿وقَفَّْي نَا بع َ
يسى ابْ ِن َم ْرَميَ َوآتَ ْي نَاهع ْاإل ْجن َ
ِ
اَّللِ فَ َما َر َع ْوَها َح َّق ِر َعايَتِ َها فَمتَ ْي نَا
و َو ِان َّ
اها َعلَْي ِه ْم إَِّال ابْتِغَاءَ ِر ْ
وها َما َكتَ ْب نَ َ
َوَر ْمحَةً َوَرْهبَانيَّةً ابْتَ َدعع َ
الَّ ِذين آمنعوا ِمْن هم أَجرهم وَكثِري ِمْن هم فَ ِ
اس عقو َن﴾ [الحديد. ]27 :
َ َ
عْ
ع ْ ْ َع ْ َ
لقد بعث هللا تعاىل عيسى ابن مرمي عليهما السالم رسوالً وأنزل عليه اإلجنيل ،وآمن به
صاحلون من بين إسرائيل وغريهم.
ِ َّ ِ
ِ
ين اتَّبَ ععوهع َرأْفَةً َوَر ْمحَةً﴾
َ ﴿ و َج َع ْلنَا ي قعلعوب الذ َ
ذكر هنا صفة ابرزة من صفات الذين اتبعوا عيسى ابن مرمي وهي الثمرة الطبيعية لدعوة
املسيح عليه السالم وروحها السمحة وتطهرها الروحي ،وشفافيتها الوويئة ،والرأفة والرمحة
ظاهرة واوحة ي املؤمنني حقيقة برسالة عيسى عليه السالم ،ممن أحسنوا اتباعه .وقد أشارت
إليها آايت أخرى ي القرآن الكرمي ،كما حفظ منها التاريخ صوراً يرويها الرواة عن النجاشي
وعن وفد جنران وعن أفراد ممن وفدوا على دار اإلسالم بعد ظهوره راغبني ي اإلسالم ،حبكم
ما استقر ي قلوهبم من احلق ،مذ كانوا أتبا عيسى ابن مرمي حبق ،كذلك يذكر النص هنا
ظاهرة أخرى عرفت ي اريخ أتبا املسيح عيسى ابن مرمي.
ِ
اَّللِ﴾
و َو ِان َّ
اها َعلَْي ِه ْم إِالَّ ابْتِغَاءَ ِر ْ
وها َما َكتَ ْب نَ َ
َ ﴿ وَرْهبَانيَّةً ابْتَ َدعع َ
والراجح ي تفسري اآلية أن هذه الرهبانية اليت عرفها اريخ املسيحية كانت اختياراً من بع
أتبا عيسى عليه السالم ،ابتدعوها من عند أنفسهم ابتغاء رووان هللا ،وابتعاداً عن أووار
احلياة ،ومل يكتبها هللا عليهم ابتداء.
ولكنهم حني اختاروها وأوجبوها على أنفسهم صاروا مرتبطني أمام هللا أبن يرعوا حقوقها،
وحيافظوا على مقتضياهتا من تطهر وترفع ،وقناعة وعفة ،وذكر وعبادة ...مما حيقق ي أنفسهم
حقيقة التجرد هلل ،اليت قصدوا إليها هبذه الرهبانية اليت ابتدعوها.
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ولكنها انتهت إىل أن تصبح ي الغالب طقوساً وشعائر خالية من الروح ،وأن يتخذها
الكثريون مظهراً عارايً من احلقيقة .فال يصرب على تكاليفها إال عدد منهم قليل.
﴿ فَما رعوها ح َّق ِرعايتِها فَمتَي نَا الَّ ِذين آمنعوا ِمْن هم أَجرهم وَكثِري ِمْن هم فَ ِ
اس عقو َن *﴾
َ َ َْ َ َ َ َ َ ْ
َ َ
عْ
ع ْ ْ َع ْ َ
وهللا ال َخذ الناس ابملظاهر واألشكال ،وال ابلطقوس واملسوح .إمنا َخذهم ابلعمل والنية،
وحياسبهم على حقيقة الشعور والسلوك .وهو الذ يعلم خبااي القلوب وذوات الصدور.541
غريت طائفة منهم ،فرتكوا دين
لقد اعتزلوا الناس وصاروا ي الصوامع ،فلم يزالوا كذلك حىت َّ
هللا وأمره وعهده الذ ع ِهد به إليهم ،وأخذوا البد .542

***

 541ي ظالل القران.3496/6 ،
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املبحث الثالث
معجزات عيسى عليه السالم واحلواريون ورفعه إىل السماء
أوالً :املدخل لتعريف املعجزة وشروطها:
 1ـ تعريف املعجزة:
هي أمر خارق للعادة ،مقرون ابلتحد  ،سامل عن املعاروة ،يظهره هللا على يد رسله.543
فاملعجزة أمر خارق للسنة اليت أودعها هللا سبحانه وتعاىل ي الكون ،وال ختضع لألسباب
واملسببات ،وال َّيكن ألحد أن يصل إليها عن طريق اجلهد الشخصي ،والكسب الذايت ،وإمنا
هي هبة من هللا سبحانه وتعاىلَ ،يتار نوعها وزماَّنا ليربهن هبا على صدق رسوله الذ أكرمه
ابلرسالة.
وإ ِن السحر واألعمال الدقيقة اليت َّيارسها بع أهل الرايوات البدنية أو الروحية ال تدخل
حتت مسمى اخلارق؛ ألن الكل من تلك األمور أساليب ووسائل َّيكن أل ِ إنسان أن يتعلَّمها
ويتقنها وَّيارسها ،فإذا اتبع األسباب واألساليب املؤدية إىل نتائجها أمكنه بواسطة اجلهد
الشخصي واملران واملمارسة أن يتوصل إىل تلك النتائج .أما األمور اخلارقة فال تدخل حتت
طاقة البشر ،وليست َلا أسباب تؤد إليها.544
 2ـ شروط املعجزة:
من خالل التعريف السابق للمعجزة نستطيع أن نلتمس شروطها:
 أن تكون من األمور اخلارقة للعادة.
 أن يكون اخلارق من صنع هللا وإجنازه.
 سالمتها من املعاروة.
 543مصطفى مسلم ،مباحث ي إعجاز القران ،دار القلم ،دمشق ،ط1410 ،1ه 1989 ،م ،ص.14
 544املرجع نفسه ،ص.14
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 أن تقع على مقتضى قول من ي ِدعيها.

 التح ِد هبا :وهذا شرط أساس ي املعجزة إلثبات عجز اجلاحدين وإقامة احلجة
عليهم.
وجل.
 أن يستشهد هبا م ِدعي الرسالة على هللا ِ
عز ِ
أتخر األمر املعجز عن دعوى الرسالة.545
ِ 
 3ـ املعجزة قرينة الرسالة:
لوال املعجزة ألشكل األمر على الناس والتبس أمر الصادق بغريه ،وملا سلمت الدعوات من
م ِدعني كاذبني ،وأتييد الرسول آبية صدق سنِة إَلية ي رساالت األنبياء مجيعاً ،والقرآن الكرمي
يووح هذه السنة ويقررها كما ورد ي قصص األنبياء واألمم السابقة .ومل يؤاخذ األقوام عند
ما طالبوا رسلهم ابآلايت الدالة على صدقهم ،إمنا اخذهم عند ما عطلوا ملكاهتم العقلية ومل
معني من اآلايت من قبل العناد
أصروا على نو ِ
يتدبروا أثر احلكمة والتدبري فيما حوَلم ،أو ِ
واجلمود على العادات اجلاهلية املوروثة من االابء الذين مل يكونوا على هدى من رهبم.546
 4ـ سنة هللا سبحانه وتعاىل يف معجزات األنبياء:
نالحظ عند استعرا معجزات األنبياء السابقني ،ومعجزات خامتهم عليهم الصالة
يرسل الرسول إليهم ،ومن نو املشهور
والسالم أمجعني أن املعجزة ختتار من بيئة القوم الذين َ
من عصرهم مما يتالءم مع مستواهم الفكر  ،ورقيِهم احلضار  ،لتكون احلجة أقوى.
أ ـ األنبياء الذين عاشوا يف البالد العربية كانت معجزاهتم مناسبة لبيئة العرب الصحراوية،
فمعجزة صاحل عليه السالم كانت انقة غريبة املنشأ واملولد بني نوق أهل البادية.
ب ـ كان السحر منتشراً بني املصريني عامتهم وخاصتهم ،اسرتهبهم فرعون وجنوده،
فجاءت معجزات موسى عليه السالم من جنس املشهور بني قومه ،فمن معجزاته الرئيسية
 545مصطفى مسلم ،مباحث ي إعجاز القران ،ص.18 17
 546املرجع نفسه ،ص.24
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العصا واليد ،فظاهر هاتني املعجزتني ال َيتلف عما كان متداوالً بني سحرة فرعون ،547ولكن
أهل الدراية ابلسحر كانوا َّييزون بني السحر ،وبني ما هو خارج قوى السحر ،بل من صنع
هللا ،لذا كانوا أول املؤمنني به.548
ج ـ بعد عصر موسى عليه السالم انتشرت الفلسفة اليواننية وهي أساس الفلسفة
العلة ي
األوربية فيما بعد ،وكانت تقوم على األخذ ابألسباب واملسببات ،وتولد املعلول من ِ
انتظام قائم ال يتخلف ،فجاءت معجزات أنبياء بين إسرائيل ي هذا العصر خارقة لألسباب
لتثبت َّ
يد ،وال يصدر عنه بغري
أن الكو َن كلِه إبرادةِ مريد خمتار ال يفعل إالِ ما ير ع
واملسببات َ
إرادته الثابتة شيء.549
فمعجزات سليمان عليه السالم مثالً جاءت مناهضة لتلك النظرية اليت تقول :إن املخلوقات
نشأت عن املوجود األول نشوء العلِة من املعلول ،فكان حياة سليمان ي ملكه جتر على
هدم هذه النظرية ،فمن معجزاته تسخري اجلن والطري له ،وتعليمه منطق الطري واحليوان ،وتسخري
الرايح له.550
د ـ يف عصر ازدهار الطب والفلسفة اليواننية املبنية على األسباب أيضاً ،كانت معجزات

عيسى عليه السالم من جنس ما اشتهر به هذا العصر ،فكانت والدته إبطاالً صارخاً َلذه
النظرية ،فإن املعتاد ي حياة الكائنات احلية أن املولود يولد من أبوين ،فجاء عيسى عليه السالم
من غري أب ،فكان ذلك خارقاً لألسباب الطبيعية اجلارية ،وحتدثه ي املهد حديث احلكماء
وتصويره من الطني كهيئة الطري مث ن ْفخه فيها فيكون طرياً إبذن هللا َيت بياَّنا ابلتفصيل إبذن
هللا.
هـ قبل بعثة خامت النبني حممد (ﷺ) بلغت الفصاحة والبالغة وفنون القول شأواً بعيداً،
وأخذت الكلمة مكاانً من نفوس العرب من التقديس والتعظيم مل يبلغه شيء اخر ،مما حدا
 547حممد أبو زهرة ،املعجزة الكربى القران ،دار الفكر العر يب ،مصر ،القاهرة ،د.ت ،ص.437
548
ال يب ،اإلَّيان ابلرسل والرساالت ،ص.243
علي حممد ِ
الص ِ
 549املرجع السابق ،ص.243
 550املرجع نفسه ،ص.243
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هبم أن يععلِقوا املعلقات السبع ي جوف الكعبة ،وإذا علمنا أن الكعبة كانت تعترب أقدس مكان
عند العرب ي جاهليتهم أدركنا مكانة الكلمة ي نفوسهم فكانت معجزة سيدان حممد (ﷺ)
القرآن الكرمي من جنس ما يقدسونه ويعظمونه.
واحلكمة اإلَلية من اختيار املعجزة من جنس ما اشتهر بني القوم حىت أن اإلنسان إذ أعيت
من قبل ما يعتربه مفخرته وجمال إجادته واعتزازه تكون احلجة عليه أقوى ،واملعجز أكثر فعالً
وأثراً.551
 5ـ الفرق بني املعجزة والكرامة:
 إن الكرامة دون املعجزة ي خرق العادة.
 إن الكرامة معتادة من الصاحلني ،خبالف املعجزة فهي خارقة للبشر.
 إن الكرامة ابعة للمعجزة ،ودليل من دالئل النبوة ،فإن الويل مل حتصل له الكرمة إال التباعه
النِب ،ولو مل يتبعه ملا وقعت له.
 إن الكرامة يناَلا الويل بفعله كعبادته ودعائه ،خبالف املعجزة ،فإَّنا غري مكتسبة.552
 إن الكرامة أمر خارق للعادة ،غري مقرون بدعوة النبوة ،وال هو مقدمة َلا ،يظهرها هللا على
يد ويل ظاهر الصالح ،ملتزم مبتابعة نبيه ،مصحوب بصحيح االعتقاد ،والعمل الصاحل،
يكرم هللا تعاىل من يشاء من عباده الصاحلني أبمور غري خارقة للعادة ،وال خارجة عن
وقد ِ
مألوف الناس ،وذلك كاالستقامة ،والتوفيق إىل طاعة هللا ،والزايدة ي العلم والعمل وهداية
اخللق إىل احلق.553
 إن الكرامة ال تقرتن بدعوى النبوة ،وال يتحدَّى هبا ،بل األصل فيها اإلخفاء والكتمان،
وهذا َيالف املعجزة؛ ألَّنا تقرتن بدعوى النِب النبوة ،ويتحدَّى هبا ،وإظهارها واجب ،ليت ِم
هبا املقصود من تبليغ الرسالة ،وتقام هبا حجة هللا على خلقه.554

551
ال يب ،اإلَّيان ابلرسل والرساالت ،ص.244
علي حممد ِ
الص ِ
 552حممد بن عبد العزيز الشايع ،آراء ابن حجر اَليتمي االعتقادية ،مكتبة دار املناهج ،ط 1427 ،1ه ،ص .473
553
ال يب ،اإلَّيان ابلرسل والرساالت ،ص.256
علي حممد ِ
الص ِ
 554املرجع نفسه ،ص.256
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 ليست الكرامة دليالً على تفضيل هذا املعطى على غريه ،فقد يعطي هللا الكرامة لضعيف
اإلَّيان لتقوية إَّيانه ،وعندما يكون حمتاجاً لس ِد حاجته ،ويكون الذ مل يعط مثل ذلك
أكمل إَّياانً وأعظم والية ،وهو لذلك مستغن عن مثل ما أعطى غريه ،ولذلك كانت األمور
اخلارقة ي التابعني أكثر منها ي الصحابة.555
 6ـ الفرق بني الكرامة وخوارق السحر:
أما الفرق بني الكرامة والسحر ،فهو أن اخلارق غري املقرتن بتحد النبوة إن ظهر على يد
من ليس كذلك فهو السحر أو االستدراج ،ومتيز الصاحل املذكور عن غريه ِِبني ال خفاء فيه،
كالسيما ،وال اآلداب كاآلداب ،وغري الصاحل لو لبَّس ما عسى أن يلبِِس ال
السيما ِ
إذ ليست ِ
َّ
بد أن يرشح من ننت فعله أو قوله ما َّييِِزه عن الصاحل.556
إن بني كرامات األولياء وبني ما يشبهها من األحوال الشيطانية فروق متعددة منها :إن
كرامات األولياء سببها اإلَّيان والتقوى ،واألحوال الشيطانية يكون سببها ما َّنى هللا عنه
ورسوله (ﷺ) ،ويستعان به على ما َّنى هللا عنه.557
اثنياً :معجزات عيسى ابن مرمي عليه السالم:
شاء هللا احلكيم أن جيعل عيسى عليه السالم آية ،ولذلك جعل معجزاته عديدة ي حياته،
فقد كان محل أمه به من غري زوج آية ،وإنزال عيسى عليه السالم من بطن أمه متكلماً آية،
وإنطاق عيسى أمام أهلها ،وتقدمي نفسه إليهم آية ،وهذه آايت ومعجزات رافقت َخ ْل َقه
وميالده وطفولته.558
وملا صار شاابً وبعثه هللا نبياً ورسوالً ،قدم هللا له عدداً من اآلايت واملعجزات لبين إسرائيل،

صمم اليهود على صلبه وقتله محاه هللا منهم ،ورفعه إىل
أقام عليهم فيها َّ
احلجة ،وكذلك ملا ِ
555
ال يب ،اإلَّيان ابلرسل والرساالت ،ص.256
علي حممد ِ
الص ِ
556
ال يب ،اإلَّيان ابلرسل والرساالت ،ص.256
علي حممد ِ
الص ِ
 557املرجع نفسه ،ص.257
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حي ي السماء بروحه وبدنه ،حياة غيبية ال نعرف كيفيتها،
السماء ،وجعل هذا آية ،وهو االن ٌّ
وجعل هللا هذه آية ،وسينزله هللا ي آخر الزمان إىل األر  ،فسيكون إنزاله آية.
وهكذا صاحبت اآلايت واملعجزات عيسى عليه السالم منذ خلقه إىل موته قبل قيام
ِ ِ ِ
اها
صنَ ْ
ت فَ ْر َج َها فَنَ َف ْخنَا ف َيها م ْن عروحنَا َو َج َع ْلنَ َ
﴿والَِّيت أ ْ
َح َ
الساعة ،وَلذا قال هللا عنه وعن ِأمه َ
ِ ِ
ني﴾ [األنبياء.]91 :
َوابْنَ َها آيَةً ل ْل َعالَم َ
نص على أنِه جعلها آية للعاملني ،والعاملون هنا هم الناس أمجعون ،جعلها هللا آية
حيث َّ
عرب عن االثنني
من آايته الدالَّة على وحدانيَّته وقدرته وحكمته ،واللطيف هو التعبري القرآينِ أنه ِ
ِ ِ
ني ﴾ وحكمة اإلفراد (آية)
اها َوابْنَ َها آيَةً ل ْل َعالَم َ
عيسى و ِأمه ابملفرد ،وذلك ي قوله ﴿ َو َج َع ْلنَ َ
أَّنما متالزمان ال ينفصالن ،فال يذكر عيسى عليه السالم إال تعذكر ِأمه معه ،وال تذكر مرمي
روي هللا عنها إال بذكر ابنها معها ،فهما (آية) معاً.
وإن اآلايت اليت جعلها هللا ي مرمي هي متهيد آلايت عيسى عليه السالم ،فقصة مرمي هي
عرب ابملفرد (آية) .وعيسى
قصة عيسى ابعتبارها أمه ،فاملقصود من اآلايت هو عيسى ،ولذلك ِ
هو اآلية ،وأمه جزء منه ،وايتها هي آيته ،ويهمنا ي هذا املووو احلديث عن آايت عيسى
عليه السالم اليت قدمها لبين إسرائيل ،فهو رسول بعثه هللا إليهم ،وجعل هللا معه آايت معجزات
ونبوته.559
دالِة على صدقه َّ
هذا وقد أيَّد هللا عيسى عليه السالم ابلروح القدس ،وهو جربيل عليه السالم ،قال تعاىل:
﴿وآتَي نَا ِعيسى ابن مرَمي الْب يِنَ ِ
امنت هللا عليه بتأييده بروح
ات َوأَيَّ ْد َانهع بِعر ِ
وح الْ عق عد ِس﴾ [البقرة ]87 :و َّ
َ ْ
َ ْ َ َ ْ َ َِ
ِ
القدس ،قال تعاىل﴿ ِ:إِ ْذ قَ َال َّ ِ
ك إِ ْذ
ك َو َعلَى َوال َدتِ َ
يسى ابْ َن َم ْرََمي اذْ عك ْر نِ ْع َم ِيت َعلَْي َ
اَّللع َاي ع َ
ِ
َّاس ِي الْ َم ْه ِد َوَك ْه ًال﴾ [المائدة.]110 :
ك بِعر ِ
أَيَّ ْدتع َ
وح الْ عق عد ِس تع َكلِ عم الن َ
وأعطلق على جربيل روح القدس؛ ألن أساس معىن الروح هو ما به حياة اإلنسان سواء
سر من أسراره
كانت حقيقة أو معنوية ،فالروح احلقيقية هي اليت جيعلها هللا ي اإلنسان ،وهي ٌّ
 559اخلالد  ،القصص القرآين عر وقائع وحتليل أحداث.297/4 ،
290

سبحانه ،ال يعلم حقيقتها أحد من خلقه ،وهي أساس حياة اإلنسان ،فإن خرجت الروح منه
مات.
والروح املعنوية هي اليت هبا حياة القلوب والنفوس واألرواح ،وهبذا االعتبار أطلق على جربيل
ِ
كر ِ
ِ
ت تَ ْد ِر
﴿وَك َذل َ
وحا م ْن أ َْم ِرَان َما عكْن َ
ك أ َْو َحْي نَا إلَْي َ ع ً
كما أطلق على القرآن ي قوله تعاىلَ :
ِ
ِ
ِ
اب وَال ِْ
َّك لَتَ ْه ِد إِ َىل
اإلَّيَا عن َولَكِ ْن َج َع ْلنَاهع نع ًورا ََّنْد بِِه َم ْن نَ َشاءع ِم ْن ِعبَاد َان َوإِن َ
َما الْكتَ ع َ
وح الْ عق عد ِس﴾،
ِصَراط عم ْستَ ِقيم﴾ [الشورى ،]52 :وأواف الروح إىل القدس ي قوله ﴿ َوأَيَّ ْد َانهع بِعر ِ
أ  :هو الطاهر املطهر املبارك.560
وقد خلق هللا تعاىل :جربيل عليه السالم من طهارة حمضة ،فهو ملك خلقه هللا من النور،
يطهر به نفوس عباده من القرآن
وقيل :مسي بذلك من حيث أنه ينزل من هللا ابلقدس ،أ  :مبا ِِ
واحلكمة والفي اإلَلي.561
خاصاً بعيسى ابن مرمي عليه السالم ،فقد ورد
و(روح القدس) جربيل عليه السالم ليس ِ
ي القرآن الكرمي ي سياق إنزال كتاب هللا على عبده ورسوله حممد (ﷺ).
ِ
ت عم ْف َرت بَ ْل أَ ْكثَ عرعه ْم
﴿وإِذَا بَ َّدلْنَا آيَةً َم َكا َن آيَة َو َّ
اَّللع أ َْعلَ عم مبَا يعنَ ِِزعل قَالعوا إَِّمنَا أَنْ َ
قال تعاىلَ :
َال ي علَمو َن  قعل نََّزلَه روح الْ عق عد ِس ِمن ربِك ِاب ْحل ِق لِي ث بِ َّ ِ
ين َآمنعوا َوعه ًدى َوبع ْشَرى
ْ َِ َ َ ِ ع َ ِ َ
ْ عع ع
َْ ع
ت الذ َ
ِ ِِ
ني﴾ [النحل ، ]102-101 :والشاهد ي اآلية الثانية أ َّ :نزل عليك القرآن من ربك بواسطة
ل ْل عم ْسلم َ
ك﴾.
وح الْ عق عد ِس ِم ْن َربِِ َ
جربيل وهو روح ﴿قع ْل نََّزلَهع عر ع
واخلالصة :أن هللا تعاىل اتى عيسى عليه السالم اآلايت واملعجزات البينات ،وأيَّده جبربيل
أتييداً ﴿وآتَي نَا ِعيسى ابن مرَمي الْب يِنَ ِ
وح الْ عق عد ِس﴾ وهذا معناه أن هللا كان ينزل
ات َوأَيَّ ْد َانهع بِعر ِ
ْ
َ ْ َ َ ْ َ َِ

عليه روح القدس جربيل وهو يقوم ابلدعوة ويواجه بين إسرائيل ،وكان جربيل عليه السالم يؤيده
ِِ
خاصا بعيسى عليه السالم ،فكل أنبياء هللا ورسله أيدهم هللا
ويقويه ويشجعه ،وليس هذا ِ
وقواهم ونصرهم بروح القدس جربيل عليه السالم ،وكان لرسولنا (ﷺ) نصيب كبري من أتييده
ِ
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 561اخلالد  ،القصص القرآين عر وقائع وحتليل أحداث.298/4 ،
291

به ،حيث كان ينزل عليه معلماً موجهاً ،وي املعارك مع الكفار كان ينزل يقود املالئكة مدداً
مساعداً معيناً ،أبمر هللا ،كما حصل ي بدر وأعحد واألحزاب.562
هذا وقد حتدث العلماء ـ حديثاً وقدَياً ـ عن معجزات عيسى عليه السالم ،اليت أعطاها

هللا تعاىل له شهادة له على نبوته ورسالته ،وعبوديته هلل عز وجل منها:
 1ـ ميالده من ٍأم بال أب:

ِ
ِ
اَّللِ َك َمثَ ِل آ َد َم َخلَ َقهع ِم ْن تعَراب عمثَّ قَ َال
يسى ِعْن َد َّ
يقول تعاىل ي كتابه العزيز﴿ :إ َّن َمثَ َل ع َ
لَهع عك ْن فَيَ عكو عن﴾ [آل عمران.]59 :
ك قَ َال رب ِ
وقال تعاىل أيضاً﴿ :قَ َال َك َذلِ ِ
ك عه َو َعلَ َّي َهِِني َولِنَ ْج َعلَهع آيَةً لِلن ِ
َّاس َوَر ْمحَةً ِمنَّا
َ
وَكا َن أَمرا م ْق ِ
ضيًّا﴾ [مريم.]21 :
َ ًْ َ
 2ـ أتييده بروح القدس:
روح القدس هو جربيل عليه السالم.
 3ـ ونطقه ببيان دقيق وهو َل يزل يف املهد:
ِ
ث َحيًّا﴾ [مريم.]33 :
﴿و َّ
وت َويَ ْوَم أعبْ َع ع
ت َويَ ْوَم أ عَم ع
الس َال عم َعلَ َّي يَ ْوَم عول ْد ع
َ
 4ـ تعليمه الكتاب واحلكمة والتوراة واإلجنيل:
بعد فقدان مجيع الكتب السماوية السابقة ،وي مقدمتها (التوراة) و(الزبور) اليت كان غالة
أجروا العديد من احلذف واإلوافة
اليهود قد قاموا بتحريفها بعد ويا أصوَلا ،كما كانوا قد َ
ملا كان قد بقي عندهم من ذكرايت عن هاتني الرسالتني.563
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 5ـ إبراء األكمه واألبرص:
األكمه هو الذ ولد أعمى ،أ  :مل يطرأ عليه العمى بعد والدته ،فالعمى نوعان :عمى
عروي ،فالعمى العروي َّيكن عالجه ،حيث إن العمى قد طرأ على املبصر
أصلي ،وعمى
ِ
ِ
لعلِة ،فرمبا إذا زالت عاد البصر كما كان ،وأما العمى األصلي وهو األكمه فصاحبه من
املستحيل عالجه ي عامل األسباب ،ومن هنا صار اإلعجاز أيضاً ،فلو أن القوم استطاعوا
عالج رجل أعمى أصابه العمى بعد أبصار فإَّنم لو اجتمعوا ال يستطيعون عالج رجل أكمه
وولد أعمى بال عينني ليجعلوه مبصراً.
وكذلك الربص ،وهو بيا يظهر ي اجللد ي بقع متناثرة ي اجلسد ،وهو مر صعب مل
يكن ابستطاعتهم عالجه ،ولكن عيسى عليه السالم إبذن هللا يستطيع شفاء هذا األبرص
من مروه ،ويعود إليه.564
كانت هذه املعجزة ي زمن اشتهر فيه الطب وتقدم ،فكان من معجزات عيسى عليه
السالم هذه املعجزة (إبراء األكمه واألبرص) معجزة فيما مل يقدر عليه البشر حىت االن ،وكأ
معجزة من معجزات األنبياء ،تبقى هذه املعجزة خالدة أبد الدهر ،ال يقدر البشر على اإلتيان
مبثلها ،وحىت لو ق ِِدر للبشر معاجلة األكمه الذ ولد أعمى ومل يصب بداء فقدان بصره أبدوية
َيرتعوَّنا ،فلن يستطيعوا عالجه مبسحة من اليد على عينيه ،فيقوم من حلظته مبصراً ،وحىت لو
ق ِِدر للبشر معاجلة األبرص الذ ابي َّ جلده أبدوية َيرتعوَّنا ،فلن يستطيعوا أن يعاجلوه مبسحة
من اليد على جلده ،فيقوم من حلظته مشاَ معاَ ،وكانت هاتني املعجزتني موجهتان إىل أكثر
األمم جناحاً ي الطب ،وهي األمة اليت كان فيها أكثر أتباعه.565
ص﴾ [آل عمران .]49 :وقال تعاىل:
﴿وأعبْ ِر ع
ئ ْاألَ ْك َمهَ َو ْاألَبْ َر َ
قال هللا تعاىل ي كتابه العزيزَ :
ص إبِِ ْذِين﴾ [المائدة.]110 :
﴿وتعِْرب ع
ئ ْاألَ ْك َمهَ َو ْاألَبْ َر َ
َ
فقد كان عيسى عليه السالم َّيسح بيده على األكمه ،وهو الذ مل ير النور منذ والدته،
خالد عبد العليم ،وقفات ي حياة األنبياء ،دار ابن كثري ،بريوت ،ط1425 ،1ه 2004 ،م ،ص.203
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فيععيد هللا له بصره ،ويزول عنه عماه ،ويكون مبصراً قو ِ البصر ،وإبراء عيسى عليه السالم
لألكمه واألبرص إبذن هللا ،دليل على نبوته ،ألن الكمه والربص ال عالج َلما من قبل األطباء،
ألنه ال يقدر طبيب على عالجهما ،فكان عالج عيسى َلذين املروني ،وإبراء املريضني بدون
عالج ،وهو غري طبيب ،دليل على أنه رسول هللا ،وأن هللا أيده هبذه اآلية واملعجزة ،أن هللا هو
الذ أبرأ وشفى على يد عيسى عليه السالم.566
 6ـ إحياء املوتى إبذن هللا:
ِ
ِِ
ني﴾ [آل عمران.]49 :
قال تعاىل﴿:إِ َّن ِي َذل َ
ك َآليَةً لَ عك ْم إِ ْن عكْن تع ْم عم ْؤمن َ
وقال تعاىلِ :
ِج الْ َم ْوتَى إبِِ ْذِين﴾ [المائدة.]110 :
﴿وإ ْذ عختْر ع
َ
َّ
إن إحياء عيسى عليه السالم املوتى هو إبذن هللا جلت قدرته ،واحمليي ي احلقيقة هو هللا
العلي القدير ،ولكن أجرى اإلحياء على يد املسيح عليه السالم؛ ليكون ذلك برهان نبوته،
ودليل رسالته.567
وظاهر هذه اآلية الباهرة أن عيسى عليه السالم كان َّير ابملوتى فيدعو هللا أن حيييهم،
فيستجيب هللا دعاءه وحيييهم ،فيخرجون من قبورهم أحياء.
َّ
عملي إلرادة هللا ،فاهلل سبحانه هو الذ
إن إحياء عيسى عليه السالم للموتى مظهر ِ
أحياهم ي احلقيقة وهو املسبب واملق ِدر واملريد ،ألنه هو الذ حييي وَّييت ،وما يفعله عيسى
عليه السالم إلحيائهم هو سبب ظاهر ِ  ،هللا هو الذ م ِكنه من ذلك وأقدره عليه ،وجعل
احلياة تدب ي ذلك امليت على يديه ،فال نقف عند السبب وننسى إرادة املسبب سبحانه
وتعاىل.
َّ
وإن إحياء املوتى آية بينة دالِة على نبوة عيسى عليه السالم؛ ألن البشر مجيعاً ال يستطيعون
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إحياء ميت ،فخروج امليت من قربه حيِاً بدعاء عيسى عليه السالم دليل على أن هللا تعاىل هو
الذ أحياه وجعل حياته على يد عيسى عليه السالم ليكون ذلك آية بينة على أنه رسول من
عند هللا.
ومن لطائف تعبري القرآن الكرمي عن آية إحياء عيسى للموتى أنه فيه نو من التعاقب
واملرحلية.
اَّللِ﴾
عحيِي الْ َم ْوتَى إبِِ ْذ ِن َّ
﴿وأ ْ
ي سورة آل عمران قال لبين إسرائيلَ :
ي سورة املائدة قال هللا ممتنِاً عليهِ :
ِج الْ َم ْوتَى إبِِ ْذِين﴾
﴿وإ ْذ عختْر ع
َ

[آل عمران.]49 :

[المائدة.]110 :

فهو أوالً أحياهم إبذن هللا ،فدبِت فيهم احلياة ،وصاروا أحياء ،وهذا ما تكفلت ابإلشارة
له آية سورة آل عمران.
وهو اثنياً أخرجهم من قبورهم أحياء ،فبعد أن دبت فيهم احلياة دعاهم إىل اخلروج من
قبورهم ،فخرجوا منها إبذن هللا ،وهذا ما تكفلت ابإلشارة له آية سورة املائدة.
فال تكرار ي إخبار القرآن عن احلالة الواحدة أكثر من مرة ،وإمنا هو التنو ي العر ،
وإفادة جديد ي كل مرة جديدة ،وسبحان من أنزل القرآن.568
َّ
إن زمن عيسى قد سادهم إنكار الروح ي أقوال بعضهم ،وأفعال مجيعهم ،فجاء عليه
السالم مبعجزة هي ي ذاهتا أمر خارق للعادة ،مصدق ملا َيت به الرسول وهي ي الوقت ذاته
إعالن صادق للروح ،وبرهان قاطع على وجودها.
فهذا طني مصور على شكل طري ،مث ينفخ فيه فيكون حياً ،ما ذاك إال ألن شيئاً غري
اجلسم وليس من جنسه فا عليه ،فكانت معه احلياة ،وهذا ميت قد أكله البلى ،وأخذت
أشالؤه ي التحلل ،وأوشكت أن تصري رميماً ،أو صارت يناديه املسيح عليه السالم ،فإذا هو
حي جييب نداء من انداه ،وما ذاك إال ألن روحاً غري اجلسم الذ غريه البلى حلت فيه بذلك
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النداء ،ففاوت عليه احلياة ،وهكذا.
لقد كانت معجزة عيسى عليه السالم من جنس دعايته ،وتناسب أخص رسالته ،وهو
الدعوة إىل تربية الروح ،واإلَّيان ابلبعث والنشور ،وأن هناك حياة أخرى جيازى فيها احملسن
خريا فخري ،وإن شراً فشر .وهل ترى أن معجزة إحياء املوتى
إبحسانه واملسيء إبساءته ،إن ً
تسمح ملنكر االخرة ابالستمرار ي إنكاره أو تسمح جلاحد البعث والنشور أن يستمر ي
جحوده .وقد أسلفنا لك القول إن اليهود كان يسود تفكريهم عدم االعرتاف بوجود االخرة.
وعدم اإلَّيان ابليوم االخر .إن مل يكن ابلقول فبالعمل .فكان إحياء املوتى صواً قوايً حيملهم
على اإلَّيان محالً .ولكنهم كانوا آبايت هللا جيحدون.569
 7ـ اخللق من الطني ونفخ الروح إبذن هللا:
اَّللِ
َخلع عق لَ عكم ِمن ال ِطِ ِ
ني َك َهْي ئَ ِة الطَِّْري فَأَنْ عف عخ فِ ِيه فَيَ عكو عن طَْ ًريا إبِِ ْذ ِن َّ
قال تعاىل﴿ :أ ْ
ْ َ
اَّللِ وأعنَبِئع عكم ِمبَا َأتْ عكلعو َن وما تَد ِ
ِِ ِ
ْاألَ ْكمهَ و ْاألَبْرص وأ ْ ِ
َّخ عرو َن ِي بعيعوتِ عك ْم
ََ
عحيي الْ َم ْوتَى إب ْذن َّ َ ِ ْ
َ َ َ ََ
ِ
ِ
ِ
ني﴾ [آل عمران.]49 :
ذَل َ
ك َآليَةً لَ عك ْم إِ ْن عكْن تع ْم عم ْؤمن َ

ئ
َوأعبْ ِر ع
إِ َّن ِي

جيف التمثال ويبيس ،كان ينفخ فيه
كان يصنع من الطني متثاالً على شكل طائر ،وبعدما ِ
حي حقيقي ،وكان هذا إبذن هللا وإرادته.
فيتحول هذا التمثال إىل طائر ِ
وهذه املعجزة عربت عنها سورة املائدة بلفظ آخر ،قال هللا تعاىل﴿ :وإِ ْذ َختْلع عق ِمن ال ِطِ ِ
ني
َ
َ
َك َهْي ئَ ِة الطَِّْري إبِِ ْذِين فَتَ ْن عف عخ فِ َيها فَتَ عكو عن طَْ ًريا إبِِ ْذِين﴾ [المائدة. ]110 :
واخللق :أصله التقدير املستقيم ،ويستعمل ي إبدا من غري أصل وال احتذاء.
ات و ْاألَر وجعل الظلعم ِ
﴿احلم عد ََِّّللِ الَّ ِذ خلَق َّ ِ
ات َوالن َور﴾
َ َ
قال تعاىلْ َْ :
الس َم َاو َ ْ َ َ َ َ َ َ
ِ
السماو ِ
ات
ودليل خلق السماوات واألر مبعىن إبداعهما من غري أصل ،هو قوله تعاىل﴿ :بَد ع
يع َّ َ َ
خاص ابهلل ،وَلذا جعله هللا
َو ْاأل َْر ِ ﴾ [األنعام ]101 :وهذا اخللق الذ هو اإلبدا من ال شيء ٌّ
[األنعام]1 :
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فصالً بينه وبني غريه سبحانه.
قال تعاىل﴿ :أَفَ َم ْن ََيْلع عق َك َم ْن َال ََيْلع عق أَفَ َال تَ َذ َّك عرو َن﴾ [النحل .]17 :ويعستعمل اخللق ي
اإلنْسا َن ِمن نعطْ َفة فَِإ َذا هو خ ِ
إجياد الشيء من الشيء ،قال تعاىلِ َ :
صيم عمبِني﴾
عَ َ
ْ
﴿خلَ َق ْ َ
[النحل.]4 :
ِ
﴿خلَ َق ِْ
اجلَ َّ
ان ِم ْن َمارِج ِم ْن َانر﴾
صال َكالْ َف َّخا ِر  َو َخلَ َق ْ
وقال تعاىلَ :
ص ْل َ
اإلنْ َسا َن م ْن َ
[الرحمن .]15-14 :وهذا اخللق الذ مبعىن التحويل قد جعله هللا لغريه ي بع األحوال ،كما ي
قوله تعاىل﴿ :وإِ ْذ َختْلع عق ِمن ال ِطِ ِ
ئ
ني َك َهْي ئَ ِة الطَِّْري إبِِ ْذِين فَتَ ْن عف عخ فِ َيها فَتَ عكو عن طَْ ًريا إبِِ ْذِين َوتعِْرب ع
َ
َ
ِ ِ
ِ
ْاألَ ْكمهَ و ْاألَبْر ِِ
ك إِ ْذ ِجْئ تَ عه ْم
يل َعْن َ
ِج الْ َم ْوتَى إبِِ ْذِين َوإِ ْذ َك َف ْف ع
َ َ َ َ
ص إب ْذِين َوإ ْذ عختْر ع
ت بَِين إ ْسَرائ َ
ِ
ِ ِ ِ
َّ
ين َك َف عروا ِمْن عه ْم إِ ْن َه َذا إَِّال ِس ْحر عمبِني﴾ [المائدة.]110 :
ابلْبَ يِنَات فَ َق َال الذ َ
فقد كان خلق عيسى للطري خلق حتويل ،ال خلق إبدا  ،أ من النو الثاين ،إذن كان
خلق عيسى عليه السالم ،حيث أقدره هللا عليه ،وأ َِذ َن له فيه فكان يصنع من الرتاب طيناً ،مث
ِِ
حيول هذا الطني التمثال إىل طائر ،إبذن هللا سبحانه.570
قال اإلمام ابن كثري ي قوله تعاىل :أ  :تصوره وتشكله على هيئة الطائر إبذين لك ي
ذلك فيكون طائراً ﴿وإِ ْذ َختْلع عق ِمن ال ِطِ ِ
ني َك َهْي ئَ ِة الطَِّْري إبِِ ْذِين﴾ ،أ  :فتنفخ ي تلك الصورة اليت
َ
َ
571
شكلتها إبذين لك ي ذلك ،فتكون طرياً ذاً روح إبذن هللا وخلقه .
 ما الذي خلقه عيسى عليه السالم؟
أخذ عيسى عليه السالم تراابً ،فجعله طيناً ،مث أخذ هذا الطني فجعل منه متثاالً على شكل
وهيئة طري ،مث نفخ فيه فصار طرياً حياً إبذن هللا تعاىل.
ليس هذا إجياد من العدم ،وال إبدا من ال شيء ،وإمنا هو حتويل أشياء خلقها هللا من
فحوَلا من حالة إىل حالة :تراب خلقه
العدم وأوجدها ي األر  ،فأخذها عيسى عليه السالم ِ
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هللا ،وماء خلقه هللا ،فأخذ عيسى هذين العنصرين ،فمزجهما معاً ،فصارا طيناً مث جعلهما
متثاالً ،فهل أوجد عيسى شيئاً من العدم؟
مث هذا اخللق املنسوب إىل عيسى الذ هو مبعىن التحويل فعله عيسى إبذن هللا ،فاهلل
هو املق ِدر واملسبب واخلالق ي احلقيقة ،وعيسى عليه السالم هو السبب اخلارجي ،والوسيلة
العملية حقق هللا على يده إرادته.572
َخلع عق
ولقد جاء التعبري القرآين عن خلق عيسى للطري من الطني حيث قال تعاىل﴿ :أِِ
َين أ ْ
لَ عكم ِمن ال ِطِ ِ
ني﴾ [آل عمران.]49 :
ْ َ
وقال تعاىل أيضاً﴿ :وإِ ْذ َختْلع عق ِمن ال ِطِ ِ
ني َك َهْي ئَ ِة الطَِّْري إبِِ ْذِين فَتَ ْن عف عخ فِ َيها فَتَ عكو عن طَْ ًريا إبِِ ْذِين﴾،
َ
َ
حيث ذكر املادة اليت َيلق الطري منها ،وهي (الطني).
فهو مل َيلق الطني ،وإمنا َيلق َلم من الطني ،وكان هذا األمر إبذن هللا ،فاهلل هو الذ أذن
له بذلك ،وهو سبب مباشر ماد  ،وهو التأكيد على إذن هللا لتقرير الوحدانية وتفرد هللا
ابخللق ،وهو اإلجياد واإلبدا .
ومعىن على شكل صورة ﴿ َك َهْي ئَ ِة الطَِّْري﴾ ،والتقدير :أعوجد وأوع لكم من الطني متثاالً،
وهذا التمثال يكون مصوراً على شكل الطائر.
َخلع عق لَ عكم ِمن ال ِطِ ِ
ني َك َهْي ئَ ِة
وقول عيسى ،يدل على أنه كان ﴿أ ْ
ْ َ
التماثيل املصورة واجملسمة ،يتقن تشكيلها وحيسن إجيادها.

الطَِّْري﴾ ي صنع هذه

وبعدما حيسن صنع التمثال كان ينفخ فيه فيتحول عن متثال جامد إىل طري حي ،إبذن هللا.
اَّللِ﴾ [آل عمران﴿ ]49 :فَتَ ْن عف عخ فِ َيها فَتَ عكو عن طَْ ًريا إبِِ ْذِين
﴿ فَأَنْ عف عخ فِ ِيه فَيَ عكو عن طَْ ًريا إبِِ ْذ ِن َّ
ِِ ْذِين﴾ [المائدة]110 :
ص إب
َوتعِْرب ع
ئ ْاألَ ْك َمهَ َو ْاألَبْ َر َ
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 فاهلل هو الذ أذن لعيسى عليه السالم ي النفخ ي متثال الطري.
 وهللا هو الذ شاء أن يوجد احلياة ي التمثال.
 وهللا هو الذ جعله طرياً حياً وليس لعيسى عليه السالم دور ي ذلك إال
النفخ فقط.
َّ
إن نفخة عيسى ي متثال الطري هو سبب مباشر ماد  ،جعل هللا احلياة فيه مرتتبة على
النفخة ،فاملسبب واملقدر واملريد هو هللا.
عز وجل ،وقد حرص القرآن الكرمي على أتكيد هذه
فواهب احلياة للطري وخالقه هو هللا َّ
احلقيقة ،حيث صرح أبن قيام متثال الطري طري حياً قد كان إبذن هللا﴿ :وإِ ْذ َختْلع عق ِمن ال ِطِ ِ
ني
َ
َ
ِ
َك َهْي ئَ ِة الطَِّْري إبِِ ْذِين فَتَ ْن عف عخ فِ َيها فَتَ عكو عن طَْ ًريا إبِِ ْذِين﴾ [المائدة ]110 :حيث جاءت (إذن هللا) مكررة
مرتني؛ مرة ي ووع متثال الطري ،ومرة ي حتول التمثال إىل طري حي بعد النفخة.
إن هذه املعجزة آية بينة لعيسى عليه السالم ،تدل على أنه رسول هللا ،ألَّنا خارقة للعادة،
ال يستطيع أحد القيام هبا ،إال أن يكون نبياً أو رسوالً ،وإال فمن يقدر على جعل الروح ي
نِب
متثال َّ
جمسم جامد ،وحيوله إىل طري حىت يطري ويتحرك مبجرد النفخ فيه؟ ال يفعل ذلك إال ِ
أجرى هللا آيته على يديه.573
 8ـ إخباره عن الغيوب:
أخرب عيسى عليه السالم ابلعديد من األخبار واألمور الغائبة عن حسه ،واليت مل يسبق له
معاينتها ،وذلك من مثل إخباره مبا أكلوا ومبا يدخرون ي بيوهتم .قال تعاىلَ ﴿ :وأعنَبِِئع عك ْم ِمبَا
َأتْ عكلعو َن وما تَد ِ
َّخ عرو َن ِي بعيعوتِ عك ْم ﴾ [آل عمران.]49 :
ََ
واملعىن ي اآلية الكرَّية ،أ  :أخربكم مبا أتكلون مما مل أشاهده ومل أعاينه ومل أكن معكم
وقت أكلكم ،وأنبئكم أيضاً مبا ترفعونه وختبئونه وت ِدخرونه ي بيوتكم من أصناف الطعام ،فإذا
ما اجتمعت جمموعة على أصناف طعام ،وكان عيسى عليه السالم ي مكان اخر مل يشاهدهم،
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فإنه َيرب من معه أبصناف الطعام اليت على مائدة اجملموعة ،وكأنه جالس معهم يرى ما أمامهم،
وإذا جاءه جمموعة فإنه َيرب كل واحد منهم مبا ي بيته من أصناف الطعام ابلتفصيل ،كأن
يقول له :عندك من كذا وكذا كمية وعدد كذا وكذا ،وإخباره هبذين النوعني معجزة من هللا له،
دالة على نبوته ،تضاف إىل معجزاته األخرى؛ ألن العلم مبا َكلون وما ي ِدخرون من ابب العلم
ابلغيب ،وهذه األشياء من غيب احلاور ،الذ هو غائب عن عني البشر ،مع أنه موجود ي
مكان اخر ،وعلم عيسى أبصناف الطعام املأكولة واملدَّخرة ،مما مل يشاهده ،دليل على أن هللا
ص بعلم الغيب ،وأنه يععلِم
هو الذ أخربه بذلك ،وأعلمه به ،فمن املعلوم عندان أن هللا اختع ِ
منه ما شاء من عباده.574
حرص القرآن الكرمي على بيان أن ما قدمه عيسى عليه السالم من اآلايت َلم هو آية من
هللا سبحانه ،ولذلك تكررت كلمة (آية) ي النص القرآين الذ أخرب عن تلك اآلايت.
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َخلع عق لَ عك ْم ِم َن
َين قَ ْد جْئ تع عك ْم ِآبيَة م ْن َربِِ عك ْم أِِ
يل أِِ
َين أ ْ
قال تعاىلَ :
﴿وَر عس ًوال إ َىل بَِين إ ْسَرائ َ
ال ِطِ ِ
عحيِي الْ َم ْوتَى
ني َك َهْي ئَ ِة الطَِّْري فَأَنْ عف عخ فِ ِيه فَيَ عكو عن طَْ ًريا إبِِ ْذ ِن َّ
اَّللِ َوأعبْ ِر ع
ص َوأ ْ
ئ ْاألَ ْك َمهَ َو ْاألَبْ َر َ
ِ
ِِ
اَّللِ وأعنَبِئع عكم ِمبَا َأتْ عكلعو َن وما تَد ِ
ِِ ِ
ني
َّخ عرو َن ِي بعيعوتِ عك ْم إِ َّن ِي ذَل َ
ك َآليَةً لَ عك ْم إِ ْن عكْن تع ْم عم ْؤمن َ
ََ
إب ْذن َّ َ ِ ْ
 ومص ِِدقًا لِما بني ي َد َّ ِمن التَّوراةِ وِأل ِ
عح َّل لَ عك ْم بَ ْع َ الَّ ِذ عحِِرَم َعلَْي عك ْم َوِجْئ تع عك ْم ِآبيَة ِم ْن
َ ع َ َ َْ َ َ
َ َْ َ
ربِ عكم فَاتَّ عقوا َّ ِ
َطيع ِ
اعبع عدوهع َه َذا ِصَراط عم ْستَ ِقيم﴾
ون  إِ َّن َّ
اَّللَ َرِِ يب َوَرب عك ْم فَ ْ
اَّللَ َوأ ع
َِ ْ
[آل عمران.]51-49 :
لقد تكررت كلمة (آية) ثالث مرات:
 ي ﴿قَ ْد ِجْئ تع عك ْم ِآبيَة ِم ْن َربِِ عك ْم﴾
ِ
ِِ
ني *﴾
 ي ﴿إِ َّن ِي َذل َ
ك آلَيَةً لَ عك ْم إِ ْن عكْن تع ْم عم ْؤمن َ
 ي ﴿ ِجْئ تع عك ْم ِآبيَة ِم ْن َربِِ عك ْم﴾
َّ
إن الرتكيز القرآين على آايت عيسى عليه السالم دليل على أمهية اآلايت لألنبياء ،ودليل
 574املرجع نفسه.310/4 ،
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على أن عيسى عليه السالم عبد هللا ورسوله ،كان يتلقى اآلايت من هللا ،ويقدمها لبين إسرائيل،
وبعدما ق ِدم عيسى عليه السالم آايته لبين إسرائيل أخربهم أن رسالته استمرار لرسالة سلفه
موسى عليه السالم ،ي أساسها وروحها ،وَلذا فهو مص ِِدق للتوراة  .وقد تكلمنا عن هذا
املعىن فيما ﴿ومص ِِدقًا لِما بني ي َد َّ ِمن التَّوراةِ وأل ِ
عح َّل لَ عك ْم بَ ْع َ الَّ ِذ عحِِرَم َعلَْي عك ْم﴾
َ ع َ َ َْ َ َ
َ َْ َ
وكان عيسى عليه السالم حريصاً على التأكيد على الفصل بني األلوهية والعبودية ،وعلى
ورب العاملني ،وكان َيرب بين إسرائيل املدعوين بذلك ،ولذلك
أنه عبد هللا ورسوله ،وأن هللا ربه َّ
اعبع عدوهع َه َذا ِصَراط عم ْستَ ِقيم﴾
ختم بيانه الدعو إىل بين إسرائيل بقوله﴿ ِ:إِ َّن َّ
اَّللَ َرِِ يب َوَرب عك ْم فَ ْ
[آل عمران.]51 :
وهذا إبطال ملا ادعته النصارى من أتليه عيسى عليه السالم ،حيث أخربهم أن هللا هو ربه
ورهبم ،وأن هللا أرسله برسالته ،وأَّنم مطالبون بعبادة هللا ،وطاعته ،وأن هذا هو الطريق املستقيمِ،
اعبع عدوهع َه َذا ِصَراط
تربايً من الذ يقوله ﴿إِ َّن َّ
اَّللَ َرِِ يب َوَرب عك ْم﴾ ،واحتجاجاً من هللا عليهم﴿ ،فَ ْ
ِ
575
عم ْستَ ِقيم *﴾ .
 9ـ نزول املائدة من السماء لطلب حواريه:
احلََوا ِريو َن َاي
تبقى اإلشارة إىل معجزة املائدة النازلة من السماء ي قوله تعاىل﴿ :إِ ْذ قَ َال ْ
ِ
ِ
اَّللَ إِ ْن عكْن تع ْم
الس َم ِاء قَ َال اتَّ عقوا َّ
ك أَ ْن يعنَ ِِزَل َعلَْي نَا َمائِ َد ًة ِم َن َّ
يع َرب َ
يسى ابْ َن َم ْرَميَ َه ْل يَ ْستَط ع
ع َ
ِ
ِ
ِِ
ص َدقْ تَ نَا َونَ عكو َن َعلَْي َها ِم َن
ني  قَالعوا نعِر ع
عم ْؤمن َ
يد أَ ْن ََنْ عك َل مْن َها َوتَطْ َمئ َّن قعلعوبعنَا َونَ ْعلَ َم أَ ْن قَ ْد َ
َّاه ِدين  قَ َال ِعيسى ابن مرمي اللَّه َّم ربَّنا أَنْ ِزْل علَي نا مائِدةً ِمن َّ ِ
ِ
يدا
الس َماء تَ عكو عن لَنَا ِع ً
َ ْ ع َ ْ ََ ع َ َ
َ َْ َ َ َ
الش َ
آخ ِرَان وآيةً ِمْنك وارزقْ نا وأَنْت خري َّ ِ
ِأل ََّولِنَا و ِ
اَّللع إِِِين عمنَ ِِزعَلَا َعلَْي عك ْم فَ َم ْن يَ ْك عف ْر
ني  قَ َال َّ
الرا ِزق َ
َ
َ َ َ َ ْ ع َ َ َ َ ْع
ب ع عد ِمْن عكم فَِإِين أعع ِِذبه ع َذااب َال أعع ِِذبه أ ِ
ِ
ني﴾ [المائدة.]115-112 :
َح ًدا م َن الْ َعالَم َ
َْ
ْ ِ َ عع َ ً َ عع َ
نالحظ أن ما ذكره القرآن الكرمي عن معجزات املسيح أَّنا كلها معجزات حسية؛ لتكون
برهاانً علمياً على صدق نبوته ،ومناسبة ألهل زمانه الذين طبعت حياهتم نزعة مادية متطرفة،
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فجاءهم من اآلايت مبا ال سبيل ألحد إليه إال أن يكون مؤيَّداً من هللا.576
ويكمن دور املعجزة أساساً ي أتكيد الدعوة أو الرسالة عند املبلِغ ،ومن مثِ تصديق الناس
حتول القلوب
َلا وطاعتهم هلل وعبادته ،وال تكمن أمهِيِة املعجزة ي اإلهبار أو اإلدهاش ،بل ي ِ
وتوبة الناس عند مشاهدهتا ،وقد ساعدت املعجزات املؤيدة من هللا املسيح عيسى عليه السالم
ي إرشاده للناس ووعظهم وردهم إىل طاعة هللا ،وإخالص العبادة له ،وإفراده ابلوحدانية،
والداللة على عظمة هللا وقدرته وحكمته وعلمه وسعة رمحته خبلقه.
اثلثًا :عيسى عليه السالم واحلواريون واملائدة:
 1ـ احلواريون:
وردت كلمة احلواريون ي القرآن مخس مرات ،وكلها وصف ألتبا عيسى عليه السالم
املؤمنني به وكلها واردة بصيغة اجلمع ،وتعددت األقوال ي سبب تسمية أنصار عيسى عليه
قصارين وقيل صيادين ،وقال
السالم ابحلواريني :واحلواريون أنصار عيسى عليه السالم :كانوا ِ
بع أهل العلم :إمنا مسِوا حواريني ألَّنم كانوا يعطهرون نفوس الناس ،إبفادهتم الدين والعلم
وحرصهم على تربية النفوس وتزكيتها  ،وقال بع العلماء :إمنا كانوا صيادين الصطيادهم
نفوس الناس من احلرية وقيادهتم إىل احلق.577
وأورد اإلمام الطربي ثالثة أقوال يف سبب تسميتهم ابحلواريني ور هج َح األول منها:
اختلف أهل التأويل يف سبب تسميتهم (احلواريني):
فقال بعضهم :عمسِو بذلك لبيا

ثياهبم.

قصارين يبيضون الثياب.
وقال آخرون :كانوا ِ

 576عبد القادر جنوش ،أداين العامل املقارن ،دار الضياء ،الكويت1435 ،ه 2014 ،م ،ص.198
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قال آخرون :هم خاصة أتبا األنبياء وصفوهتم ،والراجح هو القول األول عند الطرب .578
رج َح أَّنم عمسِوا حواريني ألَّنم آمنوا بعيسى عليه السالم وأيِدوه
وأما اإلمام ابن كثري فقد َّ
ونصروه ،وبني أن احلوار هو الناصر.579
والراجح ما رجحه ابن كثري ،ودليل ذلك ما رواه البخار ومسلم عن جابر بن عبد هللا
روي هللا عنهما قال :قال النِب (ﷺ) :من َتيين خبرب القوم يوم األحزاب؟ فقال الزبري روي
نِب
هللا عنه :أان مث قال :من َتيين خبرب القوم؟ قال الزبري :أان ،فقال النِب (ﷺ) :إن ِ
لكل ِ
حوارًاي وحوار ِ الزبري.580
فقد أراد الرسول (ﷺ) أن يقوم واحد من أصحابه لينظر ما يفعل املشركون يوم األحزاب،
فندهبم وخربهم وكان الزبري بن العوام روي هللا عنه هو الذ يقوم ي املرات الثالث ،وعلق
رسول هللا (ﷺ) على قيام الزبري ي املرات الثالثة أبن هللا جعل لكل نِب حوارًاي يؤيده وينصره،
وإن حواريِه هو الزبري بن العوام روي هللا عنه ،أ أن الزبري هو انصر رسول هللا (ﷺ) من
البشر ،ومؤيده ومتابعه وليس معىن هذا قصر النصرة على الزبري وحده ونفيها عمن سواه من
املهاجرين واألنصار ،وإمنا معناه أنه كان أبرز حوار وانصر لرسول هللا (ﷺ) ي تلك احلادثة،
وإال فإن الصحابة كانوا مجيعاً حواريِني لرسول هللا (ﷺ) ونصروه واتِبعوه وأيدوه ،وكانوا أفضل
من احلواريني أتبا عيسى عليه السالم.
إن هذا احلديث الصحيح يدل على أن (احلواريني) ليسوا خاصني بعيسى عليه السالم،
مقصورا عليهم.
وأن لقب (احلواريني) ليس
ً
إن (احلواريني) هم أتبا كل نِب وإن هذا اللقب يطلق على كل من أيِدوا نبيًا ونصروه،
فأتبا موسى عليه السالم حواريون ،وأتبا عيسى عليه السالم حواريون ،وأتبا حممد (ﷺ)

 578تفسري الطرب  ،تقريب وهتذيب.280 279/2 ،
 579تفسري ابن كثري.345/1 ،
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581
نِب
لكل
(إن
له:
و
ق
ي
وذلك
املعىن،
هذا
ي
يح
ر
ص
احلديث
و
،
حواريون وهكذا
ِ ِ
حوارًاي.582)...

وإذا كان أتبا وأنصار كل نِب حواريِني له ،فإن هذا يدلنا على أن سبب تسمية أنصار
قصارين أو صيادين ،أو ذو مالبس بيضاء
عيسى عليه السالم حواريون ،ليس ألَّنم كانوا ِ
وإمنا ألَّنم آمنوا بعيسى عليه السالم وأيدوه ونصروه.583
أ ـ عيسى عليه السالم يدعو احلواريني لنصرته:
وقد دعا عيسى عليه السالم أتباعه احلواريني إىل نصرته ملا رأى كفر معظم بين إسرائيل قال
س ِع ِ
ص عار
اَّللِ قَ َال ْ
صا ِر إِ َىل َّ
احلََوا ِريو َن َْحن عن أَنْ َ
يسى مْن عه عم الْ عك ْفَر قَ َال َم ْن أَنْ َ
هللا تعاىل﴿:فَلَ َّما أ َ
َح َّ َ
ِ
ِ
َِّ
ِ
ول فَا ْكتع ْب نَا َم َع
الر عس َ
ت َواتَّبَ ْعنَا َّ
اَّلل َآمنَّا ِاب ََّّلل َوا ْش َه ْد ِأب ََّان عم ْسل عمو َن  َربَّنَا َآمنَّا مبَا أَنْ َزلْ َ
ِِ
ين﴾ [آل عمران.]53-52 :
الشَّاهد َ
اوحا وظاهراً ،ولذلك
أحس عيسى عليه السالم الكفر من بين إسرائيل وأصبح ً
ابرزا وو ً
لقد ِ
أحسه عيسى عليه السالم ببدايته بعدما أراهم كل تلك املعجزات اليت ال تتهيأ لبشر واليت
تشهد أبن هللا وراءها ،وأن قوة هللا تؤيدها وتؤيد من جاءت على يده ،مث على الرغم من أن
املسيح جاء ليخفف عن بين إسرائيل بع القيود والتكاليف عندئذ دعا دعوته.
اَّللِ﴾ :من أنصار إىل دين هللا ودعوته ومنهجه ونظامه584؟ أ
صا ِر إِ َىل َّ
﴿قَ َال َم ْن أَنْ َ
من الذين رووا أن يكونوا أنصار ألواجه هبم الذين حياربون دعويت على أن يكون أولئك
األنصار منصرفني متجهني إىل هللا تعاىل يبغون غري رواه ،وهذا التخيري الكرمي فيه إشارة إىل
معان ثالثة:
ـ املعىن األول :أن األكثرين مل يكونوا مؤمنني ولذلك عرب بقوله :فنسب الكفر إليهم وذلك
 581اخلالد  ،القصص القرآين عر وقائع وحتليل أحداث.315/4 ،
 582البخار  ،رقم .2847
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﴿فَلَ َّما أَح َّ ِ
يسى ِمْن عه عم الْ عك ْفَر﴾ يكون إال إذا كان الكافرون هم الكثرة الظاهرة ،واملؤمنون
َ
سع َ
ِ
اَّلل﴾
صا ِر إِ َىل َّ
هم القلِة املغمورة ،حىت حبث عنهم السيد املسيح بقولهَ ﴿ :م ْن أَنْ َ
ـ املعىن الثاين :الذ يشري إليه النص الكرمي :أن السيد املسيح عليه السالم أحس أبنه
مقصودا ابألذى وأن الدعوة احلق أصبحت مهامجة من تلك الكثرة الساحقة ،ولذلك
أصبح
ً
وقوة من جهة ،ويكونون مدرسة الدعاية له واخللية
طلب أن يكون له نصراء جيعلون احلق منعة ِ
اليت تدرس فيها حقائقه من جهة أخرى.
ـ املعىن الثالث :الذ يشري إليه النص هو :أ ِن النصرة احلقيقية ي مثل هذا املقام أساسها

إخالص النية هلل واالجتاه إليه وتفوي األمور إليه ،فإَّنم إن كانوا قليالً فهم مبعونة هللا كثريون:
اَّللَ لََق ِو ٌّ َع ِزيز﴾ [الحج.]40 :
ص عرهع إِ َّن َّ
صَر َّن َّ
اَّللع َم ْن يَْن ع
﴿ولَيَ ْن ع
َ
اَّللِ﴾ :احلواريون هنا هم أنصار عيسى عليه السالم أخلصوا
﴿قَ َال ْ
ص عار َّ
احلََوا ِريو َن َْحن عن أَنْ َ
له ،وكانوا عونه ي الدعاية إىل احلق بعد هللا تعاىل الذ أمده بنور من عنده وكان احلواريون
من خاصة عيسى عليه السالم ،وقد صفت نفوسهم وخلصت من أدران الدنيا وأهوائها بفضل
هللا مث صحبتهم لعيسى عليه السالم ،وقد أجاب احلواريون عيسى عليه السالم عندما أخذ
يبحث عن النصراء.
َنصار) :وهم بذلك بينوا اهتداءهم ألمرين:
ـ َ
(َن ُن أ ُ
 1ـ األمر األول :أَّنم علموا أنه يتكلم عن هللا وأنه رسول أمني ولذلك اعتربوا إجابة دعوته
َنصار
هي من إجابة دعوة هللا وأَّنم إذا كانوا نصراءه فهم نصراء هللا تعاىل ولذا قالواَ :
(حن عن أ ع
اَّللِ) ومل يقولوا :أنصارك.
َّ
 2ـ األمر الثاين :أَّنم فهموا أن نصرته تكون إبخالص النية هلل تعاىل وتصفية نفوسهم من
كل أدران اَلوى حىت تكون خالصة هلل تعاىل ،ولذلك أردفوا قوَلم هذا مبا حكاه سبحانه
وتعاىل عنهم بقوله تعاىل.585
 585حممد أبو زهرة ،زهرة التفاسري.1237/3 ،
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﴿ َآمنَّا ِاب ََّّللِ َوا ْش َه ْد ِأب ََّان عم ْسلِ عمو َن *﴾ :فهذا النص الكرمي يفيد مقدار إدراكهم ملعىن نصرة
هللا تعاىل ونصرة رسوله عيسى عليه ،قالوا أ  :امنا أبنه الواحد األحد الفرد ﴿ َآمنَّا ِاب ََّّللِ﴾،
كفوا أحد ،وأنه خلق األشياء إبرادته املختارة وبقدرته الفعالة،
الذ مل يلد ومل يولد ومل يكن له ً
وجود املعلول عن العلة واملسبب عن السبب ،كما يدعي بع الفالسفة
ومل توجد عنه األشياء َ
ي عصرهم ،وأردفوا قوَلم مبا يدل على اإلذعان املطلق هلل تعاىل وإخالص نيتهم وقلوهبم له
سبحانه بقوَلم ﴿ َوا ْش َه ْد ِأب ََّان عم ْسلِ عمو َن *﴾ َّ ،
إن الشهادة هنا مبعىن العلم املنبعث من املعاينة
واملشاهدة ،فهم يطلبون من سيدان عيسى أن يعلم علم معاينة أبَّنم مسلمون ،أ  :خملصون
قد أسلموا وجوههم هلل رب العاملني وصاروا بتفكريهم وقلوهبم وجوارحهم هلل تعاىل ،وإن ذلك
فوق أنه إعالم حلقيقة نفوسهم هو إشهاد من قبلهم مبا خلصت به أرواحهم ،وقد خاطبوا هبذا
اخلطاب نِب هللا تعاىل جميبني دعوته ملبيني نداءه معلنني نصرته.586
وقد جهروا إبَّياَّنم ابهلل وطلبوا من نبيهم عيسى عليه السالم أن يشهد َلم أمام هللا أبَّنم
مؤمنون مسلمون أنصار هللا ،وقد طلبوا منه أن يشهد ألَّنم يعلمون أن شهادته َلم عظيمة عند
هللا ،ثقيلة ي ميزان هللا ،ألن رسول هللا الشاهد الشهيد عليهم وتصرحيهم أبَّنم مسلمون؛ ألَّنم
آمنوا بعيسى عليه السالم ودخلوا ي دينه وبذلك يكونون قد استسلموا وخضعوا ﴿ َوا ْش َه ْد ِأب ََّان
عم ْسلِ عمو َن *﴾ ،ألن اإلسالم ي معناه العام هو اخلضو املطلق هلل ،واعتبارهم مسلمني دليل
على أن كل نِب جاء ابإلسالم ،وأن دين كل نِب هو اإلسالم ،وأن أتبا كل نِب مسلمون،
وهذه اآلية صرحية أبن عيسى عليه السالم جاء ابإلسالم ،وأن دينه هو اإلسالم ،وأن أتباعه
يصرحون قائلني ﴿ َآمنَّا ِاب ََّّللِ َوا ْش َه ْد ِأب ََّان عم ْسلِ عمو َن *﴾.587
هم املسلمون فها هم احلواريون ِ
مث اجتهوا بعد ذلك إىل هللا تعاىل ضارعني إليه قائلني:
ِ
ول﴾ :وقد صدَّروا وراعتهم إىل هللا تعاىل ابالعرتاف
الر عس َ
ت َواتَّبَ ْعنَا َّ
﴿ َربَّنَا َآمنَّا مبَا أَنْ َزلْ َ
الكامل ،وي االعرتاف ابلربوبية إحساس صادق جبالل النعم ،وتقدمي شكر املنعم ،مث االعرتاف
ابلربوبية احلق يطو ي ثناايه االعرتاف ابأللوهية احلق ،ألن كمال اخلضو هلل ال يكون إال
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ابإلَّيان ابلربوبية ،ووراء هذا كله اإلفراد ابلعبودية ،مث بعد الضراعة بلفظ الربوبية أعلنوا اخلضو
ِ
ت﴾،
واإلذعان الكامل ،فقالواَ ؛ أ  :صدَّقنا تصديق إذعان وتسليم هداية مبا ﴿ َربَّنَا َآمنَّا مبَا أَنْ َزلْ َ
وما أنزل هللا تعاىل على عيسى عليه السالم هو تكليفات ،فاإلَّيان الصادق يقتضي العمل،
ألن العمل يدل على كمال اإلَّيان ،وألن املخالفة من غفوة اإلَّيان ،وقد أتكد ذلك املعىن وهو
ول﴾ ،واتبا
الر عس َ
العمل مبقتضى ما أنزل َلم بعد ذلك ي وراعتهم :وهو عيسى عليه ﴿ َواتَّبَ ْعنَا َّ
الرسول يكون ابلعمل هبديه واألخذ بسنِته.588
وإذا كانوا قد ورعوا إىل رِهبم هبذا اإلَّيان تلك الضراعة ،فقد اجتهوا مع ذلك إىل دعائه
راجني إبجابته أن يقو هللا سبحانه وتعاىل إَّيانه وأن ينقلهم من اإلَّيان الغيِب إىل اإلَّيان الذ
يصل إىل درجة تشبه املشاهدة ،ولذا قالوا:
ِِ
ين *﴾ أ  :إذا كنا قد امتألت قلوبنا ،وألوهيتك وعبوديتك فارفعنا
﴿فَا ْكتع ْب نَا َم َع الشَّاهد َ
إىل مرتبة أعلى هي أن نكتب مع الشاهدين ،ومن هم الشاهدون؟ هم الذين صفت نفوسهم
وزكت مداركهم ،حىت وصلوا إىل درجة العلم الذ يكون كعلم املشاهدة والرؤية ،الذ قال ي
أمثاَلم حممد (ﷺ) :اعبد هللا كأنك تراه ،فإن مل تكن تراه فإنه يراك ،فهذه مرتبة من اإلَّيان
واملعرفة أعلى من جمرد اإلَّيان ،وإن النص الكرمي يدل على وجود ذلك الصنف من العباد
األصفياء األنقياء األبرار ،وأَّنم ي أعلى درجات اليقني ،بدليل أن هؤالء األنقياء طلبوا أن
يكونوا ي هذا الصنف ،وحكى العلي القدير لألجيال طلبهم الذ رشحهم له فرط وراعتهم
وتقواهم ،وأولئك الشاهدون هم األنبياء والصديقون والشهداء.589
أحس عيسى عليه السالم حبدة كفر الكافرين ،وشدة نضاَلم ،ولذلك اجته إىل أن يكون
َّ
له دعاة مناصرون أطهار ،تكون منهم مدرسة احلق ،وأخذ يبث تعاليمه ي تالميذه ،وينتقل ي
مرشدا ابعثًا األرواح إىل اإلَّيان ابحلق ،ولكنهم
هاداي ً
أراوي بيت املقدس وجباَلا واكامها ً
جحدوا ابحلق بعد أن ظهرت أماراته وقامت بيناته ،مث أخذوا حيولون بينه وبني هدايته ،ودعوة
انتشارا ،قرروا أنه ال َّ
بد أن يقطعوا حركته َّنائيًا
احلق اليت يدعو هبا ،وملا رؤوا أن نور احلق يزداد
ً
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بتدبري الشر لشخصه ،ويستفاد من اإلشارات القرآنية أَّنم حاولوا قتله ،وال يستغرب على
اليهود عمل فاجر ،فهم ي ماويهم كما نراهم اليوم ي حاورهم ،ولذا قال تعاىل بعد أن بلغت
دعوة احلق أقصاها وأعالها.
عياان
﴿ َوَم َك عروا َوَم َكَر َّ
اَّللع﴾ :أ أن هؤالء الذين أحس عيسى عليه السالم منهم ،وراه ً
كون فيهم مدرسة اَلداية ابحلواريني ،وأخذوا يدبرون التدبري للقضاء عليه أو على
منهم بعد أن ِ
دعوته ،واملكر كما يظهر من عبارات القرآن :هو التدبري الذ جيتهد صاحبه ي إخفائه عمن
خريا ،فمكر
َّيكر به ،ولذا نسب املكر إىل هللا تعاىل ،وال َّيكن أن يكون عمل هلل تعاىل إال ً
الفجار إليذاء األبرار ال َّيكن أن يكون خرياً ،ومكر هللا تعاىل إلحباط تدبري األشرار ال يتصور
خريا .وقد دبر أولئك قتل عيسى عليه السالم ،وهللا دبر محايته ،وقد متَّ ما أراد
إال أن يكون ً
هللا تعاىل ولذا قال تعاىل :وهللا من وراء كل من يدبر الشر لألطهار وهو الذ حيفظ بعلمه
590
وقدرته األبرار
وي قول احلواريني دعاء من األعماق أن يكتبهم هللا مع الشاهدين ﴿فَا ْكتع ْب نَا َم َع
ِِ
ين*﴾ ،أ أن يوفقهم ويعينهم ي أن جيعلوا من أنفسهم صورة حياة َلذا الدين ،وأن
الشَّاهد َ
يبعثهم للجهاد ي سبيل حتقيق منهجه ي احلياة ،وإقامته جمتمع يتمثل فيه هذا املنهج ولو ِأدوا
مثن ذلك حياهتم ليكونوا من (الشهداء) على حق هذا الدين .وهو دعاء جدير أبن يتأمله كل
من يدعي لنفسه اإلسالم ،فهذا هو اإلسالم كما فهمه احلواريون وكما هو ي ومري املسلمني
احلقيقني.591
لقد حتدثت اآلايت الكرَية يف القرآن الكرمي عن أهم صفات احلواريني وهي:
 اإلَّيان ابهلل ورسوله.
 اعرتفوا ابإلسالم دينًا ورسالة إىل الناس.

 مث أَّنم كانوا مسلمني مستسلمني هلل سبحانه مطيعني تعليماته جميبني لنداءاته.
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شاهدا عند هللا يوم تشخص
 مث أَّنم طلبوا من عيسى عليه السالم أن يكون َلم ً
فيه األبصار ويقوم الناس ليوم احلساب.
إن هذه الصفوة تتلمذت على يد السيد املسيح وعرفت منه أحكام التوراة اليت نزلت على
موسى ،وكذا تفاصيل ما جاء به اإلجنيل ،كما انتهلوا منه عليه السالم التقوى والزهد واجلهاد
والصرب والعزم ،وانتشروا من بني الناس لنشر أحكام دين هللا تعاىل والتبليغ بشريعته الغراء.
َّ
إن عيسى عليه السالم قد أع ِد هؤالء النخبة ورعاهم برتبية خاصة ،وحمِصهم وهيأهم
لساان
اعا يتحرك هبم ،وعينًا تسهر على رسالة هللا سبحانه ،و ً
للمهمات الدعوية ،وجعلهم ذر ً
ويدا يضرب هبا أعداءه ،وإَّياان ورجاالً رابنيون يسيحون ي األر
حياور وجيادل ي سبيل احلقً ،
ويتفقهون حببل هللا ومنهجه.
َّ
وخاصة عملية حركية وع ِدة موووعية البد منها ي كل زمان
إن بناء النخبة ورورة رسالية
ِ
ومكان لقادة التغيري وأبطال الصرا من أجل املثل العليا ،فهم نواة احلق ،ومخرية اَلدى ،وع ِدة
منهجا من قبل عيسى ،فقد كان
أهل اإلَّيان ،وهذا ما سبق أن ِاختذه موسى عليه السالم ً
األصحاب ي عهده ،وكذلك رسول اَلدى حممد (ﷺ) ،فقد اختذ األنصار واألصحاب ي
عهده ،ذلك أن األبرار من النخب تعين املنتخبني من العامة وصفوهتم وعصارة اجملتمع وأهل
الرأ والتقوى والعزم واالجتهاد فيهم فضالً عن الصالح واالستقامة ي كل املقاطع الدعوية،
ومتثل النخب ذرا القيادة الرسالية وأداهتا الضاربة ي عملية التغيري والتبليغ ،وحلقاهتا املوصولة
وعوان أساسيًا حلملة مبادئ احلق ي كافة
مع األمة والعامة ،ولذلك فإَّنا تشكل أداة فاعلة ً
املراحل وخمتلف العصور.
اعتماد هذا النهج قدوة ،ونعين به االقتداء أبنبياء هللا ورسله واقتفاء
إن من دواعي النجاح
ع
بتجارهبم وأتسيًا ابلقومي من األساليب ،وكل أساليب رسل هللا قوَّية هتد إىل الرشد وإىل صراط
مستقيم.592
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ب ـ االقتداء ابحلواريني:
ِ
قال تعاىل﴿ :اي أَي ها الَّ ِذين آمنعوا عكونعوا أَنْصار َِّ
ِ
ني َم ْن
يسى ابْ عن َم ْرَميَ ل ْل َح َوا ِريِِ َ
َ َ
َ َ
ََ
اَّلل َك َما قَ َال ع َ
احلوا ِريو َن َْحنن أَنْصار َِّ
أَنْصا ِر إِ َىل َِّ
ِ ِ
ِ ِ
ت طَائَِفة
يل َوَك َفَر ْ
ممنَ ْ
َ
اَّلل فَ َ
ع َع
اَّلل قَ َال ََْ
ت طَائ َفة م ْن بَِين إ ْسَرائ َ
ِ
ِ
َّ ِ
اه ِرين﴾ [الصف. ]14 :
ين َآمنعوا َعلَى َع عد ِِوه ْم فَأ ْ
َصبَ عحوا ظَ َ
فَأَيَّ ْد َان الذ َ
واحلواريون هم تالميذ املسيح عليه السالم قيل :االثنا عشر الذين كانوا يلوذون به ،وينقطعون
للتلقي عنه ،وهم الذين قاموا بعد رفعه بنشر تعاليمه وحفظ وصاايه ،واآلية هنا هتدف إىل
تصوير موقف ال إىل تفصيل قصة ،فنسري حنن معها ي ظالَلا املقصودة إىل الغاية من سردها
ي هذا املووو من سورة الصف.
َّ ِ
اَّللِ ﴾ :إن هللا يدعو املؤمنني من أمة حممد (ﷺ) إىل
ص َار َّ
ين َآمنعوا عكونعوا أَنْ َ
﴿ َاي أَي َها الذ َ
أنصارا له ،ينصرون دينه ،ويعاونون
االقتداء ابحلواريني ي موقفهم اإلَّياين ،ويطالبهم أن يكونوا ً
593
اَّللِ﴾
ص عار َّ
رسوله ،أن يفعلوا كما فعل احلواريون مع عيسى عليه السالم  ،قالوا ﴿ َْحن عن أَنْ َ
سبب دعوة عيسى ﴿فَممنَت طَائَِفة ِمن ب ِين إِسرائِ
ت طَائَِفة﴾،
يل﴾ ،منهم فلم ينقادوا ﴿ َوَك َفَر ْ
َ ْ
ْ َ َْ َ
َّ ِ
ين َآمنعوا َعلَى َع عد ِِوِه ْم﴾ ،أ قويناهم ونصرانهم عليهم
فجاهد املؤمنون الكافرين ﴿فَأَيَّ ْد َان الذ َ
عليهم وقاهرين ﴿فَأَصبحوا ظَ ِ
اه ِري َن *﴾ ،فأنتم اي أمة حممد كونوا أنصار هللا ودعاة دينه ينصركم
َْ ْ
كما نصر من قبلكم ويظهركم على عدوكم.594
 2ـ ذكر هللا تعاىل لنعائمه على عيسى عليه السالم يوم القيامة ونزول املائدة:
ِ
ت َع َّال عم
اَّللع الر عس َل فَيَ عق ع
قال تعاىل﴿ :يَ ْوَم َْجي َم عع َّ
ول َما َذا أعجْب تع ْم قَالعوا َال ِع ْل َم لَنَا إِن َ
َّك أَنْ َ
ِ
وب  إِ ْذ قَ َال َّ ِ
الْغعي ِ
وح
ك بِعر ِ
ك إِ ْذ أَيَّ ْدتع َ
ك َو َعلَى َوال َدتِ َ
يسى ابْ َن َم ْرَميَ اذْ عك ْر نِ ْع َم ِيت َعلَْي َ
ع
اَّللع َاي ع َ
ِ
ِ
ِِ
ك الْ ِكتَاب و ِْ
يل َوإِ ْذ َختْلع عق
َّاس ِي الْ َم ْهد َوَك ْه ًال َوإِ ْذ َعلَّ ْمتع َ
َ َ
الْ عق عد ِس تع َكلِ عم الن َ
احل ْك َمةَ َوالت َّْوَراةَ َو ْاإل ْجن َ
ِمن ال ِطِ ِ
ص إبِِ ْذِين َوإِ ْذ
ني َك َهْي ئَ ِة الطَِّْري إبِِ ْذِين فَتَ ْن عف عخ فِ َيها فَتَ عكو عن طَْ ًريا إبِِ ْذِين َوتعِْرب ع
ئ ْاألَ ْك َمهَ َو ْاألَبْ َر َ
َ
َّ ِ
عختْرِج الْموتَى إبِِ ْذِين وإِ ْذ َك َف ْفت ب ِين إِسرائِيل عْن ِ ِ
ِ ِ ِ
ين َك َف عروا ِمْن عه ْم
ع َ َْ َ َ َ
ع َْ
َ
ك إ ْذ جْئ تَ عه ْم ابلْبَ يِنَات فَ َق َال الذ َ
 593اخلالد  ،القصص القرآين عر وقائع وحتليل أحداث ،املرجع السابق.318/4 ،
 594تفسري السعد  ،املرجع السابق.1826/4 ،
310

إِ ْن َه َذا إَِّال ِس ْحر عمبِني﴾ [المائدة.]110-109 :
َيرب هللا تعاىل عن يوم القيامة وما فيه من األهوال العظام وأن هللا جيمع فيه مجيع الرسل،
فيسأَلمَ ﴿ :ما َذا أ ِعجْب تع ْم﴾ ،أ ماذا أجابتكم به أممكم فقالوا﴿ :الَ ِع ْل َم لَنَا﴾ ،وإمنا العلم لك
ت َعالَّم الْغعي ِ
وب *﴾
اي ربنا فأنت أعلم مناِ أ تعلم األمور الغائبة ﴿إِن َ
َّك أَنْ َ ع ع
ِ
﴿إِ ْذ قَ َال َّ ِ
ك﴾ أ  :اذكرها بقلبك
ك َو َعلَى َوال َدتِ َ
يسى ابْ َن َم ْرَميَ اذْ عك ْر نِ ْع َم ِيت َعلَْي َ
اَّللع َايع َ
نعما أنعم هبا على غريك.
شكرا لربك حيث أنعم عليك ً
ولسانك وقم بواجبها ً
طهرك وزِكاك وصار لك
ك بِعر ِ
﴿إِ ْذ أَيَّ ْدت َ
وح الْ عق عد ِس﴾ أ  :إذ قويتك ابلروح والوحي الذ ِ
ِقوة على القيام أبمر هللا والدعوة إليه ،وقيل :إن املراد بروح القدس جربيل عليه السالم ،وأن هللا
أعانه به ومبالزمته له ،وتثبيته ي املواطن املشقية.
ِ
َّاس ِي الْ َم ْه ِد َوَك ْهالً﴾ :املراد ابلتكليم هنا غري التكليم املعهود الذ هو جمرد،
﴿تع َكلِ عم الن َ
وإمنا املراد بذلك التكليم الذ ينتفع به املتكلم واملخاطب وهو الدعوة إىل هللا ،ولعيسى عليه
السالم من ذلك ما إلخوانه من أويل العزم من املرسلني ،من التكلم ي حال الكهولة ابلرسالة
والدعوة إىل اخلري والنهي عن الشر ،وامتاز عنهم أبنِه كلِم الناس ي املهد فقال﴿:قَ َال إِِِين
الزَكاةِ
اَّللِ َ ِ
لص َالةِ َو َّ
َعْب عد َّ
ص ِاين ِاب َّ
اب َو َج َعلَِين نَبِيًّا  َو َج َعلَِين عمبَ َارًكا أَيْ َن َما عكْن ع
ت َوأ َْو َ
آاِينَ الْكتَ َ
ت َحيًّا﴾ [مريم.]31-30 :
َما عد ْم ع
ك الْ ِكتَاب و ِْ
وخصوصا ،فإنه من
ْمةَ﴾ :فالكتاب :يشمل الكتب السابقة
﴿ َوإِ ْذ َعلَّ ْمتع َ
ً
احلك َ
َ َ
أعلم أنبياء بين إسرائيل بعد موسى هبا ويشمل اإلجنيل الذ أنزله هللا عليه .واحلكمة :هي
معرفة أسرار الشر وفوائده وحكمه وحسن الدعوة والتعليم ومراعاة ما ينبغي على الوجه الذ
ينبغي.
ِ
ِ ِِ ِ ِ
مصورا روح فيه فيه فيكون إبذن هللا الذ
طريا ً
﴿ َوإ ْذ َختْلع عق م َن الطِني َك َهْي ئَة الطَّْري﴾ أ ً :
﴿فَتَ ْن عف عخ فِ َيها فَتَ عكو عن طَْ ًريا إبِِ ْذِين َوتعِْربىءع األَ ْك َمهَ﴾ بصر له وال عني ،فهذه آايت بينات
311

ومعجزات ابهرات يعجز عنها األطباء ﴿واألَبْر ِِ ِ
ِج الْ َم ْوتَى إبِِ ْذِين﴾ ،أيد هللا هبا
َ َ َ
ص إب ْذِين َوإ ْذ عختْر ع
وقوى هبا دعوته.
عيسى ِ
ك إِ ْذ ِجْئ تَ عه ْم
ت بَِين إِ ْسَرائِي َل َعْن َ
ملا جاءهم احلق مؤيِ ًدا ابلبينات املوجبة لَلَّيان ﴿ َوإِ ْذ َك َف ْف ع
َّ ِ
ِ ِ ِ
ين َك َف عروا ِمْن عه ْم﴾.
ابلْبَ يِنَات فَ َق َال الذ َ
﴿إِ ْن َه َذا إِالَّ ِس ْحر عمبِني *﴾ :ومهِوا بعيسى أن يقتلوه وسعوا ي ذلك فكف أيدهم عنه
أمنت هللا هبا على عبده ورسوله عيسى بن مرمي ودعاه إىل شكرها والقيام
وحفظه ،فهذه ِمنَن َّ
هبا فقام هبا عليه الصالة والسالم أمتِ القيام وصرب كما صرب إخوانه من أويل العزم.595
ـ احلواريون واملائدة مث االستجواب الكبري يوم القيامة:
ِ
ِ
يدا
يسى ابْ عن َم ْرَميَ اللَّ عه َّم َربَّنَا أَنْ ِزْل َعلَْي نَا َمائِ َدةً ِم َن ال َّس َماء تَ عكو عن لَنَا ِع ً
قال تعاىل﴿ :قَ َال ع َ
آخ ِرَان وآيةً ِمْنك وارزقْ نا وأَنْت خري َّ ِ
ِأل ََّولِنَا و ِ
اَّللع إِِِين عمنَ ِِزعَلَا َعلَْي عك ْم فَ َم ْن يَ ْك عف ْر
ني  قَ َال َّ
الرا ِزق َ
َ
َ َ َ َ ْ ع َ َ َ َ ْع
ب ع عد ِمْن عكم فَِإِين أعع ِِذبه ع َذااب َال أعع ِِذبه أ ِ
ِ
ني﴾ [المائدة.]115-114 :
َح ًدا م َن الْ َعالَم َ
َْ
ْ ِ َ عع َ ً َ عع َ
أتباعا وأعو ًاان فأوحيت إليهم على
أ  :واذكر نعميت عليك اي عيسى إذ يسرت لك ً
لسانك ،أ  :أمرهتم ابلوحي الذ جاءك من عند هللا فأجابوا لذلك وانقادوا وقالوا:
﴿ َآمنَّا وا ْش َه ْد ِأبَنَّنَا عم ْسلِ عمو َن *﴾ ،فجمعوا بني اإلسالم الظاهر واالنقياد ابألعمال
الصاحلة ،واإلَّيان الباطن املخرج لصاحبه من النفاق ،ومن وعف اإلَّيان ،واحلواريون :هم
اَّللِ قَ َال
صا ِر إِ َىل َّ
األنصار ،كما قال تعاىل ،حكاية لقول عيسى بن مرمي للحواريني ﴿ َم ْن أَنْ َ
اَّللِ﴾ .
ْ
ص عار َّ
احلََوا ِريو َن َْحن عن أَنْ َ
ِ
ِ
﴿إِ ْذ قَا َل ْ ِ
الس َم ِاء﴾
ك أَ ْن يعنَ ِِزَل َعلَْي نَا َمائِ َدةً ِم َن َّ
يع َرب َ
يسى ابْ َن َم ْرَميَ َه ْل يَ ْستَط ع
احلََواريو َن َاي ع َ
[المائدة ، ]112 :أ  :مائدة فيها طعام وهذا ليس منهم عن شك ي قدرة هللا واستطاعته على
ذلك ،وإمنا ذلك من ابب العر واألدب منهم ،وملا كان سؤال اآلايت االقرتاح لالنقياد للحق
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وكان هذا الكالم الصادر من احلواريني رمبا أوهم ذلك ،فإن عيسى عليه السالم وعظهم فقال:
ِِ
ني *﴾ فإن املؤمن حيمله معه من اإلَّيان على مالزمة التقوى،
﴿اتَّ عقوا َّ
اَّللَ إِ ْن عكْن تع ْم عم ْؤمن َ
وأن ينقاد ألمر هللا ،وال يطلب من آايت االقرتاح اليت ال يدر ما يكون بعدها شيئًا ،فأخرب
احلواريون أَّنم ليس مقصودهم هذا املعىن ،وإمنا َلم مقاصد صاحلة ،وألجل احلاجة إىل ذلك
يد أَ ْن ََنْ عك َل ِمْن َها﴾ وهذا دليل على أَّنم ﴿ َوتَطْ َمئِ َّن قعلعوبعنَا﴾ ،حني نرى اآلايت
فقالوا﴿ :نعِر ع
العيانيِة ،فيكون اإلَّيان عني اليقني ،فالعبد حمتاج إىل زايدة العلم واليقني واإلَّيان كل وقت.
ص َدقْ تَ نَا﴾ ،أ  :نعلم صدق ما جئت به أنه حق وصدق.
﴿ َونَ ْعلَ َم أَ ْن قَ ْد َ
ِِ
ِ
ين *﴾ :فتكون مصلحة ملن بعدان نشهدها ،فتقوم احلجة
﴿ َونَ عكو َن َعلَْي َها م َن الشَّاهد َ
وحيصل زايدة الربهان بذلك.
فلما مسع عيسى عليه الصالة والسالم ذلك وعلم مقصودهم ،أجاهبم إىل طلبهم ي ذلك
عيدا ومومسًا يتذكر به هذه اآلية ﴿اللَّ عه َّم َربَّنَا أَنْ ِزْل َعلَْي نَا َمائِ َد ًة
فقال :أ  :يكون وقت نزوَلا ً
ِمن َّ ِ
يدا ِأل ََّولِنَا و ِ
ك﴾ [المائدة ،]114 :فتحفظ وال تنسى على
الس َماء تَ عكو عن لَنَا ِع ً
آخ ِرَان َوآيَةً ِمْن َ
َ
َ
مذكرا آلايته،
مرور األوقات ِ
وتكرر السنني ،كما جعل هللا تعاىل أعياد املسلمني ومناسكهم ً
ومنبها على سنن املرسلني وطرقهم القوَّية وفضله وإحسانه عليهم.
ً
﴿وارزقْ نا وأَنْت خري َّ ِ
ني *﴾ أ  :اجعلها لنا ،فسأل عيسى عليه السالم نزوَلا َلاتني
الرا ِزق َ
َ ْ ع َ َ َ َ ْع
املصلحتني :مصلحة الدين أبن تكون آية ابقية ،ومصلحة الدنيا ،وهي أن تكون رزقًا.596
وي دعاء عيسى ابن مرمي كما يكرر السياق القرآين هذه املناسبة :أدب العبد اجملتىب مع
إَله ومعرفته بربِه ،فهو يناديه :اي هللا ،اي ربِنا ،إنين أدعوك أن تنزل علينا مائدة من السماء،
عيدا ألولنا واخران ،وأن هذا من رزقك فارزقنا أنت خري
تعمنا ابخلري والفرحة كالعيد فتكون لنا ً
ِ
الرازقني ،فهو إذًا يعرف أنه عبد ،وأن هللا ربِه ،وهذا االعرتاف يعر على مشهد من العاملني،
ي مواجهة قومه ،يوم املشهد العظيم ،واستجاب هللا دعاء عبده الصاحل عيسى بن مرمي ،ولكن
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ابحلد الالئق جبالله سبحانه ،لقد طلبوا خارقة ،واستجاب هللا ،على أن يعذب من يكفر منهم
أحدا من العاملني:
شديدا ابلغًا ي شدته ال يعذبه ً
عذااب ً
بعد هذه اخلارقة ً
اَّلل إِِين من ِزعَلا علَي عكم فَمن ي ْك عفر ب ع عد ِمْن عكم فَِإِين أعع ِِذبه ع َذااب َال أ ِ
َح ًدا ِم َن
ْ ِ َ عع َ ً َ
﴿قَ َال َّع ِ عَ ِ َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َ ْ
عع ِذبعهع أ َ
ِ
ني﴾ [المائدة ، ]115 :فهذا هو احلد الالئق جبالل هللا ،حىت ال يصبح طلب اخلوارق تسلية
الْ َعالَم َ
ادعا .ومن املعلوم
وَلوا ،وحىت ال ينتهي الذين يكفرون بعد الربهان املفحم دون أن يلقوا جزاءًا ر ً
ً
أبنه قد مضت سنة هللا من قبل هبالك من يكذبون ابلرسل بعد املعجزة ،فأما هنا فإن النص
حيمل أن يكون هذا العذاب ي الدنيا ،أو أن يكون ي االخرة.597
وعدد نعائمه على عبده ورسوله
بعد أن أخرب هللا عز وجل عن مجعه للمرسلني وسؤاَلمِ ،
عيسى عليه السالم من معجزات وأتبا وأعوان وقبول الدعاء املتعلق بنزول مائدة من السماء،
يستمر القرآن الكرمي ي احلديث عن مسألة األلوهية املدعاة لعيسى ابن مرمي وأمه ،ي استجواب
يوجه إىل عيسى عليه السالم ي مواجهة الذين عبدوه ،ليسمعوه وهو يتربأ إىل ربه ي دهش
وفز من هذه الكبرية اليت افرتوها عليه وهو منها بر ء.598
َّاس َِّ
قال هللا تعاىل﴿ :وإِ ْذ قَ َال َّ ِ
اخت عذ ِوين وأ ِِعمي إِ ََلَْ ِ
ت لِلن ِ
ني ِم ْن
ت قع ْل َ
يسى ابْ َن َم ْرَميَ أَأَنْ َ
َ
اَّللع َاي ع َ
َ َ
ون َِّ
ِ
د ِ
ت قع ْلتعهع فَ َق ْد َعلِ ْمتَهع تَ ْعلَ عم
ك َما يَ عكو عن ِيل أَ ْن أَقع َ
اَّلل قَ َال عسْب َحانَ َ
ع
س ِيل حبَ ِق إِ ْن عكْن ع
ول َما لَْي َ
ت َع َّالم الْغعي ِ
ت ََلعْم إَِّال َما أ ََم ْرتَِين
ك إِن َ
َما ِي نَ ْف ِسي َوَال أ َْعلَ عم َما ِي نَ ْف ِس َ
وب  َما قع ْل ع
َّك أَنْ َ ع ع
يدا ما دم ِ
ت
بِِه أ َِن ْاعبع عدوا َّ
ت أَنْ َ
ت في ِه ْم فَلَ َّما تَ َوفَّ ْي تَِين عكْن َ
ت َعلَْي ِه ْم َش ِه ً َ ع ْ ع
اَّللَ َرِِ يب َوَربَّ عك ْم َوعكْن ع
ِ
ِ
َِّ
ِ
َّك
اد َك َوإِ ْن تَ ْغف ْر ََلعْم فَِإن َ
ت َعلَى عك ِِل َش ْيء َش ِهيد  إِ ْن تع َع ِذ ْهبعْم فَِإ ََّّنعْم عبَ ع
يب َعلَْي ِه ْم َوأَنْ َ
الرق َ
اَّلل ه َذا ي وم ي ْن َفع َّ ِ ِ
أَنْت الْع ِزيز ْ ِ
ني ِص ْدقع عه ْم ََلعْم َجنَّات َْجت ِر ِم ْن َْحتتِ َها
الصادق َ
َ َ ع
احلَك عيم  قَ َال َّع َ َ ْ ع َ ع
ِ
ِِ
ِِ
ك
ين فِ َيها أَبَ ًدا َر ِو َي َّ
ك الْ َف ْوعز الْ َع ِظ عيم  ََّّلل عم ْل ع
ووا َعْنهع ذَل َ
اَّللع َعْن عه ْم َوَر ع
ْاألَ َّْنَ عار َخالد َ
السماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ َوَما فِي ِه َّن َوعه َو َعلَى عك ِِل َش ْيء قَ ِدير﴾ [المائدة.]120-116 :
َّ َ َ
َّاس َِّ
اَّلل اي ِ
ِ
اخت عذ ِوين وأ ِِعمي إِ ََلَْ ِ
ت لِلن ِ
َ
َ
ني
ل
ق
ت
ن
أ
أ
مي
ر
م
ن
اب
ى
يس
ع
ْ
ْ
ع
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ي قول هللا تعاىلَ ﴿ :وإ ْذ قَ َال َّع َ
ْ
َ
َ
َ
َ
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ِمن د ِ
اَّللِ ﴾؛ هذا توبيخ للنصارى الذين قالوا :إن هللا اثلث ،فيقول هللا هذا الكالم لعيسى،
ون َّ
ْ ع
وعما ال يليق بك ﴿ َما يَ عكو عن
فيتربأ منه عيسى ويقول ﴿ :عسْب َحانَ َ
ك﴾ :عن هذا الكالم القبيح ِ
س ِيل ِحبَ ِق﴾ ،أ  :ما ينبغي يل وال يليق أن أقول شيئًا ليس من أوصاي وال
ِيل أَ ْن أَقع َ
ول َما لَْي َ
املقربون وال األنبياء املرسلون وال غريهم
من حقوقي ،فإنه ليس أحد من املخلوقني ال املالئكة ِ
له حق وال استحقاق ملقام اإلَلية ،وإمنا اجلميع عباد مدبرون وخلق مسخرون وفقراء عاجزون.
ِ
ك﴾ :فأنت أعلم مبا
ت قع ْلتعهع فَ َق ْد َعل ْمتَهع تَ ْعلَ عم َما ِي نَ ْف ِسي َوالَ أ َْعلَ عم َما ِي نَ ْف ِس َ
﴿إِ ْن عكْن ع
صدر مين وأنت عالِم ،وهذا من كمال أدب املسيح عليه الصالة والسالم ي خطابه لربه فلم
يقل عليه السالم :مل أقل شيئًا من ذلك ،وإمنا أخرب بكالم ينفي عن نفسه أن يقول كل مقالة
ورد العلم إىل
ونزه ربَّه عن ذلك أمتِ تنزيهِ ،
تناي منصبه الشريف ،وأن هذه من األمور احملالةِ ،
599
ت ََلعْم إِالَّ
مث
،
عامل الغيب والشهادة
صرح بذكر ما أمر به بين إسرائيل قال تعاىلَ ﴿ :ما قع ْل ع
ِ
اَّللَ َرِِ يب َوَربَّ عك ْم﴾
َما أ ََم ْرتَِين بِِه﴾ ،فأان عبد متبع ألمرك ال متجرئ على عظمتك أ ﴿ :أ َِن ْاعبع عدوا َّ
أمرهتم إال بعبادة هللا وحده وإخالص الدين له املتضمن للنهي عن اختاذ وأمي إَلني من دون
هللا ،وبيان أين عبد مربوب ،فكما أنه ربكم فهو ر يب أشهد على من قام هبذا األمر ممِن مل يقم
ت فِي ِه ْم فَلَ َّما﴾ .
ت َعلَْي ِه ْم َش ِه ً
يدا َما عد ْم ع
﴿ َوعكْن ع
﴿فَلَ َّما تَوفَّي ت ِين عكْنت أَنْت َِّ
يب َعلَْي ِه ْم﴾ أ  :املطلع على سرائرهم
َ َْ
َ َ
الرق َ
ِ
وبصرا فعلمك قد أحاط ابملعلومات
﴿ َوأَنْ َ
علما ً
ت َعلَى عك ِِل َش ْيء َشهيد *﴾ً :
ومسعا ً
ومسععك ابملسموعات وبصرك ،فأنت الذ جتاز عبادك مبا تعلمه فيهم من خري وشر.
ِ
ِ
اد َك﴾ :وأنت أرحم هبم من أنفسهم وأعلم ،فلوال أَّنم عباد متردوا مل
﴿إِ ْن تع َع ِذ ْهبعْم فَِإ ََّّنعْم عبَ ع
تعذهبم.600
ِ
احلَ ِك عيم *﴾ أ  :فمغفرتك صادرة عن متام عزة ،ال عمن
ت الْ َع ِز عيز ْ
﴿ َوإِ ْن تَ ْغف ْر ََلعْم فَِإن َ
َّك أَنْ َ
 599تفسري السعد .458/1 ،
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يغفر ويعفو عن عجز وعدم قدرة.
احلَ ِك عيم *﴾ :حيث كان من مقتضى حكمتك أن تغفر ملن أتى أبسباب
﴿ْ
اَّللع﴾ :مبينًا حلال عباده يوم ،ومن الفائز فيهم من اَلالك ومن الشقي من السعيد.
﴿قَ َال َّ
﴿ه َذا ي وم ي ْن َفع َّ ِ ِ
ني ِص ْدقع عه ْم﴾ :والصادقون هم الذين استقامت أعماَلم وأقواَلم
الصادق َ
َ َْ ع َ ع
ونياهتم على الصراط املستقيم واَلد  ،فيوم القيامة جيدون مثرة ذلك الصدق إذا أحلِهم هللا ي
ِِ
ِ ِ
ين فِ َيها
مقعد صدق عند مليك مقتدر ،وَلذا قالََ ﴿ :لعْم َجنَّات َْجت ِر م ْن َْحتت َها األَ َّْنَ عار َخالد َ
ِ
ك الْ َف ْوعز الْ َع ِظ عيم *﴾ ،والكاذبون بضدهم سيجدون ورر
أَبَ ًدا َر ِو َي َّ
ووا َعْنهع ذَل َ
اَّللع َعْن عه ْم َوَر ع
كذهبم وافرتائهم ومثرة أعماَلم الفاسدة.
ِِ
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ ﴾ :ألنه اخلالق َلما واملدبر لذلك حبكمه القدر وحكمه
﴿ ََّّلل عم ْل ع
ك َّ َ َ
الشرعي وحكمه ،وَلذا قالَ ﴿ :وعه َو َعلَى عك ِِل َش ْيء قَ ِدير *﴾ يعجزه شيء ،بل مجيع األشياء
منقادة ملشيئته ومسخرة أبمره.601
ابعا :املكر بعيسى عليه السالم ورفعه إىل السماء:
رً
حق عليهم قول هللا تعاىل ي
مل ترق تعاليم املسيح عليه السالم لكثري من اليهود الذين َّ
كتابه:ع ﴿لععِن الَّ ِذين َك َفروا ِمن ب ِين إِسرائِ
ان داوود و ِعيسى اب ِن مرَمي ذَلِ َ ِ
ِ ِ
ص ْوا
يل َعلَى ل َس َ ع َ َ َ ْ َ ْ َ
ك مبَا َع َ
َ َ ع ْ َ َْ َ
ِ
س َما َكانعوا يَ ْف َعلعو َن﴾ [المائدة.]79-78 :
َوَكانعوا يَ ْعتَ عدو َن  َكانعوا َال يَتَ نَ َ
اه ْو َن َع ْن عمْن َكر فَ َعلعوهع لَبْئ َ
خطرا على مصاحلهم وثرواهتم ،ولقد واق الكهنة والفرسيون من دعوته التوحيد
ورأوا فيها ً
واإلَّيان الصحيح ،وعبادة هللا عز وجل كما ينبغي ودعوته إىل القناعة والعفة والزهد ،ومن َّنيه
عن الراب والرشوة والفساد والظلم ،فتمالؤوا عليه ووشوا به إىل احلاكم.602
لقد خافوا على مصاحلهم واختذوا من تدينهم املزعوم بدين موسى واألنبياء من بعده ،وزعموا
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أن َلم منزلة دينية ال يساميهم فيها أحد اختذوا من هذا ما يصح أن يسمى ارستقراطية دينية؟
فزعموا أن َلم املكانة السامية ،ولغريهم املنزل الدون ،ولو اعتنقوا الداينة اليهودية وآمنوا برسالة
موسى ،فكانت هناك طائفة يقال َلا السامرة ،وكان اإلسرائيليون يعاملون احادها كأَّنم
املنبوذون ،فلما جاء عيسى عليه السالم وسوى بني بين البشر ي دعايته أنكروا عليه ذلك
وانصبوه العداوة.
ولقد كانوا جيعلون ألحبارهم وعلماء الدين فيهم املنزلة السامية واملكانة العالية بني الناس،
مجيعا سواء أمام اخلالق العظيم وال فرق بينهم إال ابلتقوى وحسن
فجاء املسيح وجعل الناس ً
العبادة وحتقيق اإلَّيان ابهلل ،لكل هذا تقدم اليهود ملناوأة املسيح ،وقليل منهم من اعتنق دينه
وآمن به ،وأخذوا يعملون على منع الناس من مسا دعوته ،فلما أعيتهم احليلة ،ورأوا أن الضعاف
والفقراء جييبون نداءه ،ويلتفون حوله مقتنعني بقوله أخذوا يكيدون له ويوسوسون للحكام
بشأنه وحيروون الرومان عليه.603
وقالوا للحاكم :إن هنا رجالً يضل الناس ويصدهم عن طاعة امللك ويفسد الرعااي ،ويفرق
بني األب وابنه ،وإنه ولد زنية ،إىل غري ذلك مما تقلدوه ي رقاهبم ورموه به من الكذب ،حىت
جندا
متكنوا من محل احلاكم على أن يصدر األمر ابلقب واحلكم عليه ابإلعدام صلبًا ،وأرسل ً
شبهه
ليقبضوا عليه ،فلما عثروا عليه وأحاطوا به واقتحموا بيته جناه هللا منهم ورفعه إليه ،وألقى َ
على من تقدمهم إليه ،فلما دخلوا وراءه قبضوا عليه وهم حيسبون أنه عيسى ،فأخذوه وأهانوه
وصلبوه ،وووعوا على رأسه الشوك ،وكان هذا من مكر هللا هبم ،فإنه جنى نبيه ،ورفعه من بني
أظهرهم وتركهم ي والَلم يعمهون ويعتقدون أَّنم قد ظفروا به.604
ِ
اَّلل خري الْماكِ ِرين  إِ ْذ قَ َال َّ ِ
يك
﴿وَم َك عروا َوَم َكَر َّ
يسى إِِِين عمتَ َوفِ َ
قال تعاىلَ :
اَّللع َو َّع َ ْ ع َ َ
اَّللع َاي ع َ
َّ ِ
ِ َّ ِ
ورافِعك إِ ََّ ِ ِ َّ ِ
ين َك َف عروا إِ َىل يَ ْوِم الْ ِقيَ َام ِة
ين اتَّبَ عع َ
ََ ع َ
وك فَ ْو َق الذ َ
ين َك َف عروا َو َجاع عل الذ َ
يل َوعمطَ ِه عرَك م َن الذ َ
َّ ِ
ِِ ِ
ِ
عمثَّ إِ ََّ ِ
عع ِِذ عهبعْم َع َذ ًااب
ين َك َف عروا فَأ َ
يل َم ْرجعع عك ْم فَأ ْ
َح عك عم بَْي نَ عك ْم ف َ
يما عكْن تع ْم فيه َختْتَل عفو َن  فَأ ََّما الذ َ
يدا ِي الدنْيا و ْاآل ِخرةِ وما ََلم ِمن َان ِص ِرين  وأ ََّما الَّ ِذين آمنوا وع ِملعوا َّ ِ
احل ِ
ات فَيع َوفِِي ِه ْم
َش ِد ً
َ َع َ َ
الص َ
َ َ َ َ َ عْ ْ
َ
َ
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ِ
ك ِمن ْاآلاي ِ
أعجورهم و َّ ِ
ِِ
احلَ ِكي ِم﴾
ت َوال ِِذ ْك ِر ْ
ني  َذل َ
اَّللع َال عحيب الظَّالم َ
ك نَْت لعوهع َعلَْي َ َ َ
ع َع ْ َ
.]58-54

[آل عمران:

مكرا خبيثًا وامروا عليه وأرادوا
َ ﴿ وَم َك عروا﴾ :اليهود الكافرون ،مكروا بعيسى عليه السالم ً
قتله.
اَّللع﴾ :أبطل هللا مكر اليهود ،وأفشل كيدهم ومحى عيسى عليه السالم منهم.
َ ﴿ وَم َكَر َّ
ِ
ين *﴾ :هللا خري من ينصر أولياءه ود ،وخري من يبطل كيد أعدائه
َ ﴿ و َّ
اَّللع َخ ْريع الْ َماك ِر َ
وحيبط مؤامراهتم.605
ع
مذموما ود عيسى عليه السالم وأرادوا قتله،
مكرا خبيثًا
ً
لقد أسندت اآلية إىل اليهود ً
مكرا طيبًا
مكرا شيطانيًا خبيثًا ،وأسندت اآلية إىل هللا ً
ورمسوا لذلك خطة دقيقة ومكروا به ً
حممودا وهو إبطال مكرهم السيء ،وإجناء عيسى عليه السالم من كيدهم ،فأنقذه من بني
ً
أيديهم أبن ألقى شبهه على غريه فأخذوا شبهه وقتلوه ،ظانني أَّنم قتلوا عيسى ،وهبذا مكر هللا
هبم وسخر منهم ،وأخرجه هللا من وسطهم حيًا وحفظه حبفظه ومحاه حبمايته.606
َّ ِ
قال هللا سبحانه وتعاىل﴿ :وإِ ْذ َك َف ْفت ب ِين إِسرائِيل عْن ِ ِ
ِ ِ ِ
ين
ع َ َْ َ َ َ
َ
ك إ ْذ جْئ تَ عه ْم ابلْبَيِنَات فَ َق َال الذ َ
َك َف عروا ِمْن عه ْم إِ ْن َه َذا إَِّال ِس ْحر عمبِني﴾ [المائدة ، ]110 :وهذه اآلية حتدثت عن محاية هللا له
إبمجال ،فلما أراد اليهود إيذاءه وقتله كف هللا أيديهم عنه.607
يل ومطَ ِهر َك ِمن اله ِذين َك َفروا وج ِ
ال ه ِ
اع ُل
 1ـ ﴿إِ ْذ قَ َ
يك َوَرافِعُ َ
يسى إِِين ُمتَـ َوفِ َ
َ ُ ََ
ك إِ َه َ ُ ُ َ
اَّللُ َاي ع َ
ِ ِ
هِ
هِ
ام ِة﴾ [آل عمران. ]55 :
ين اتهـبَـعُ َ
ين َك َف ُروا إِ َىل يَـ ْوم الْقيَ َ
وك فَـ ْو َق الذ َ
الذ َ
أبطل هللا مكر اليهود و ِد عيسى عليه السالم أبن توفِاه ورفعه إليه وطهره منهم ،وقد اتفق
ِ
يك
علماء املسلمني على جناة عيسى من القتل والصلب ،واختلفوا ي قوله تعاىل ﴿إِِِين عمتَ َوفِ َ
ِ
يل﴾ .
ك إِ ََّ
َوَرافعع َ
 605اخلالد  ،القصص القرآين عر وقائع وحتليل أحداث.347/4 ،
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إيل ومطهرك من الذين كفروا
فقال بعضهم ي اآلية تقدمي وأتخري ،والتقدير :إين رافعك ِ
ِ
ك﴾ ،وإماتته
ومتوفيك وذلك بعد إنزايل إليك ي آخر الزمان ،وعلى هذا يكون معىن ﴿ عمتَ َوفِي َ
له عند نزوله قبيل قيام الساعة ،فالوفاة على هذا القول مبعىن املوت.
وقال آخرون :إين قابضك من األر  ،فرافعك إيل ،قالوا :ومعىن «الوفاة» القب  ،ملا
يقال« :توفيت من فالن مايل عليه» ،مبعىن :قبضته واستوفيته .قالوا :فمعىن قوله« :إين متوفيك
ورافعك» أ  :قابضك من األر حياً إىل جوار  ،واخذك إىل ما عند بغري موت ،ورافعك
ورجح هذا القول اإلمام الطرب .608
من بني املشركني وأهل الكفر بكِ ،
وقال آخرون :الوفاة هنا موت حقيقي ،فاآلية على ظاهرها ،فاهلل أنقذ عيسى عليه السالم
من اليهود عندما أرادوا قتله ،مث توفاه بعد ذلك وقب روحه وأماته ،مث رفعه بعد موته.609
وقال آخرون :الوفاة هنا مبعىن النوم ،فاهلل ألقى النوم على عيسى عليه السالم ،وملا انم
إيل ي نومك.
رفعه إليه ومعىن اآلية :إين عمنيمك ورافعك ِ
ورجح هذا القول ابن كثري إذ قال :رفعه إىل السماء بعدما توفاه ابلنوم على الصحيح
املقطو به ،وخلصه ممن كان أراد أذيته من اليهود الذين وشوا به إىل بع امللوك الكفرة ي
ذلك الزمان.610
 2ـ معنيان للتويف يف القرآن :املوت والنوم:
أحياان يراد به املوت وقبض الروح ،وهذا يف
أ ـ إ هن إسناد التويف إىل هللا يف القرآن ً
موضعني من القرآن:
َّ ِ
األول :قوله تعاىل﴿ :قعل اي أَي ها النَّاس إِ ْن عكْن تم ِي َش ِ ِ ِ
ين تَ ْعبع عدو َن
َْ َ
عْ
ك م ْن د ِيين فَ َال أ َْعبع عد الذ َ
ع
ِمن د ِ
اَّللَ الَّ ِذ يَتَ َوفَّا عك ْم﴾ [يونس ،]104 :أ  :أعبد هللا الذ َّييتكم ويقب
اَّللِ َولَ ِك ْن أ َْعبع عد َّ
ون َّ
ْ ع
 608صالح اخلالد  ،القصص القرآين عر وقائع وحتليل أحداث .350/4 ،وتفسري الطرب  ،تقريب وهتذيب ،ص.456
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أرواحكم.
اَّللع َخلَ َق عك ْم عمثَّ يَتَ َوفَّا عك ْم َوِمْن عك ْم َم ْن يعَرد إِ َىل أ َْرَذ ِل الْعع عم ِر لِ َك ْي َال يَ ْعلَ َم
﴿و َّ
الثاين :قوله تعاىلَ :
اَّللَ َعلِيم قَ ِدير﴾ [النحل ،]70 :أ  :هللا هو الذ خلقكم وجعلكم أحياء
بَ ْع َد ِع ْلم َشْي ئًا إِ َّن َّ
تعيشون حياتكم على الدنيا ،مث يتوفاكم عند انتهاء أعماركم ،ويقب أرواحكم وَّييتكم.
أحياان يراد به النوم ،حيث وردت آايت من القرآن تعترب النوم توفيًا ،وتسنده إىل
بـ ً

أيضا:
هللا ،وهذا يف موضعني يف القرآن ً

ِ
َّها ِر عمثَّ يَْب َعثع عك ْم فِ ِيه
﴿وعه َو الَّذ يَتَ َوفَّا عك ْم ِابللَّْي ِل َويَ ْعلَ عم َما َجَر ْحتع ْم ِابلن َ
األول :قوله تعاىلَ :
ِ
َجل عم َس ًّمى﴾ [األنعام ، ]60 :واملعىن :هللا الذ جيعلكم تنامون ابلليل ويتوَ أرواحكم
ليع ْق َ
ضى أ َ
أثناء نومكم مث يعيد أرواحكم إىل أجسادكم ي النهار ﴿ :عمثَّ يَْب َعثع عك ْم فِ ِيه﴾ ،وومري اَلاء ي
(فيه) يعود على النهار.
ِ
﴿اَّلل ي تَو ََّ ْاألَنْ عف ِ
ك الَِّيت
ت ِي َمنَ ِام َها فَيع ْم ِس ع
ني َم ْوهتَا َوالَِّيت َملْ َمتع ْ
سحَ
الثاين :قوله تعاىلَّ :ع َ َ
َ
ِ
ت وي رِسل ْاأل ْ ِ
ك َآل َايت لَِق ْوم يَتَ َف َّك عرو َن﴾
َجل عم َس ًّمى إِ َّن ِي َذل َ
قَ َ
عخَرى إ َىل أ َ
ضى َعلَْي َها الْ َم ْو َ َ عْ ع
موا ،وقسمت الناس بعد النوم إىل قسمني:
[الزمر .]42 :وقد اعتربت اآلية النوم ً
 فهناك أانس ينامون وَّيوتون أثناء النوم ،ويكون هللا قد ق ِدر انتهاء آجاَلم عند تلك (النومة)
فيتوفاهم ويقب أرواحهم أثناء النوم ،وَّيسك أرواحهم عنده وال يعيدها إىل أجسادهم
ويصبحون أمو ًاا جثثًا هامدة ،وهؤالء هم الذين قال عنهم ﴿فَي ِ
ضى َعلَيها
مس ع
ك الَِّيت قَ َ
ع
وت﴾.
املَ َ
 وهناك أانس ينامون ،ويتوَ هللا أرواحهم أثناء النوم ،لكن تكون قد بقيت من أعمارهم
بقية فيعيد هللا أرواحهم إىل أبداَّنم عند االستيقاظ من النوم ،ويصبحون أحياء يتحركون،
وهؤالء هم الذين قال هللا عنهم﴿ :وي رِسل األ ْ ِ
َجل عم َس ِم ًى﴾ .
عخَرى إ َىل أ َ
َ عْ ع
وهذان الصنفان من الناس يتوَ هللا أرواحهم عند نومهم ،فالنوم موت ووفاة ،لكن يعقبه
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اَّلل ي تَ و ََّ ْاألَنْ عف ِ
ني َم ْوِهتَا﴾ :هللا يقب أرواح األنفس حني
سح َ
استيقاظ وبعث ي الصباحَّ ﴿ ،ع َ َ
َ
ت ِي َمنَ ِام َها ﴾ :وهللا يتوَ األنفس اليت مل متت ي منامها ،فيخرج أرواحها
نومهاَ ﴿ ،والَِّيت َملْ َمتع ْ
من أجسادها عند نومها
ويعيدها إىل األجساد عند استيقاظها.611
وهاان اآليتان (األنعام ،60 :والزمر )42 :صرحيتان ي أن النوم وفاة صغرى ،وأن هللا
يتوَ أرواح النائمني ،وَيرجها من أجسادهم أثناء نومهم ،مث يعيدها ملن كتب َلم احلياة عند
استيقاظهم ،وقد أكد هذا املعىن النوم وفاة واالستيقاظ بعث رسول هللا (ﷺ) ي أدعية النوم
واالستيقاظ ،فقد كان النِب (ﷺ) إذا أوى إىل فراشه يقول :ابمسك أحيا ،وابمسك أموت .وإذا
استيقظ قال :احلمد هلل الذ أحياان بعدما أماتنا وإليه النشور.612
والشاهد أنه توافق كالم رسول هللا (ﷺ) مع اآلية الكرَّية ،ي اعتبار النوم وفاة وموت،
واالستيقاظ بعثًا وحياة.613
والنصوص السابقة تصرح أبن النوم موت ووفاة ،وأن االستيقاظ بعث وحياة ،وهذا معناه
أ ِن التوي والوفاة ي القرآن الكرمي ترد مبعىن املوت احلقيقي وخروج الروح من اجلسد وقد تعين
النوم وخروج الروح من اجلسد أثناء النوم لتعود إليه عند االستيقاظ.614
 3ـ توّف هللا عيسى مرتني :وفاة نوم ووفاة املوت:
بعد هذا االستعرا املوجز إلسناد (التوي) إىل هللا ي القرآن ،ننظر ي حديث القرآن عن
توي هللا لعيسى عليه السالم .وقد ورد هذا مرتني ي القرآن:
املرة األوىل :عندما أراد اليهود صلبه وقتله ومكروا به فأجناه هللا منهم ،وذلك أبن توفِاه
 611اخلالد  ،القصص القرآين عر وقائع وحتليل أحداث.354/4 ،
 612البخار  ،رقم  ،6312وانظر :مسلم رقم .2711
 613اخلالد  ،القصص القرآين عر وقائع وحتليل أحداث.355/4 ،
 614املرجع نفسه.355/4 ،
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ِ
ِ
يل﴾ ،وهو توي نوم،
ك إِ ََّ
يك َوَرافعع َ
ورفعه إليه فأجناه هللا منهم ،وقال له قبل توفيه ﴿إِِِين عمتَ َوفِ َ
ِ
ِ
ك
يك َوَرافعع َ
وذلك أبن ألقى هللا النوم على عيسى عليه السالم ،وملا انم رفعه إليه﴿ :إِِِين عمتَ َوفِ َ
يل﴾ .
إِ ََّ
املرة الثانية :عندما سينزله هللا قبيل قيام الساعة ليستكمل ابقي عمره الذ ح ِدده هللا له،

حيث سيتوفاه الوفاة احلقيقية بقب روحه وخروجها من جسده وموته كما َّيوت الناس ،وذلك
توي موت أ ملا أمتين وقبضت ﴿فَلَ َّما تَوفَّي ت ِين عكْنت أَنْ ِ
يب َعلَْي ِه ْم﴾ .
التوي هو ِ
ِ
َ َْ
َ َ
ت الَّرق َ
ِ
ِ
توي موت ،مث رفعه
يل﴾ ِ
وال َّيكن أن يكون ِ
ك إِ ََّ
يك َورافعع َ
التوي ي قوله تعاىل﴿ :إِِِين عمتَ َوفِ َ
هللا إليه بعد موته لورود نصوص صحيحة صرحية ي نزول عيسى عليه السالم ي اخر الزمان
وسنذكرها الح ًقا ي حملها إبذن هللا تعاىل ،فلو كان أماته من قبل ،فلن يعنزله ي اخر الزمان،
ألن هللا لن جيمع عليه موتتني ي الدنيا.615
 4ـ ألقى هللا النوم على عيسى مث رفعه:
ِ
ِ
ِ
َّ
ك
يك َوَرافعع َ
يسى إِِِين عمتَ َوفِ َ
إن اخلالصة ي معىن آية سورة آل عمران :اي عيسى ِ
إنين َ
﴿اي ع َ
إِ ََّ ِ ِ َّ ِ
ين َك َف عروا﴾ [آل عمران ،]55 :أبن ألقي عليك النوم عندما َيت اليهود لقتلك،
يل َوعمطَ ِه عرَك م َن الذ َ
إيل ي السماء عند نومك ،وبذلك سأعطهرك من اليهود الذين كفروا ،فلن متتد أيديهم
وسأرفعك ِ
اجملرمة إليك ،ولن يؤذوك.
لقد أخرب هللا عيسى عليه السالم هبذا قبل أن َيت إليه اليهود لقتله ووعده إبجنائه منهم؛
طمئنه ويبشره ويسليه ويكون على يقني أبن هللا معه.
وذلك ليع ْ
وجاء الوعد ابلنجاة ي اآلية بصيغة اسم الفاعل﴿ :مت وفِِيك ورافِعك إِ ََّ ِ ِ َّ ِ
ين
عَ َ َ َ َ ع َ
يل َوعمطَ ِه عرَك م َن الذ َ
َّ ِ
ِ َّ ِ
ين َك َف عروا إِ َىل يَ ْوِم الْ ِقيَ َام ِة﴾ ،ففي اآلية أربع كلمات كلها
ين اتَّبَ عع َ
وك فَ ْو َق الذ َ
َك َف عروا َو َجاع عل الذ َ
اسم فاعل :متوفيك ،ورافعك ،ومطهرك ،وجاعل ،والتعبري ابسم الفاعل لتأكيد الوقو وحتقيق
الوعد ،وَلذا دخل عيسى عليه السالم املواجهة األخرية مع اليهود ،وواجه كيدهم ومكرهم،
 615اخلالد  ،القصص القرآين عر وقائع وحتليل أحداث .357/4 ،وانظر :تفسري الطرب  ،تقريب وهتذيب.283/2 ،
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وهو على يقني أن هللا سينجيه منهم ،أبن يتوفاه ويعنيمه مث يرفعه إليه أثناء نومه ،وملا هجم عليه
حي ،بطريقة معجزة.616
اليهود مع اجلنودَ :
أانمه هللا ،مث رفعه إىل السماء رفع روحه وجسده وهو ِ
لقد علمنا من الكتاب والسنة أن هللا قد رفع رسولني كرَّيني إىل السماء ومها حيِان غري
ميتني ،عيسى عليه السالم وحممد (ﷺ) ليلة املعراج ،فبينما مل يدم العروج مبحمد (ﷺ) أكثر
من ساعات حيث أعاده هللا إىل مكة قبل بزوغ فجر تلك الليلة ،فإن هللا عز وجل احلكيم شاء
أن يبقى عيسى عليه السالم ي السماء حىت قبيل الساعة.617
صلَبُوهُ َولَ ِك ْن ُشبِهَ َهلُْم﴾
خامساَ ﴿ :وَما قَـتَـلُوهُ َوَما َ
ً
َّ
إن القرآن الكرمي حتدث عن حماولة اليهود قتل عيسى عليه السالم ي ثالث مواوع بثالث
سور:
كف بين إسرائيل عنه ملا جاءهم ابلبينات ،وذلك ي سورة املائدةَ ﴿:وإِ ْذ
 إشارة سريعة إىل ِِ
َّ ِ
َك َف ْفت ب ِين إِسرائِيل عْن ِ ِ
ِ ِ ِ
ين َك َف عروا ِمْن عه ْم إِ ْن َه َذا إَِّال ِس ْحر
ع َ َْ َ َ َ
ك إ ْذ جْئ تَ عه ْم ابلْبَ يِنَات فَ َق َال الذ َ
عمبِني﴾ [المائدة.]110 :

 حديث جممل ي محاية عيسى عليه السالم منهم ،أبن ألقى عليه النوم ي رفعه إليه وذلك
اَّلل اي ِعيسى إِِين مت وفِِيك ورافِعك إِ ََّ ِ ِ َّ ِ
ين
ي سورة آل عمران﴿ :إِ ْذ قَ َال َّع َ َ ِ عَ َ َ َ َ ع َ
يل َوعمطَ ِه عرَك م َن الذ َ
َك َف عروا﴾ [آل عمران.]55 :
واحلديث أكثر تفصيالً لكنه ما زال جممالً عن نفي قتل اليهود وصلبهم لعيسى عليه
السالم ،ألن هللا رفعه إليه وقيامهم بقتل وصلب شبيه له ،وذلك ي آايت سورة النساء واليت
سنشرحها إبذن هللا تعاىل.
اب أَ ْن تعن ِزَل علَي ِهم كِتااب ِمن َّ ِ
ك أ َْهل الْ ِكتَ ِ
وسى
الس َماء فَ َق ْد َسأَلعوا عم َ
َِ َ ْ ْ َ ً َ
قال تعاىل﴿ :يَ ْسأَلع َ ع
ِ
الص ِ
اع َقةع بِظعْل ِم ِه ْم عمثَّ َّاختَ عذوا الْعِ ْج َل ِم ْن بَ ْع ِد َما
ك فَ َقالعوا أَ ِرَان َّ
َخ َذ ْهتععم َّ
أَ ْك ََرب ِم ْن َذل َ
اَّللَ َج ْهَرًة فَأ َ
 616اخلالد  ،القصص القرآين عر وقائع وحتليل أحداث.358/4 ،
 617املرجع نفسه.358/4 ،
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ِ
اان عمبِينًا  َوَرفَ ْعنَا فَ ْوقَ عه عم الط َور مبِِيثَاقِ ِه ْم
وسى عس ْلطَ ً
ات فَ َع َف ْو َان َع ْن َذل َ
َجاءَ ْهتععم الْبَ يِِنَ ع
ك َوآتَ ْي نَا عم َ
وقع ْلنَا ََلم ْادخلعوا الْباب س َّج ًدا وقع ْلنَا ََلم َال تَع عدوا ِي َّ ِ
َخ ْذ َان ِمْن عه ْم ِميثَاقًا َغلِيظًا 
َ عع ع َ َ ع َ عْ ْ
السْبت َوأ َ
ض ِهم ِميثَاقَهم وعك ْف ِرِهم ِآباي ِ
ِ
ِ
اَّللِ َوقَ ْتلِ ِه عم ْاألَنْبِيَاءَ بِغَ ِْري َح ِق َوقَ ْوَلِِ ْم قعلعوبعنَا غعْلف بَ ْل طَبَ َع
ت َّ
عْ َ ْ َ
فَب َما نَ ْق ْ
اَّلل علَي ها بِ عك ْف ِرِهم فَ َال ي ْؤِمنعو َن إَِّال قَلِ ًيال  وبِ عك ْف ِرِهم وقَوَلِِم علَى مرَمي عهبتَ ً ِ
يما 
ْ َ ْ ْ َ َْ َ ْ
َّع َ ْ َ
ْ ع
اان َعظ ً
َ
ول َِّ
وقَوَلِِم إِ َّان قَتَ ْلنَا الْم ِس ِ
صلَبعوهع َولَ ِك ْن عشبِِهَ ََلعْم َوإِ َّن
يسى ابْ َن َم ْرَميَ َر عس َ
اَّلل َوَما قَتَ لعوهع َوَما َ
َْ ْ
َ َ
يح ع َ
َّ ِ
ك ِمْنهع َما ََلعْم بِِه ِم ْن ِع ْلم إَِّال اتِِبَا َ الظَّ ِِن َوَما قَتَ لعوهع يَِقينًا  بَ ْل
اختَ لَ عفوا فِ ِيه لَِفي َش ِ
ين ْ
الذ َ
رفَعه َّ ِ ِ
اَّلل َع ِزيزا ح ِكيما  وإِ ْن ِمن أ َْه ِل الْ ِكتَ ِ
اب إَِّال لَيع ْؤِمنَ َّن بِِه قَ ْب َل َم ْوتِِه َويَ ْوَم
َ َع
َ ْ
اَّللع إلَْيه َوَكا َن َّع ً َ ً
يدا﴾ [النساء.]159-153 :
الْ ِقيَ َام ِة يَ عكو عن َعلَْي ِه ْم َش ِه ً
 1ـ من مسلسل جرائم اليهود:
تتحدث أول ايتني من هذه اآلايت الثمانية عن بع
وبع خمالفاهتم لنبيهم موسى عليه السالم.

جرائم اليهود مع رسول هللا (ﷺ)

يذكر هللا لرسوله حممد (ﷺ) سوء تعامل اليهود مع األنبياء ،فقد سألوه أن ينزل عليهم
ك أ َْهل الْ ِكتَ ِ
الس َم ِاء﴾
اب أَ ْن تعنَ ِِزَل َعلَْي ِه ْم كِتَ ًااب ِم َن َّ
ً
كتااب من السماءَ ويواسيه على ﴿يَ ْسأَلع َ ع
يواجه من قبائح اليهود ،عخم ًربا إايه أبن أسالفهم من بين إسرائيل قد سألوا موسى عليه السالم
جمس ًما
من قبل سؤاالً أكرب وأفظع ،فقد طلبوا منه أن يروا هللا جهرة ً
عياان ،وأن يقف أمامهم ِ
ِ
ك فَ َقالعوا أَ ِرَان
وسى أَ ْك ََرب ِم ْن ذَل َ
ويقول أان هللا :وعاقبهم هللا على ذلك السؤال ﴿فَ َق ْد َسأَلعوا عم َ
الص ِ
اع َقةع بِظعْل ِم ِه ْم﴾.
َّ
َخ َذ ْهتععم َّ
اَّللَ َج ْهَرًة﴾ ،فأخذهتم الصاعقة بسبب ذلك الظلم الفاجر﴿ :فَأ َ
أيضا أَّنم اختذوا العجل إَلًا ملا غاب عنهم وذهب
ومن جرائمهم مع موسى عليه السالم ً
إىل جبل الطور ملناجاة هللا  .وقد أخذ هللا عليهم امليثاق ﴿ عمثَّ َّاختَ عذوا الْعِ ْج َل ِم ْن بَ ْع ِد َما َجاءَ ْهتععم
ِ
وسى عس ْلطَاانً عمبِيناً *﴾ ،ملا رفع فوقهم جبل الطور ي حياة
ات فَ َع َف ْو َان َع ْن َذل َ
الْبَ يِِنَ ع
ك َوآتَ ْي نَا عم َ
موسى عليه السالم﴿:الط َور مبِِيثَاقِ ِه ْم﴾ ،وأخذ عليهم امليثاق الغليظ بعد وفاة موسى عليه
السالم ،عندما أمرهم أن يدخلوا ابب األر املقدسة ساجدين شاكرين هلل ﴿ َوقع ْلنَا ََلععم ْاد عخلعوا
اب عس َّج ًدا﴾ ،وأخذ عليهم امليثاق الغليظ بعد ذلك عندما َّناهم عن االعتداء على حرمة
الْبَ َ
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السب ِ
ت﴾ ،ومل يلتزموا ابمليثاق
يوم السبت وَّناهم عن صيد السمك فيهَ ﴿ :وقع ْلنَا ََلعْم الَ تَ ْع عدوا ِي َّ ْ
الغليظ الذ أخذه عليهم عند جبل الطور ،ومل يدخلوا ابب األر املقدسة ساجدين ،وإمنا
أستاهم ،ومل يلتزموا حبرمة يوم السبت فمسخهم هللا قردة
دخلوا حمرفني يزحفون على ْ
خاسئني.618
وسجلت اآلايت التالية ( )159 :155جرائم اليهود اليت استحقوا هبا لعنة هللا وسخطه،
ومن أفظع هذه اجلرائم تصميمهم على قتل وصلب عيسى عليه السالم ،ولوال أن هللا رفعه إليه
ِ ِ
َّاه ْم
لقتلوه وصلبوه ،وبدأت اآلايت بذكر نقضهم امليثاق الغليظ﴿ :فَبِ َما نَ ْقض ِه ْم ميثَاقَ عه ْم لَ َعن ع
وهبم قَ ِ
اسيَةً﴾.
َو َج َع ْلنَا قعلع َعْ
 2ـ من أسباب لعنة هللا لليهود:
تكلفت اآلايت االنفة الذكر بتسجيل تلك األسباب:
أ .ونق امليثاق الغليظ يقود إىل لعنة ﴿فَبِما نَ ْق ِ
ض ِه ْم ِميثَاقَ عه ْم﴾
َ
ب .كفروا ابحلق ملا ﴿وعك ْف ِرِهم ِآباي ِ
اَّللِ﴾ ،وهذا الكفر أوقع هبم اللعنة.
ت َّ
َ ْ َ
ج .اليهود قتلة ﴿ َوقَ ْتلِ ِه عم األَنْبِيَاءَ بِغَ ِْري َح ِق﴾ ،وفعلوا ذلك بغيًا وعدو ًاان بدون حق ،وال
نِب حبق وهذا سبب ي لعنتهم.
َّيكن أن يقتل ِ
د .رفضوا قبول احلق الذ جاءهم به حممد ﴿ َوقَ ْوَلِِ ْم قعلعوبعنَا غعْلف﴾،وزعموا أن قلوهبم
عليها أغطية مسيكة ،فال تفقه وال تعقل ما يقوله عليه الصالة والسالم.
وقد كذهبم هللا ي قوَلم هذا ،فأخرب أنه هو سبحانه الذ طبع وختم عليها بسبب كفرهم،
اَّللع َعلَْي َها بِ عك ْف ِرِه ْم﴾ ،ومبا أن هللا طبع
ولذلك ال هتتد مهما جاءها من اَلدى﴿ :بَ ْل طَبَ َع َّ
على قلوهبم بسبب كفرهم ،فإَّنم مل يؤمنوا اإلَّيان الصحيح الكامل الذ أوجبه هللا عليهم ،وإمنا
إَّياان (قَلِيالً) وهو إَّيان مزاجي (جتزيئي) ،فهذا ال يقبل ي اإلَّيان ﴿فَالَ يع ْؤِمنعو َن إِالَّ
آمنوا ً
قَلِيالً*﴾ ،وإَّياَّنم التجزيئي القليل متثل ي إَّياَّنم ببع كتب هللا كالتوراة ،لكنهم كفروا ببع
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كتب هللا كاإلجنيل والقرآن.
كما متثل ذلك اإلَّيان القليل املرفو ي إَّياَّنم ببع رسل هللا ،كموسى وهارون وداوود
وسليمان عليهم الصالة والسالم ،لكنهم كفروا ببع رسل هللا ،كعيسى وحممد عليهما الصالة
والسالم .ومعلوم أن من كفر ببع كتب هللا فهو كافر هبا كلها ،ومن كفر ببع رسل هللا
فقد كفر هبا كلها ،وال ينفع ي ذلك اإلَّيان التجزيئي القليل.
ه .لعن هللا اليهود بسبب ﴿ َوبِ عك ْف ِرِه ْم﴾ ،وليس السبب اخلامس هذا (بِ عكف ِرِهم) تكر ًارا
للسبب الثاين ﴿وعك ْف ِرِهم ِآباي ِ
اَّللِ﴾؛ ألنه ال تكرار ي العر القرآين ،والسبب الثاين
ت َّ
َ ْ َ
ذكر كفرهم مقيِ ًدا ،وهو كفرهم آبايت هللا ،ومعلوم أن الكفر آبايت هللا أو بعضها ،كفر
ابهلل ،خمرج من دين هللا.
وأما هذا السبب اخلامس فقد أطلق كفرهم ومل يقيده (وبِ عكف ِرِهم) لكن عندما نربطه مع ما
بعده من مكرهم بعيسى عليه السالم ،فإنه يدل على أن املراد به كفرهم برسل هللا ،ألَّنم أرادوا
قتل أحد رسله ،فكفر اليهود آبايت هللا تسبب بلعنهم ،وكفرهم برسل هللا سبب اخر خاص
للعنتهم.
ِِ
ِ
يما*﴾،
و .موقف اليهود اجملرمني من مرمي العفيفة البتول عليها ﴿ َوقَ ْوَل ْم َعلَى َم ْرَميَ عهبْتَاانً َعظ ً
سبب مستقل من أسباب لعنتهم يضاف لألسباب األخرى .619والبهتان العظيم الذ
قالوه عليها هو :فريتهم عليها واهتامها ابلزان وهي الطاهرة العفيفة ،وتصرحيهم أبن ابنها
عيسى عليه السالم ابن زان لعائن هللا عليهم.
ول َِّ
ز﴿ .وقَوَلِِم إِ َّان قَتَ ْلنَا الْم ِس ِ
اَّلل﴾ هذا القول الكبري الفاجر الذ
يسى ابْ َن َم ْرَميَ َر عس َ
َْ ْ
َ َ
يح ع َ
قالوه يسجل جرَّيتهم الشنيعة اليت أقدموا ،وهي تصميمهم على قتل عيسى عليه
شخصا يظنونه املسيح عيسى ابن مرمي ،وقد لعنهم هللا بسبب هذا
السالم ،بل قتلهم
ً
صمموا عليه من قتل عيسى
القول الفظيع ،وقد مجعوا ي هذا القول بني التفاخر فيما ِ
عليه السالم والتباهي به وبني السخرية بعيسى عليه السالم والتهكم عليه ،والسخرية
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ي الصفات اليت أطلقوها على عيسى عليه السالم.
ول َِّ
﴿إِ َّان قَتَ ْلنَا الْم ِس ِ
عرفوه ابلكلمات األربع اليت أطلقوها،
يسى ابْ َن َم ْرَميَ َر عس َ
َ َ
اَّلل﴾ لقد ِ
يح ع َ
ومع أَّنا حقيقية ي إطالقها عليه ،فهو املسيح ،وهو عيسى ،وهو ابن مرمي ،وهو رسول هللا،
صمموا على قتله ،إمنا
لكنهم مل يطلقوها عليه من ابب اإلَّيان هبا ،فلو كانوا مؤمنني هبا ملا ِ
أطلقوها عليه ساخرين متهكمني.620
ِ
ِِ ِ
يح
قال اإلمام ابن كثري َ:أ  :هذا الذ ي ِدعي لنفسه هذا املنصب ﴿ َوقَ ْوَل ْم إ َّان قَتَ ْلنَا الْ َمس َ
ِ
اَّللِ﴾ ،وهذا منهم من ابب التهكم واالستهزاء ،وهذا كقول املشركني
يسى ابْ َن َم ْرَميَ َر عس َ
ول َّ
ع َ
ِ
ِ
َّك لَ َم ْجنعون﴾ [الحجر.621 ]6 :
﴿وقَالعوا َاي أَي َها الَّذ نعِِزَل َعلَْي ِه ال ِذ ْك عر إِن َ
لرسول هللا (ﷺ)َ :
 3ـ اليهود ما قتلوا عيسى وال صلبوه:
ملا سجل هللا تعاىل عليهم جرائمهم السبعة الفظيعة اليت استحقوا هبا لعنته وغضبه وسخطه،
َّ
صلَبعوهع
﴿وَما قَتَ لعوهع َوَما َ
كذهبم ي زعمهم قتل عيسى عليه السالم ،فقال هللا سبحانه وتعاىلَ :
ِ َّ ِ
ِ ِ
ك ِمْنهع َما ََلعْم بِِه ِم ْن ِع ْلم إَِّال اتِِبَا َ الظَّ ِِن َوَما
اختَ لَ عفوا فِ ِيه لَِفي َش ِ
ين ْ
َولَك ْن عشبِهَ ََلعْم َوإ َّن الذ َ
قَتَ لعوه ي ِقينًا  بل رفَعه َّ ِ ِ
اَّلل َع ِزيزا ح ِكيما  وإِ ْن ِمن أ َْه ِل الْ ِكتَ ِ
اب إَِّال لَيع ْؤِمنَ َّن
َ ْ َ َع
َ ْ
عَ
اَّللع إلَْيه َوَكا َن َّع ً َ ً
يدا﴾ [النساء.]159-157 :
بِِه قَ ْب َل َم ْوتِِه َويَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة يَ عكو عن َعلَْي ِه ْم َش ِه ً
فبني هللا تعاىل كذب اليهود فيما زعموه وأَّنم مل يقتلوا اليهود عيسى ومل يصلبوه ،ولكن قتلوا
َّ
وصلبوا شبيهه ،والصلب هو تعليق اإلنسان للقتل ،والصليب :أصله اخلشب الذ يصلب
ومسي بذلك لكونه على هيئة اخلشب الذ زعموا
عليه ،والصليب الذ يتقرب به النصارى ،ع
صلب عليه عيسى عليه السالم.622
أنه ع
واليهود من مكر هللا هبم مل يقتلوا عيسى ،وإمنا قتلوا الشبيه وصلبوه ظانني أبَّنم قتلوا
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عيسى ،623والذ شبه َلم هو الشخص املقتول ،حيث ألقى هللا شبه عيسى عليه السالم على
الشخص االخر ،فأخذوه وقتلوه وهم يوقنون أنه عيسى ،مع أنه مل يكن عيسى ي احلقيقة.624
 4ـ ما الذي جرى ليلة القبض على الشبيه؟
َّ
إن قضي ة قتل عيسى عليه الس الم وصلبه قضي ة َيبط فيها اليهود ،كما َيبط فيها النصارى
ابلظنون ،فاليهود يقولون :إَّنم قتلوه ،ويسخرون من قوله :إنه رسول هللا ،فيقررون له هذه
صلب ودفن ولكنه قام بعد ثالثة أايم.
الصفة على سبيل السخرية .والنصارى يقولون :إنه ع
اعا،
وما من أحد من هؤالء أو هؤالء يقول ما يقول عن يقني ،فلقد تتابعت األحداث سر ً
وتضاربت الرواايت وتداخلت ي تلك الفرتة ،حبيث يصعب االهتداء فيها إىل يقني ،إال ما
يقصه رب العاملني.
ِ
وترو األانجيل األربعة قصة القب على املسيح وصلبه وموته ودفنه وقيامته ،كلها كتبت
بعد فرتة من عهد املسيح كانت كلها اوطهاد لداينته ولتالميذه ،يتعذر معه حتقيق األحداث
ي جو السرية واخلوف والتشريد ،وقد كتبت معها أانجيل كثرية ،ولكن هذه األانجيل األربعة
اختريت قرب َّناية القرن الثاين للميالد ،واعتربت رمسية واعرتف هبا ،ألسباب ليست كلها فوق
مستوى الشبهات.625
خربا يقينيًا عن تلك الواقعة اليت حدثت ي ظالم الليل
وهكذا ال يستطيع الباحث أن جيد ً
ِ َّ ِ
اختَ لَ عفوا فِ ِيه لَِفي
ين ْ
قبل الفجر ،وال جيد املختلفون فيها سنداً يرجح رواية عن رواية ﴿ َوإ َّن الذ َ
ك ِمْنهع َما ََلعْم بِِه ِم ْن ِع ْلم إِالَّ اتِِبَا َ الظَّ ِِن﴾ ،وأما هللا تعاىل ي كتابه العزيز فقد ِقرر قراره
َش ِ
صلَبعوهع َولَ ِك ْن عشبِِهَ ََلعْم﴾ [النساءَ ﴿ ،]157 :وَما قَتَ لعوهع يَِقينًا  بَ ْل
الفصلَ ﴿ :وَما قَتَ لعوهع َوَما َ
ِ
يما﴾ [النساء.626]158-157 :
اَّللع إِلَْي ِه َوَكا َن َّ
َرفَ َعهع َّ
اَّللع َع ِز ًيزا َحك ً
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وقد اهتم مؤرخو اإلسالم هبذه احلادثة ،وخريع من خلص تلك األحداث املفسر واملؤرخ الكبري
ابن كثري (وهو من علماء بالد الشام املطلعني على ارَيها) ،وإليك ما فصله حول هذه احلادثة
ي تفسريه حيث قال:
وكان من خرب اليهود عليهم لعائن هللا وسخطه وغضبه وعقابه أنه ملا بعث هللا عيسى
ابن مرمي ابلبينات واَلدى ،حسدوه على ما ااه هللا من النبوة واملعجزات الباهرة ،اليت كان يربئ
هبا األكمه واألبرص وحييي هبا املوتى إبذن هللا ،إىل غري ذلك من املعجزات اليت أكرمه هللا هبا
وأجراها على يديه ،ومع هذا كذبوه وخالفوه ،وسعوا ي أذاه بكل ما أمكنهم ،حىت جعل
عيسى عليه السالم ال يساكنهم ي بلدة ،بل يكثر السياحة هو وأمه ،مث مل يقنعهم ذلك حىت
سعوا إىل ملك دمشق ي ذلك الزمان وكان رجالً مشركاً من عبدة الكواكب ،وكان يقال
ألهل ملته اليوانن وأَّنوا إليه أن ي بيت املقدس رجالً يفنت الناس ويعضلهم ،ويفسد على امللك
رعاايه ،فغضب امللك من هذا ،وكتب إىل انئبه ابلقدس أن حيتاط على هذا املذكور ،وأن
يصلبه ويضع الشوك على رأسه ،ويكف أذاه على الناس فلما وصل الكتاب امتثل وايل املقدس
ذلك.
وذهب هو وطائفة من اليهود إىل البيت الذ فيه عيسى عليه السالم ،وهو ي مجاعة من
نفرا وكان ذلك يوم اجلمعة بعد العصر
أصحابه ،اثين عشر أو ثالثة عشر وقيل :سبعة عشر ً
ليلة السبت ،فحصروه هناك .فلما أحس هبم وأنه ال حمالة من دخوَلم عليه ،أو خروجه إليهم،
قال ألصحابه :أيكم يلقى عليه شبهي ،وهو رفيقي ي اجلنة؟ فانتدب لذلك شاب منهم،
فكأنه استصغره عن ذلك ،فأعادها اثنية واثلثة ،وكل ذلك ال ينتدب إال ذلك الشاب فقال:
أنت هو وألقى هللا عليه شبه عيسى ،حىت كأنه هو ،وفتحت روزنة من سقف البيت ،وأخذت
عيسى عليه السالم ِسنَة من النوم ،عفرفِع إىل السماء وهو كذلك ،كما قال هللا تعاىل﴿:إِ ْذ قَ َال
ِ
ِ
َّ ِ
يل﴾ [آل عمران.]55 :
ك إِ ََّ
يك َوَرافعع َ
يسى إِِِين عمتَ َوفِ َ
اَّللع َاي ع َ
فلما رفع عيسى من سقف البيت ،خرج أولئك النفر من البيت فلما رأى اليهود واجلنود
ذلك الشاب ظنوا أنه عيسى ،فأخذوه ي الليل وصلبوه ،وووعوا الشوك على رأسه ،وأظهر
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اليهود أَّنم سعوا ي صلبه وتبجحوا بذلك ،وسلَّم َلم طوائف من النصارى ذلك ،جلهلهم وقلة
عقلهم ،ما عدا من كان ي البيت مع املسيح ،فإَّنم شاهدوا رفعه ،وأما الباقون فإَّنم ظنوا كما
ظن اليهود أن املصلوب هو املسيح ابن مرمي ،حىت ذكروا أن مرمي جلست حتت ذلك املصلوب
وبكت.
وهذا كله من امتحان هللا عباده ،مباله ي ذلك من احلكمة البالغة ،وقد أووح هللا األمر
وجالِه وبيِنه وأظهره ي القرآن العظيم الذ أنزله على رسوله الكرمي (ﷺ) ،حيث ِبني أَّنم ما
قتلوا عيسى عليه السالم وما صلبوه ،ولكن عشبِِه َلم ،حيث ألقى هللا شبهه على ذلك الشاب،
فبدا َلم عيسى ،فقتلوا الشاب وصلبوه ظانني أنه عيسى.
وأخرب هللا الذين اختلفوا ي عيسى عليه السالم من اليهود الذين ادعوا قتله والنصارى
اجلهال الذين سلَّموا َلم بذلك كلهم ي شك وحرية ووالل من ذلك ،وأخرب هللا أَّنم ما قتلوه،
متيقنني أنه هو ،وإمنا كانوا شاكني متومهني ،وأما عيسى عليه السالم فقد رفعه هللا إليه ،وهللا
هو العزيز احلكيم.627
وي رواية عبد هللا بن عباس روي هللا عنهما :ملا أراد هللا أن يرفع عيسى إىل السماء ،خرج
عليهم من عني ي البيت ،ورأسه يقطر ماء ،فقال :إن منكم من يكفر  يب اثنيت عشرة مرة ،بعد
أن آمن  يب .مث قال :أيكم يلقى عليه شبهي ،فيقتل مكاين ويكون معي ي درجيت؟ فقام شاب
من أحدثهم سناً ،فقال له :اجلس .مث أعاد عليهم فقام ذلك الشاب ،فقال :اجلس ،مث أعاد
عليهم فقام الشاب ،فقال :أان .فقال :هو أنت .فألقي عليه َشبَهع عيسى ،ورفع عيسى من
روزنة ي البيت إىل السماء ،وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبه فقتلوه ،مث صلبوه ،فكفر
بعيسى بعضهم اثنيت عشر مرة ،كما قال َلم.
ـ وافرتق النصارى يف عيسى ثالث فرق:
 فقالت فرقة منهم :كان هللا فينا ما شاء مث صعد إىل السماء .وهؤالء هم اليعقوبية.
 627اخلالد  ،القصص القرآين عر وقائع وحتليل أحداث ،372/4 ،نقالً عن تفسري ابن كثري  544 543/1بتصرف.
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 وقالت فرقة أخرى :كان ابن هللا فينا ما شاء هللا ،مث رفعه هللا إليه .وهؤالء النسطورية.
 وقالت فرقة أخرى :كان فينا عبد هللا ورسوله ما شاء هللا ،مث رفعه هللا إليه .وهؤالء
هم املسلمون .فتظاهرت الفرقتان الكافران على الفرقة املسلمة ،فقتلوها ،فلم يزل
حممدا (ﷺ) ،وهذا إسناد صحيح إىل ابن عباس.628
طامسا حىت بعث هللا ً
اإلسالم ً
 5ـ ترتيب أحداث مسلسل تلك الليلة:
من خالل النظر فيما سبقَ ،يكننا تصور تلك الليلة وتصوير ما جرى فيها إبجياز:

 جنح اليهود ي إقنا احلاكم الروماين ي إلقاء القب
احلاكم بتنفيذ ذلك.

على عيسى وقتله ،حيث أمر

 توجهت جمموعة من اجلنود الرومان واليهود إىل املكان الذ يوجد فيه عيسى عليه
السالم لتنفيذ أمر احلاكم.
 املكان الذ كان يقيم فيه عيسى كان ي بيت املقدس ،حسب سياق أحداث القتل
والصلب ودرب اآلالم بعد ذلك.
 كان عيسى عليه السالم ي أحد بيوت القدس ي تلك الليلة مع اثين عشر رجالً من
احلواريني كما قال ابن عباس روي هللا عنهما .
 علم عيسى عليه السالم بقدوم اجلنود واليهود العتقاله وقتله وصلبه ،فلم َيف ومل حيزن
ومل يقلق ألنه يوقن أن هللا معه حيفظه وحيميه.
 أخرب هللا عيسى عليه السالم أَّنم لن يصلوا إليه ولن يؤذوه ،وأنه سيلقي شبهه على
أحد تالميذه احلواريني وأنه سريفعه إليه ،وطلب منه أن يسأَلم ليترب أحدهم ليلقي هللا عليه
شبه عيسى عليه السالم فيكون املصلوب الشهيد.
 أخرب عيسى عليه السالم احلواريني أن هللا سيحميه من اجلنود واليهود ،وأنه سريفعه
إليه ،وذلك ليطمئنهم عليه.
 عر عيسى عليه السالم على احلواريني االثين عشر أن يترب أحدهم ليفديه بنفسه،
شهيدا ،وومن لذلك الفدائي أن يكون
أبن يلقي شبهه عليه ،فيؤخذ ويقتل ويعصلب وَّيوت ً
 628اخلالد  ،القصص القرآين عر وقائع وحتليل أحداث .373/4 ،انظر :تفسري ابن كثري .545 544/1
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معه ي اجلنة.
 استجاب لعر عيسى عليه السالم شاب ،لعلِه كان من أصغر املوجودين سنًا،
فاستصغره عيسى عليه السالم ،وأراد من هو أكرب منه ،ولكن مل يستجب له ي املرات الثالثة
اليت انتدهبم فيها إال هو ،فقال له عيسى عليه السالم :هو أنت!
 مل يذكر اسم ذلك الشاب املتطو العظيم ،الذ بذل نفسه وحياته وعمره هلل ،فهو من
مبهمات القصة.
 أجرى هللا على ذلك الشاب أمره ،وأوقع عليه آيته اخلارقة ،حيث حوله هللا من مالحمه
األصلية اليت خلقه عليها ،إىل مالمح عيسى عليه السالم ،فما هي إال حلظات حىت حتول
الشخص إىل شبه عيسى ،وكل من رآه ال يشك أنه عيسى وال يعرف كيف فعل هللا ذلك،
ألننا ال نعرف كيفيات أفعال هللا.
 نظر احلواريون الذين ي البيت إىل ذلك الشخص فإذا هو عيسى ،ألنه أشبهه ش ًبها
كامالً وهم يعلمون أن هللا ألقى شبه عيسى عليه.
 ملا وصل اليهود واجلنود إىل ذلك البيت كان فيه شخصان ،كل منهما عيسى ،عيسى
احلقيقي النِب الكرمي عليه الصالة والسالم ،وعيسى اآلخر املتقمص لشخصيته ،الذ ألقى هللا
شبه عيسى عليه واحلواريون يرون الشخصني.
 ملا أراد اليهود واجلنود دخول البيت ،أجرى هللا آية أخرى ابهرة حيث فتح سقف البيت
فتحة معجزة أبمره سبحانه وتعاىل.
متهيدا
 ألقى هللا على عيسى عليه السالم سنة من النوم ،وهو بني تالميذه وحوارييهً ،
لرفعه إىل السماء من الفتحة اليت ي سقف البيت ،واحلواريون الذين ي املنزل ينظرون إليه
ويالحظون هذه اآلية الباهرة من آايت هللا وقد اطمأنوا على جناة نبيهم وحبيبهم عيسى عليه
السالم.629
 دخل اليهود واجلنود البيت ،ورأوا أمامهم (عيسى) وهو ي احلقيقة عيسى الثاين ،عيسى
املتحول شبيه عيسى النِب الذ رفع إىل السماء ،ونظروا إليه وهم ال يشكون حلظة أنه عيسى.
 أخذ اجلنود عيسى الشبيه املتحول لقتله وصلبه ،ويبدو أنه مل يكلمهم واحدة ،ومل ينف
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عليه وقتله،

أنه عيسى ومل َيربهم أن عيسى احلقيقي النِب ي السماء وأَّنم فشلوا ي القب
فإنه استعد للقتل واالستشهاد.
 ال نعرف ماذا جرى للحواريني األحد عشر اآلخرين الذين كانوا ي املنزل ،هل اعتعقلوا
أم هربوا أم قعتِل بعضهم وأفرج عن اآلخرين ،فهذا من مبهمات القصة.
 أخذ اجلنود واليهود عيسى الثاين الشبه ،وصلبوه على اخلشبة ،وقتلوه على الصليب،
شهيدا ،بينما كان عيسى
وخرجت روح هذا الفدائي املؤمن وهو على الصليب ولقي هللا ً
النِب ي السماء عليه الصالة والسالم.
 كان الناس َتون إىل الشاب املصلوب الشهيد ينظرون إليه ،فإذا به عيسى ،وال يشكون حلظة
أنه عيسى؛ ألن هللا ألقى شبه عيسى عليه ،وهم ال يعرفون املعجزة اليت أجراها هللا ،وكانوا بني
فرح شامت وبني حزين متأمل ،وبعد حني أنزلوا الشهيد املصلوب ودفنوا جثته.
 كانوا اليهود فرحني شامتني؛ ألَّنم قتلوا عيسى وصلبوه  -وهو ي احلقيقة عيسى
الشبه -وأذاعوا ي الناس ،وقالوا ساخرين :إان قتلنا املسيح عيسى ابن مرمي رسول هللا.
 مل تعلم النصارى ماذا جرى من معجزات رابنية ي تلك الليلة ،فأيقنوا أن الذ شاهدوه
ميتًا على الصليب هو نبيهم عيسى ابن مرمي ،فصدقوا اليهود ي تبجحهم ي قتله ،وقالوا :قتلوا
وصلبوا نبينا عيسى.630
صب اليهود والرومان العذاب على احلواريني ،وعلى كل من آمن بعيسى عليه السالم،
َّ 
وشردوا ،ومل يلتقط النصارى أنفاسهم ليفكروا بتأن ومتهل فيما جرى
وقتلوا منهم وصلبوا وسجنوا ِ
ي تلك الليلة ،ووقع اختالف شديد بني النصارى ي أحداث الليلة املذكورة ،فص ِدقوا اليهود
ي ادعائهم أَّنم قتلوا عيسى عليه السالم ودخل الشرك على النصرانية ،فاختلفوا ي عيسى
عليه السالم ،فمنهم من اعتربه إَلًا ،ومنهم من اعتربه ابنًا هلل.
 بقيت أحداث تلك الليلة احلقيقة خافية على اليهود والنصارى وكل ظنهم أن املقتول
حممدا رسوالً (ﷺ) ،وأنزل عليه القرآن،
املصلوب هو عيسى ابن مرمي رسول هللا ،حىت بعث هللا ً
وذكر ي آايته حقيقة ما جرى.631
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 6ـ نظرات يف اآلايت اليت حتدثت عن قتل الشبيه:
بعد تلخيص تلك األحداث ي النق اط الس ابقة املتسلسلة نفهم معىن قول هللا تعاىلَ ﴿ :وَما
ِ َّ ِ
ِ ِ
ك ِمْنهع َما ََلعْم بِِه ِم ْن ِع ْلم إَِّال
اختَ لَ عفوا فِ ِيه لَِفي َش ِ
ين ْ
قَتَ لعوهع َوَما َ
صلَبعوهع َولَك ْن عشبِهَ ََلعْم َوإ َّن الذ َ
ِ
يما  َوإِ ْن ِم ْن أ َْه ِل
اَّللع إِلَْي ِه َوَكا َن َّ
اتِِبَا َ الظَّ ِِن َوَما قَتَ لعوهع يَِقينًا  بَ ْل َرفَ َعهع َّ
اَّللع َع ِز ًيزا َحك ً
الْ ِكتَ ِ
يدا﴾ [النساء.]159-157 :
اب إَِّال لَيع ْؤِمنَ َّن بِِه قَ ْب َل َم ْوتِِه َويَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة يَ عكو عن َعلَْي ِه ْم َش ِه ً
صلَبعوهع﴾ :مل يقتل اليهود عيسى عليه ،ومل يصلبوه على الصليب.
﴿ َوَما قَتَ لعوهع َوَما َ
﴿ َولَ ِك ْن عشبِِهَ ََلعْم﴾ :ألقى هللا شبه عيسى ابن مرمي على تلميذه ،فصار ذلك التلميذ املشبِه
متاما ،وأخذ اليهود واجلنود عيسى الثاين الشبه وقتلوه وصلبوه ،لكن عيسى
أمام الناس املشبه به ً
بن مرمي احلقيقي رسول هللا مل يقتلوه ومل يصلبوه.
﴿وإِ َّن الَّ ِذين اختَ لَ عفوا فِ ِيه لَِفي َش ِ ِ
متاما ،لكن
َ ْ
ك مْنهع﴾ :فهناك شخص مقتول ،يشبه عيسى ً
َ
من هو؟ أهو عيسى احلقيقي أم عيسى الشبه؟ اختلفوا ي ذلك القتل والصلب على من وقع.
ِ َّ ِ
اختَ لَ عفوا﴾ :ينطبق على الطائفتني :اليهود الذين قالوا :إان قتلنا املسيح عيسى
ين ْ
﴿ َوإ َّن الذ َ
ابن مرمي رسول ،والنصارى الذين قالوا :رسولنا عيسى قتله وصلبه اليهود .لقد كانت الطائفتان
ي شك من هوية املقتول املصلوب.
﴿ َما ََلعْم بِِه ِم ْن ِع ْلم﴾ :ليس عند اليهود والنصارى علم حازم يقيين ي املقتول ،هل هو
عيسى أم غريه؟
﴿إِالَّ اتِِبَا َ الظَّ ِِن﴾ :بعد نفى على اليهود والنصارى العلم هبوية املقتول ،أثبت َلم الظن

فيه ،وأنكر عليهم اتبا ذلك الظن الذ ال يقود إىل اليقني ،وإمنا إىل احلرية والشك ،واملعىن:
اما كامالً ،فاختلفوا ي
شاهد اليهود والنصارى
شخصا مقتوالً
مصلواب يشبه عيسى ً
ً
شبها ً
ً
علما وصاروا ي شك وحرية ،ألَّنم اتبعوا
حتديد هويته ،أهو عيسى أم غريه ،ومل حيققوا ي ذلك ً
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الظن ،واتبا الظن يقود للشك ،وال يوصل صاحبه إىل علم.632
ومعىن قولهَ ﴿ :وَما قَتَ لعوهع يَِقيناً *﴾ :بعدما نفى عنهم العلم هبوية ،نفى عن اليهود القتل
اليقيين لعيسى عليه السالم فقالَ ﴿ :وَما قَتَ لعوهع يَِقيناً *﴾ ،والضمري اَلاء ي يعود على عيسى
عليه السالم :أ َ ﴿ :وَما قَتَ لعوهع﴾ قتلوا عيسى متيقنني أنه عيسى ،بل كانوا ي ذلك شاكني
متومهني.
شخصا ظنوه عيسى ،لكنهم ما قتلوا عيسى يقيناً ،وإذا كانوا ما قتلوا عيسى ابن
لقد قتلوا
ً
مرمي رسول هللا فأين عيسى إ ًذا؟ وماذا كانت َّنايته؟ وماذا جرى له ي تلك الليلة؟
ِ
يما﴾ [النساء.]158 :
اَّللع إِلَْي ِه َوَكا َن َّ
اجلواب ي قوله تعاىل﴿ :بَ ْل َرفَ َعهع َّ
اَّللع َع ِز ًيزا َحك ً
اَّللع إِلَْي ِه﴾ :بل :حرف إوراب ،فقد متِ فيها اإلوراب عن الكالم السابق
﴿بَ ْل َرفَ َعهع َّ
وإبطاله وإلغاؤه وهو مزاعم اليهود بقتل عيسى ،وإن قوله : :إبطال وإلغاء لقول اليهود﴿ :بَ ْل
اَّلل إِلَي ِه﴾ [النساء﴿، ]158 :إِ َّان قَتَ ْلنَا الْم ِس ِ
اَّللِ﴾ [النساء، ]157 :
يسى ابْ َن َم ْرَميَ َر عس َ
ول َّ
َرفَ َعهع َّع ْ
َ َ
يح ع َ
وهو صريح ي أن هللا رفعه بروحه وبدنه حيًا من سقف البيت إىل السماء.
لقد وعد هللا عيسى قبل تلك احلادثة أن يتوفاه ،ويرفعه إليه وذلك ي قوله تعاىل :أ  :إين
ِ
ِ
ِ
إيل ،وبذلك
ك إِ ََّ
يك َوَرافعع َ
يسى إِِِين عمتَ َوفِ َ
سألقي عليك َ
يل﴾ [آل عمران ،]55 :مث أرفعك ِ
﴿اي ع َ
أطهرك من الذين كفروا ،وملا صار عيسى ي اخلطر وجاء اليهود واجلنود لقتله وصلبه حقق هللا
له وعده ،وتوفِاه وألقى عليه النوم ،مث جعل فتحة ي سقف البيت ورفعه إليه ي السماء ،وكان
خاصا ،وهو آية بينة ومعجزة ابهرة.
رفعا رابنيًا ً
رفعه بروحه وبدنهً ،
ِ
عزة
﴿ َوَكا َن َّ
يما *﴾ :عقبت اآلية على رفع عيسى إىل السماء ابإلشارة إىل ِ
اَّللع َع ِز ًيزا َحك ً
هللا ،وهذا تعقيب يتناسب مع ما قبله ،فاهلل عزيز قو قادر قاهر ،ينصر أولياءه وحيفظهم ويفرج
بعزته ،ولذلك رفع عيسى عليه السالم إليه وجناه من
عنهم وحيميهم من أعدائهم ،كل ذلك ِ
بعزته ،وهللا حكيم ي تدبريه وتقديره وقضائه وتصريف أمور خلقه ومن حكمته
مكر اليهود ِ
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إجناء رسوله عليه السالم بتلك الطريقة الباهرة ،وإيقا أعدائه ي احلرية والظن والشك
والوهم.633
وعندما ننظر ي حديث القرآن عن أحداث تلك الليلة فإننا نرى أتكيد اليهود على قتل
ِ
ِ
يح
عيسى ،وذلك التأكيد الذ ظهر ي قوَلم :حيث مجعوا بني امسه ولقبه ﴿إ َّان قَتَ ْلنَا الْ َمس َ
ول َِّ
ِ
أيضا أتكيد القرآن على كذهبم
يسى ابْ َن َم ْرَميَ َر عس َ
اَّلل﴾ ،للتأكيد على جزمهم بقتله .ونرى ً
ع َ
صلَبعوهع﴾َ ﴿ ،وَما قَتَ لعوهع يَِقيناً*﴾،
ي أتكيدهم ابستخدام ثالث مجل منفية ﴿ َوَما قَتَ لعوهع﴾َ ﴿ ،وَما َ
لقد نفى قتلهم له ،مث أكد ذلك بنفي صلبهم له ،والنفيان متالزمان ،فبما أَّنم مل يقتلوه ،فإَّنم
مل يصلبوه ،والنفي الثالث ﴿ َوَما قَتَ لعوهع يَِقيناً *﴾ ،ومبا أن اليهود مل يقتلوا عيسى رسول هللا ،وإمنا
رفعه هللا إليه ،فهو حي عنده ي السماء ،مل َّيت وسينزل ي اخر الزمان أبمر هللا ويعيش ابقي
عمره الذ قدره هللا له ،وسيؤمن به أهل الكتاب الذين يكونون أحياء عند نزوله على أنه عبد
هللا ورسوله ،وقد أشار إىل هذا املعىن قول هللا تعاىل﴿ :وإِ ْن ِمن أ َْه ِل الْ ِكتَ ِ
اب إَِّال لَيع ْؤِمنَ َّن بِِه قَ ْب َل
َ ْ
يدا﴾ [النساء .634 ]159 :وسيأيت احلديث عن هذه اآلية
َم ْوتِِه َويَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة يَ عكو عن َعلَْي ِه ْم َش ِه ً
عندما نتكلم عن نزول عيسى عليه السالم ي اخر الزمان.
 7ـ اضطراب األانجيل يف أحداث تلك الليلة وأقرهبا إجنيل براناب:
َّ
يوحنا) ،وهي املعتمدة عند النصارى اوطربت
إن األانجيل األربعةِ :
(مىت ،لوقا ،مرقسِ ،
اوحا،
كبريا ،واختلفت اختالفًا بينًا وتناقضت ً
تناقضا و ً
ي حديثها عن تلك الليلة اوطر ًااب ً
حري النصارى املؤمنني هبذه األانجيل ،وجعلهم ي شك واوطراب ال يعرفون ماذا جرى ي
َّ
تلك الليلة.
وأقرب ما سجل ي تلك األانجيل من احلقيقة القرآنية اليت عروناها ،هو ما ورد ي إجنيل
(براناب) هو اإلجنيل الذ ال يؤمن به النصارى ،وال يعتمدونه ،حيث يرى (براناب) أحد حواريي
عيسى عليه السالم أن أحد احلواريني وهو (يهوذا اإلسخريوطي) هو الذ وشى بعيسى وامر
 633اخلالد  ،القصص القرآين عر وقائع وحتليل أحداث.381/4 ،
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عليه وخانه ،واتفق مع اليهود للمجيء إليه واعتقاله ،وملا جاء هبم ألقى هللا شبه عيسى عليه،
فأخذوا (يهوذا) وصلبوه على إنه عيسى ،وَيتلف براناب ي هذه النقطة مع ما سبق ذكره من
قول ابن عباس ومجهور العلماء من أن املشبِه الفدائي هو أحد احلواريني الصاحلني ،ترب وتطو
ليعقتل وينجو عيسى عليه السالم وهللا أعلم ابلذ حصل.
ورد ي الفصل احلاد عشر بعد املئتني من إجنيل براناب أن عيسى عليه السالم أخربهم قبل
أايم من احلادثة ،أنه حان وقت مغادرته َلذا العامل« :وملا كان يسو ي بيت (نيقودَّيوس) وراء
تعزوا
عزى تالميذه قائالً :لقد دنت الساعة اليت أنطلق فيها من هذا العاملَّ ،
جدول (قدرون) ِ
وال حتزنوا ،ألنين أمضي وال أشعر مبحنة».635
وورد ي الفصل الثالث عشر بعد املئتني من إجنيل براناب حوار بني عيسى عليه السالم
احدا منكم
واحلواريني ومنهم يهوذا اإلسخريوطي« :وقال يسو أيضاً احلق أقول لكم :إن و ً
سيسلمين ،فأاب كخروف ،ولكن ويل له ،ألنه سيتم كل ما قال داود أبوان عنه أنه سيسقط
ي اَلوة اليت أع ِدها لالخرين؟ فنظر من مثِ التالميذ بعضهم إىل بع  ،قائلني حبزن :من سيكون
اخلائن.فقال حينئذ يهوذا :أان هو اي معلم؟ أجاب يسو  :لقد قلت أنت يل من الذ
سيسلمين» .636
ص الفصل اخلامس عشر والسادس عشر بعد املئتني ي اإلجنيل للحديث عن ليلة
ع
وخ ِ
ص َ
رفع عيسى والقب على اخلائن.
قال« :وملا دنت اجلنود مع يهوذا من احملل الذ كان فيه يسو  ،مسع يسو دنو مجع غفري،
نياما ،فلما رأى هللا اخلطر على عبده،
فلذلك انسحب إىل البيت خائ ًفا ،وكان األحد عشر ً
أم ر جربيل وميخائيل ورفائيل وأوريل سفراءه أن َخذوا يسو من العامل ،فجاء املالئكة األطهار
وأخذوا يسو من النافذة املشرفة على اجلنوب ،فحملوه وووعوه ي السماء الثالثة ،ي صحبة
املالئكة اليت تسبِح هللا إىل األب د ،ودخ ل يهوذا بعنف إىل الغرفة اليت أعصعد منها يسو وكان
 635إجنيل براناب ،حتقيق :سيف الدين أمحد فاول ،دار القلم ،دمشق ،ط1393 ،1ه 1973 ،م ،ص.284
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فتغري يهوذا ي النطق والوجه ،فصار ش ًبها
نياما ،فأتى هللا العجيب أبم ر عجيب ِ
التالميذ كلهم ً
بيسو  ،حىت اعتقدان أنه يسو  ،أما هو فبعد أن أيقظنا أخذ يفتش ،لينظر أين كان املعلِم،
لذلك تعجبنا أجبنا :أنت اي سيد هو معلمنا ،أنسيتنا االن؟
مبتسما :هل أنتم أغبياء حىت ال تعرفوا يهوذا اإلسخريوطي ،وبينما كان
أما هو فقد قال
ً
كل وجه ،أما
يقول هذا ،دخلت اجلنود ،وألقوا أيديهم على يهوذا ألنه كان ً
شبيها بيسو من ِ
حنن فلما مسعنا قول يهوذا ورأينا مجهور اجلنود هربنا كاجملانني ،ويوحنا الذ كان ملت ًفا مبلحفة
ايان أل ِن هللا مسع دعاء يسو  ،وخلص األحد عشر
من الكتان ترك ملحفة الكتان وهرب عر ً
من الشر ،فأخذ اجلنود يهوذا ،وأوثقوه ،ساخرين منه ،ألنه أنكر وهو صادق أنه يسو .
فقال اجلنود مستهزئني به :اي سيد ال ختف ألننا قد أتينا لنجعلك مل ًكا على بين إسرائيل،
وإمنا أوثقناك ألننا نعلم أنك ترف اململكة .أجاب يهوذا :لعلكم جننتم :إنكم أتيتم بسالح
ومصابيح لتأخذوا يسو الناصر كأنه لص ،أفتوثقونين ،أان الذ أرشدتكم إليه» .637
ويكمل براناب سرد القصة إىل أن صلب يهوذا اإلسخريوطي ،ودفن على أنه عيسى؛ ألن
هللا ألقى شبه عيسى عليه.638
صلَبعوهع
وهذا العر من براناب وهو شاهد عيان يتوافق مع قوله تعاىلَ ﴿ :وَما قَتَ لعوهع َوَما َ
َولَ ِك ْن عشبِِهَ ََلعْم﴾ .639
 8ـ فكرة الصلب والفداء ،ومفهومها يف عقيدة النصارى:
صلب املسيح ي معتقدهم للتكفري عن خطيئة البشر ،هو األساس الثاين ي عقائد
ع
النصارى ،بل هو الركن األعظم الذ تدور حوله هذه العقائد ،فمسألة النبوة والتأليه ي نظرهم
هذه علة ملسألة الصلب.
 637املرجع السابق ،ص.289 288
 638إجنيل براناب ،ص293 289
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وتقوم هذه العقيدة كما تقول املسيحية على أن اجلنس البشر قد عوصم بوصمة املعصية،
وأن هذه الوصمة قد انلته من جراء أكل آدم من الشجرة احملرمة ،إبيعاز من احلية ،فأصبح على
وما عليه ابَلالك األبد ي اجلحيم.640
ذلك مستح ًقا للعنة هللا ،حمك ً
ويقولون جبانب ذلك :إن رمحة هللا شاءت ختليص هذا العامل ،والتجاوز عن ذلك الذنب
الفطر املورث له ،فوجب تقدمي الرتوية الالزمة هلل ،ويقولون :إنه ملا كان احملكوم عليه ابملوت
جيب تنفيذ احلكم عليه أو تقدمي غريه أو تطو سواه بدالً عنه فقد مسح هللا بتضحية ابنه على
الصليب كفارة على الناس ،ألن خطيئة آدم ظلت عالقة ي ذريته حىت جاء يسو الذ مجع
بني األلوهية والبشرية ،فهو ابن هللا وابن مرمي فصلب جسمه البشر ليمحوا اخلطيئة عن أبناء
آدم ،وابلرغم من ذلك فإَّنم ي ِدعون أنه ال ينجو من آمن هبذه الدعوى واختذها له عقيدة.641
وعليه فإن الفداء عند النصارى :هو اخلالص من املوت الناتج عن اخلطيئة اليت دخلت إىل
البشرية ابدم.642
مصلواب فداء للخليقة وذلك أن هللا لشدة حبه للبشر
ويعتقد النصارى أن املسيح مات
ً
قد أرسل وحيده ليخلص العامل من اخلطيئة اليت ارتكبها آدم حينما أكل من الشجرة احملرمة،
وأن عيسى قد صلب عن روى ام ،فتغلب بذلك عن اخلطيئة ،وأنه دفن بعد صلبه وأنه قام
بعد ثالثة أايم متغلبًا على املوت ،مث ارتفع إىل السماء ،ومن مل يؤمن بقضية الصلب ال يععد
نصرانيًا ،لذلك آدجموا قضية الصلب ي دستور إَّياَّنم الذ جيمع كل عقائدهم ،وعلى هذا
فاهلل كما يزعم النصارى نزل من السماء وجتسد ي الروح القدس ومرمي العذراء ،وأتنس وصلب
إبراقته دمه لريفع عن البشر وزر خطيئة آدم.643
وعقيدة الصلب هذه ابطلة من أوَلا إىل اخرها؛ ألن عيسى عليه السالم عبد هللا ورسوله
مل يصلب ،بل رفعه هللا إليه ،واملسيح عليه السالم مل ينسب إىل نفسه اخلالص ،كذلك مل ينسب
 640حممد علي عبد املعطي أمحد ،مظاهر الوثنية ي عقائد أهل الكتاب ،ص.536
 641حممد وصفي ،املسيح والتثليث ،املطبعة الرمحانية ،مصر ،ط1937 ،1م ،ص.148
 642حممد علي عبد املعطي أمحد ،مظاهر الوثنية ي عقائد أهل الكتاب ،ص.537
 643أبو عبيدة اخلزرجي ،بني اإلسالم واملسيحية ،حتقيق :د .حممد شامة ،مكتبة وهبة ،القاهرة ،ط ،2ص.72
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احلواريون إىل عيسى اخلالص ،وإمنا الذ نسب إىل املسيح أنه خملص هو بولس ،الذ كان
من ألد أعداء املسيحية ،مث انقلب فجأة وبدون مقدمات إىل املسيحية وأصبح عقلها املفكر
وراعيها املدبر ،وكان أول إعالن له أن املسيح ابن هللا ،ونسب إىل املسيح أنه اإلله املتجسد
الذ نزل ليصلب وَيلص البشرية على غرار االَلة املخلصني الوثنني.
ولقد انتشرت عقيدة بولس ي اخلالص بسبب األسلوب الذ استخدمه لنشر دعوته،
والطريقة اليت سار عليها ،إذ رأى أن َيرج ابملسيحية من دائرهتا الضيقة ي بيت املقدس إىل
امليدان الواسع ي البيئات غري اليهودية ،ولكي تناسب دعوته هذا اجملتمع اجلديد أجرى بع
التعديالت للعقائد اليت ال يروى عنها هذا اجملتمع اجلديد.
َّ
إن عقيدة اخلالص املسيحية ،اليت هي من ووع (بولس) قائمة على أسس ابطلة ،وهي أن
آدم عليه السالم أخطأ ،وهذه اخلطيئة انتقلت ابلوراثة إىل كل أبنائه والطريق الوحيد للخالص
وجتسد ي صورة بشرية ليصلب ويتغلب على املوت فيقوم،
منها هو ما زعموه من أن هللا نزل ِ
وبذلك ينال الناس اخلالص.644
عما جاء ي كتب النصارى من الصلب واإلهاانت اليت تعر
إننا نع ِِنزه املسيح عليه السالم ِ
َلا ،وما ذلك التنزيه إال ألن املسيح عليه السالم واحد من رسل هللا املصطفني األخيار الذين
اختارهم هللا لتبليغ رسالته إىل خلقه ،فكيف يهان هذه اإلهانة وقد جعله هللا مبارًكا كما أخرب
ت﴾ [مريم.]31 :
﴿و َج َعلَِين عمبَ َارًكا أَيْ َن َما عكْن ع
املسيح عن نفسهَ :
َّ
إن النصارى استندوا ي قوَلم ابلصلب على األانجيل ،وقد بينا أَّنا حمرفة ومبدلة ومتناقضة
وذلك ابلدليل والربهان وأَّنا مل تنقل عن طريق التواتر ،فهي أخبار احاد مقطوعة الصلة ابملسيح؛
أبدا إىل درجة الصدق
النقطا سندها فكل ما جاء فيها من أخبار مشكوك فيه ،وال يرقى ً
واليقني.
ِ
تكفريا عن خطيئة آدم اليت ارتكبها
وقد أمجعت الفرق النصرانية املثلِثة على أن املسيح صلب ً
 644أمحد علي عجيبة ،اخلالص املسيحي ونظرة اإلسالم إليه ،دار االفاق العربية ،القاهرة ،2006 ،ص.755
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وتوارثها أبناؤه من بعده ،ومن أجل أن متحى اخلطيئة ال َّ
بد أن يتجسد اإلله ويقتل ،وأن يدخل
ملعوان بذلك الصليب ،كل ذلك فعله اإلله
أليما ،مث يصري اإلله ً
انر جهنم ويعذب نفسه ً
عذااب ً
ي زعم النصارى ليمحو خطيئة آدم ،فهل يعقل ي حق هللا سبحانه وتعاىل645؟
وال شك أن هذا االعتقاد به جهل ابلغ وفاوح ،تنكره العقول السليمة والفطر املستقيمة،
والعلوم الراسخة اليت مصدرها هداايت السماء من الوحي املعصوم الذ من عند هللا عز وجل
والذ بيِناه ي الصفحات السابقة.
ومن الردود اليت ذكرها العلماء يف هذا الباب:
أ ـ ليس عند هللا خطيئة موروثة:
عما
حتتاج إىل التكفري عنها بصلب نِب أو ابن هللا ،بل آمن املسلم أن كل إنسان مسؤول ِ
اقرتفه وحماسب عليه ،واإلنسان يولد عمربأ من كل خطيئة ومن كل ذنب ،وإمنا يولد على الفطرة
مهيئًا لقبول احلق ،ذلك أن الفطرة هادية إىل اخلري واحلق ،فاإلنسان يولد نظي ًفا ال حيمل شيئًا
من أوزار من سبقه ،وإذا كان اإلنسان ال حيمل وزر غريه ،فإن غريه ال حيمل وزره ،وإمنا كل
إنسان مسؤول عن عمله.
ِ
عخَرى﴾
ب عكل نَ ْفس إَِّال َعلَْي َها َوَال تَ ِزعر َوا ِزَرة ِوْزَر أ ْ
 قال هللا تعاىلَ :
﴿وَال تَكْس ع

[األنعام]164 :

والشرائع السماوية اتفقت على هذا املبدأ.
ِ ِ
ِ
ِ
عخَرى
وسى َوإِبْ َراه َيم الَّذ َو ََّ أََّال تَ ِزعر َوا ِزَرة ِوْزَر أ ْ
 قال هللا تعاىل﴿ :أ َْم َملْ يعنَ بَّأْ مبَا ِي ع
ص عحف عم َ
وأَ ْن لَيس لِ َِْلنْس ِ
ان إَِّال َما َس َعى َوأ َّ
اجلََزاءَ ْاأل َْو ََ﴾ [النجم.]41-36 :
ف يعَرى عمثَّ عْجيَزاهع ْ
َن َس ْعيَهع َس ْو َ
َ ْ َ َ
وإن القول الكرمي ليصور لنا أخذ الرب ء ابملذنب ال على أنه مضاد للشريعة فحسب ،بل
هو مع ذلك غري متوافق مع الفكرة األساسية للعدالة اإلنسانية ،646قال تعاىل﴿ :قَ َال َم َعا َذ
 645حممد علي عبد املعطي أمحد ،مظاهر الوثنية ي عقائد أهل الكتاب ،ص.545
 646أمحد علي عجيبة ،اخلالص املسيحي ونظرة اإلسالم إليه ،ص.757
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َِّ
اعنَا ِعْن َدهع إِ َّان إِ ًذا لَظَالِ عمو َن﴾ [يوسف.]79 :
اَّلل أَ ْن ََنْ عخ َذ إَِّال َم ْن َو َج ْد َان َمتَ َ
ب ـ إذا كان آدم عليه السالم قد أخطأ فما ذنب ذريته حىت يتوارثوا خطيئته من بعده:
مجيعا بسبب خطيئة
هذا مبدأ قد َّنت عنه كل الشرائع ،وهل من العدل أن يضار البشر ً
ارتكبها آدم ،وكيف روي هللا أن َيلد موسى وإبراهيم وسائر األنبياء واملرسلني ي النار بسبب
يتحمل وزر وجريرة آدم ويلقى ذلك العذاب الذ استغاث عنه
خطيئة آدم؟ مث ما ابل املسيح
ع
استغاثة شديدة ،واي ليته املسيح فحسب ،بل اإلله ي زعم النصارى فاخلطيئة مل تقتصر على
النو اإلنساين بل تعدته إىل اإلله فذاق مرارة العذاب ألو ًاان.647
إن أكل آدم من الشجرة ،ال يعد خطيئة يرتتب عليها العقاب ،ذلك آدم عليه السالم كان
نبيًا واألنبياء معصومون من اخلطأ ،وما وقع منه من األكل من الشجرة إمنا هو من قبيل
حسنات األبرار سيئات املقربني اليت ال يؤاخذ عليها آدم على أن آدم أكل من الشجرة انسيًا،
عبدا على ذنب فعله انسيًا.
وهللا سبحانه وتعاىل أكرم من أن يؤاخذ ً
هذا إىل جانب أن آدم اب ،والتوبة تغسل احلوبة وتغفر الذنب ،وهللا سبحانه وتعاىل قبل
توبته فهو سبحانه وتعاىل التواب الرحيم ،كل ذلك ينفي الذنب عن آدم ،وابلتايل ينفي وراثته
حيث إنه ال يوجد ذنب ،كما أن إهباط آدم إىل األر ليس عقوبة كما يتوهم النصارى ،بل
تكرَّيًا وتشري ًفا ،حيث يباشر مهمة استخالفه ي األر  ،كما وعد هللا من قبل ي قوله تعاىل:
ِ
خلِي َفةً﴾ [البقرة]30 :
﴿إِِِين َجاعل ِي ْاأل َْر ِ َ
وهللا تعاىل ما نزل ابدم إىل األر لينقصه ،ولكن نزل به إىل األر ليكمله ،ولقد أنزله
إىل األر قبل أن َيلفه لقوله﴿ :إِِين ج ِ
اعل ِي األ َْر ِ َخلِي َفةً﴾ قال ي اجلنة وال ي السماء،
ِ َ
فكان نزوله إىل األر نزول كرامة ال نزول إهانة ،فإنه كان يعبد هللا ي اجلنة ابلتشريف ،فأنزله
استحق أن يكون خليفة.648
فلما توافرت فيه العبوديتان
ِ
إىل األر ليعبده ابلتكليفِ ،

 647حممد علي عبد املعطي أمحد ،مظاهر الوثنية ي عقائد أهل الكتاب ،ص.547
 648أمحد علي عجيبة ،اخلالص املسيحي ونظرة اإلسالم إليه ،ص.756
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أيضا أن القرآن الكرمي أشار إىل أن إهباط آدم إىل األر كان بعد التوبة
ويدل على ذلك ً
﴿مثَّ اجتَباه ربه فَتَاب علَي ِه وه َدى  قَ َال ْاهبِطَا ِمْن ها َِ
ض عك ْم لِبَ ْع
مج ًيعا بَ ْع ع
ي قوله تعاىل :ع ْ َ ع َ ع َ َ ْ َ َ
َ
ع عد ٌّو فَِإ َّما َْتِي نَّ عكم ِم ِين ه ًدى فَم ِن اتَّبع ه َدا فَ َال ي ِ
ضل َوَال يَ ْش َقى﴾ [طه ، ]123-122 :وهذا
َ
ََ ْ ِ ع
َ ََ ع َ َ
يدل على أن إهباط آدم إىل األر كان تكرَّيًا وتشري ًفا ،إذ أن التوبة متحو الذنب ،فال َّ
بد أن
يكون إلهباط آدم معىن اخر غري العقوبة على الذنب ،وأقرب املعاين إىل االجتباء هو التكرمي
والتشريف ،هذا إىل جانب أن نزول آدم إىل األر ليكون خليفة ي األر وليحصل على
معيشته ابلكد والتعب واملشقة ،والشك أن الثواب مع املشقة والتعب أكثر ،فثوابه وهو على
األر أكثر ،وهذا يدل على أن إهباط آدم إىل األر ليحصل على ثواب عظيم وحلكمة
ابلغة أرادها هللا ي خلقه وتعمري ملكه.649
تناقضا بيـنًا:
ج ـ إ هن األانجيل اليت حتدثت عن الصلب ختتلف اختالفًا شدي ًدا وتتناقض ً
ختتلف ي ذكرها لقصة الصلب سواء كان حامل الصليب هو املسيح أم إنسان غريه ،وسواء
مخرا ممزوجة مبرارة ،650وهل اللصان اللذان
مخرا عادية أم ً
كان الشراب الذ شربه املصلوب ً
كاان مصلوبني معه كاان يعريانه؟ أو واحد منهما هو الذ كان يعريه ،651وهل وقع الصلب ي
الساعة الثالثة أو السادسة652؟ وهل صرخ املصلوب أم أنه أسلم الروح .653وهل النساء الاليت
كن كثريات ال حصر لعددهن أو نساء معدودات معروفات654؟
شاهدن املصلوب ِ
اختلفت األانجيل ي كل جزئية من النصوص اليت حتدثت عن الصلب ،اختلفت حول
حامل الصليب ،وشراب املصلوب ،وسبب الصلب ،وموقف اللصني من املصلوب ،ووقت
الصلب ،وصالة املصلوب وصراخه ،وغريها من األحداث اليت أعقبت الصلب والشهود
وغريها ،وهذا االختالف الشديد يكفي لرف ما جاء ي هذه األانجيل ،ألنه بتصديق بعضها
 649أمحد علي عجيبة ،اخلالص املسيحي ونظرة اإلسالم إليه ،ص.756
 650مرقس ( ،)23/15ص ،59لوقا ( ،)36/23ص.36 35
 651مرقس ( ،)32 27/15ص ،59لوقا ( ،)43 39/23ص.36 35
 652مرقس ،ص138؛ حممد علي عبد املعطي أمحد ،مظاهر الوثنية ي عقائد أهل الكتاب ،ص.549
 653حممد علي عبد املعطي أمحد ،مظاهر الوثنية ي عقائد أهل الكتاب ،ص.549
 654املرجع السابق ،ص.549
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يتعني تكذيب الباقي ،وحيث إنه ال يعرف الصادق من الكاذب ،فيرتتب على ذلك تطرق
مجيعا ،ومل يقف اختالف النصارى حول قضية الصلب عند هذا احلد،
الشك والكذب إليها ً
بل وصل هبم األمر إىل أَّنم اختلفوا ي شكل الصليب الذ علق عليه املصلوب فقد ذكر ي
قاموس الكتاب املقدس أن للصليب ثالثة أشكال وهي:
 الصليب ( ) x
 والصليب( ) T
 والصليب (.655 )+
فإذا كان النصارى خمتلفني ي شكل الصليب فهذا يؤكد أَّنم اشتبه عليهم كل شيء فيما
﴿وَما قَتَ لعوهع
يتصل بقضية الصلب ،وأن احلقيقة قد غابت عنهم ،وصدق هللا تعاىل إذ يقولَ :
ِ
اوحا ي ذلك
َوَما َ
صلَبعوهع َولَك ْن عشبِِهَ ََلعْم ﴾ [النساء ]157 :لقد كان موقف القرآن الكرمي و ً
الشأن ،حيث نق هللا سبحانه وتعاىل ي القرآن الكرمي دعوى الزاعمني قتل املسيح وصلبه،
ونفى وقو القتل والصلب ،وإمنا وقع على شخص اخر شبيه له ،وهذا هو القدر الذ يتحتم
اجلزم به.656
كثريا،
لقد اختلفت األانجيل املعتمدة عند النصارى ي ذكر أحداث الصلب اختالفًا ً
وصدق هللا العظيم إذ يقولِ َّ ِ :
ك ِمْنهع َما ََلعْم بِِه ِم ْن ِع ْلم إَِّال
اختَ لَ عفوا فِ ِيه لَِفي َش ِ
ين ْ
َ
﴿وإ َّن الذ َ
ِ
يما﴾ [النساء.]158-157 :
اَّللع إِلَْي ِه َوَكا َن َّ
اتِِبَا َ الظَّ ِِن َوَما قَتَ لعوهع يَِقينًا  بَ ْل َرفَ َعهع َّ
اَّللع َع ِز ًيزا َحك ً
وإذا كانت عقيدة الصلب عند النصارى ابطلة وال أساس َلا فإن ما يرتتب عليها ابطل
وبذلك بطلت عقيدة قيامة املسيح من القرب ،وبقدر ما أخذت مسألة صلب املسيح ي العقيدة
النصرانية من أمهية فقد أخذت قيامته األمهية األكرب ي هذه العقيدة ،حيث أتسست عليها
قضااي عقيدية غاية ي احلساسية وغاية ي اخلطورة ،والسبب ي ذلك ربط هذه القيامة أبلوهية
املسيح ،وما يرتتب على ذلك من عرؤى عقدية وفلسفية مسيحية ،وشر اابء الكنيسة األسرار
 655حممد علي عبد املعطي أمحد ،مظاهر الوثنية ي عقائد أهل الكتاب ،ص.549
 656حممد علي عبد املعطي أمحد ،مظاهر الوثنية ي عقائد أهل الكتاب ،ص.553
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الكنسية واليت مل تكن معروفة زمن املسيح عليه السالم ومل تكن من األمور التعبدية وال التشريعية
طقوسا متارس عند أدائها وكان من أمهها ،التمهيد
اليت جاء هبا ،واختلفوا ي عددها وجعلوا َلا ً
والعشاء الرابين ،وتقديس الصليب ومحله.657
َّ
فالتجسد اإلَلي من أجل اخلالص من املعتقدات
إن اخلالص املسيحي أتثر ابلعقائد الوثنية،
ِ
الوثنية اليت كانت منتشرة ي البالد اليواننية مث الرومانية قبل ظهور املسيح مبئات السنني ،وكان
لظهورها ي هذا البالد أكرب األثر ي أتثر دعاة املسيحية هبا ،كما أن صلب وتعذيب اإلله من
أجل اخلالص صورة وثنية أخرى كانت سائدة ي اجملتمعات الوثنية قبل املسيحية ،وقيامة
املخلص من أجل اخلالص صورة وثنية اثلثة ظهرت بني الوثنيني قبل املسيحية ،وعليه فاخلالص
عقيدة وثنية انتقلت إىل املسيحية بفضل بولس وأتباعه ،ومل يفعلوا شيئًا سوى ووع اسم املسيح
عيسى ابن مرمي بدالً من هؤالء االَلة املخلِصني الوثنيني.658
لقد ظلت التعاليم اليت جاء هبا املسيح عليه السالم على نقائها إىل أن دخل بولس
النصرانية ،فطمس معامل الداينة وصاغها صياغة جديدة من اخلرافات الوثنية اليت ورثها من
الدايانت القدَّية ،وومنها رسائله اليت تقارب نصف العهد اجلديد الذ يقدسه النصارى،
فجاء بعقيدة الصلب والفداء واخلطيئة وألغى اخلتان وأحل حلم اخلنزير ،وَّيكن القول أبن
املسيحية احلالية هي مسيحية بولس وليست مسيحية عيسى عليه السالم.
لقد كان لدخول الوثنيني ي النصرانية أمثال اإلمرباطور قسطنطني األثر األكرب على تلقيح
النصرانية ابلتعاليم الوثنية واقتباسها منها الكثري ،وقد َّبني الباحثون من أمثال الدكتور حممد علي
عبد املعطي ،659والدكتور أمحد علي عجيبة أستاذ العقيدة واألداين 660أن ما يؤخذ من عقائد
وشرائع ي النصرانية َلا ما َّياثلها ي الدايانت الوثنية كالبوذية والزرداشتية ،واملصرية القدَّية.661

 657املرجع السابق ،ص.609
 658أمحد علي عجيبة ،اخلالص املسيحي ونظرة اإلسالم إليه ،ص.758
 659حممد علي عبد املعطي أمحد ،مظاهر الوثنية ي عقائد أهل الكتاب ،ص.607
 660يعنظر :كتاب اخلالص املسيحي ونظرة اإلسالم إليه للمؤلف أمحد علي عجيبة.
 661حممد علي عبد املعطي أمحد ،مظاهر الوثنية ي عقائد أهل الكتاب ،ص.607
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لقد تولدت عقيدة التثليث من قرارات اجملامع املتعددة ،وي أزمنة خمتلفة :فمجمع نيقية
سنة (325م) ِقرر ألوهية املسيح .وجممع القسطنطينية األول سنة (381م) ِقرر ألوهية الروح
القدس .وجممع أفس األول سنة (431م)
ِقرر أن االَلة ثالثة :أب ،ابن ،وروح القدس ،مث اختلفوا بعد ذلك ي طبيعة املسيح هل
هو:
 ذو طبيعة واحدة؟
 أم ذو طبيعتني؟
معا؟
 هل هو منشق من األب وحده ،أم من األب وروح القدس ً
وهبذا يتضح أن عقيدة التثليث اليت يؤمن هبا النصارى مل ِ
َت هبا املسيح عليه السالم ،ومل
َمر هبا أتباعه.662
ذلك أل ِن عيسى عليه السالم كما بني هذا الكتاب رسول هللا ،ما دعا الناس إالِ إىل عبادة
هللا وحده ال شريك له ،وأنه عليه السالم مل يد لنفسه منصبًا أكثر من أنه عبد هللا﴿ :قَ َال إِِِين
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يل
َعْب عد َّ
اَّللِ َ
آاِينَ الْكتَ َ
﴿وقَ َال الْ َمس ع
اب َو َج َعلَِين نَبيًّا﴾ [مريم ،]30 :وقال تعاىلَ :
يح َاي بَِين إ ْسَرائ َ
اَّللَ َرِِ يب َوَربَّ عك ْم﴾ [المائدة.]72 :
ْاعبع عدوا َّ
ولقد بني القرآن الكرمي أنه عليه السالم سيتربأ من معتقدات النصارى احلالية يوم القيامة،
ِ
وذلك حني سؤال هللا له :قال تعاىل﴿ :أَأَنْت قع ْلت لِلن ِ ِ
ني ِمن د ِ
اَّللِ قَ َال
ون َّ
َّاس َّاخت عذ ِوين َوأ ِعم َي إِ ََلَْ ِ ْ ع
َ َ
ِ
ت قع ْلتعهع فَ َق ْد َعلِ ْمتَهع تَ ْعلَ عم َما ِي نَ ْف ِسي
ك َما يَ عكو عن ِيل أَ ْن أَقع َ
عسْب َحانَ َ
س ِيل حبَ ِق إِ ْن عكْن ع
ول َما لَْي َ
ت َع َّالم الْغعي ِ
ت ََلعْم إَِّال َما أ ََم ْرتَِين بِِه أ َِن ْاعبع عدوا
ك إِن َ
َوَال أ َْعلَ عم َما ِي نَ ْف ِس َ
وب  َما قع ْل ع
َّك أَنْ َ ع ع
اَّللَ َرِِ يب َوَربَّ عك ْم﴾ [المائدة .]117-116 :إن مغفرة هللا للذنوب واخلطأ ال تتوقف على الفداء ،وإمنا
َّ
أتيت نتيجة االَّيان الصحيح ابهلل عز وجل وحتقيق العبودية له سبحانه والتوبة إليه وعمل

 662املرجع نفسه ،ص.608
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الصاحلات ابتغاء مرواته واجتناب الكبائر واملنكرات.663
إن طريق اخلالص من عذاب هللا والوصول إىل مرواته سبحانه وتعاىل مث دخول جناته
الواسعة حيتاج إىل توبة صادقة ،فعلى العبد أن يتوب عن كل إمث وَّيتنع عن كل عمل يبعده عن
هللا عز وجل ،وعليه أن َيلص النية ي هذه التوبة.
 يقول سبحانه وتعاىل﴿ :فَمن َا ِ ِ ِ ِ
وب َعلَْي ِه إِ َّن َّ
َصلَ َح فَِإ َّن َّ
ب م ْن بَ ْعد ظعْلمه َوأ ْ
اَّللَ يَتع ع
َْ َ
اَّللَ
َغ عفور َرِحيم﴾ [المائدة.]39 :
 ويقول تعاىل﴿ :إَِّال من َاب وآمن وع ِمل ِ
اجلَنَّةَ َوَال يعظْلَ عمو َن
ك يَ ْد عخلعو َن ْ
صاحلًا فَأعولَئِ َ
َْ َ َ ََ ََ َ َ
َشْي ئًا﴾ [مريم.]60 :
 ويقول تعاىل﴿ :وإِِين لَغَفَّار لِمن َاب وآمن وع ِمل ص ِ
احلًا عمثَّ ْاهتَ َدى﴾ [طه.]82 :
َِ
َْ َ َ ََ ََ َ َ
 ويقول تعاىل﴿ ِ:إَِّال من َاب وآمن وع ِمل عم ًال ِ
اَّللع َسيِِئَاهتِِ ْم
ك يعبَ ِِد عل َّ
صاحلًا فَأعولَئِ َ
َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ
ِ
يما﴾ [الفرقان.]70 :
َح َسنَات َوَكا َن َّ
اَّللع َغ عف ًورا َرح ً
اَّللع َسيِِئَاهتِِ ْم َح َسنَات﴾ ،جاء ي تفسري اآلية أن تلك السيئات
 وي قوله﴿ :يعبَ ِِد عل َّ
املاوية تنقلب بنفس التوبة النصوح حسنات ،وما ذاك إال ألنه كلما مال وأذنب ،ندم واسرتجع
مكتواب عليه ،فإنه ال يغريه
واستغفر فينقلب الذنب طاعة هبذا االعتبار يوم القيامة ،وإن وجده
ً
وينقلب حسنة ي صحيفته.664
ول ِمبَا أعنْ ِزَل إِلَْي ِه ِم ْن َربِِِه َوالْ عم ْؤِمنعو َن
الر عس ع
﴿آم َن َّ
 وأما االَّيان فقد قال سبحانه وتعاىلَ :
ِ ِ ِِ ِ ِِ
َحد ِم ْن عر عسلِ ِه﴾ [البقرة.]285 :
عكلٌّ َآم َن ِاب ََّّلل َوَم َالئ َكته َوعكتعبِه َوعر عسله َال نع َفِِر عق بَْ َ
ني أ َ
 وقال تعاىل خماطبا املؤمنني﴿ :اي أَي ها الَّ ِذين آمنعوا ِآمنعوا ِاب ََّّللِ ورسولِِه والْ ِكتَ ِ
اب الَّ ِذ نََّزَل
َ َ
َ َ
ً
ََ ع َ
َعلَى رسولِِه والْ ِكتَ ِ
اب الَّ ِذ أَنْ َزَل ِم ْن قَ ْب عل َوَم ْن يَ ْك عف ْر ِاب ََّّللِ َوَم َالئِ َكتِ ِه َوعكتعبِ ِه َوعر عسلِ ِه َوالْيَ ْوِم ْاآل ِخ ِر
َع َ
يدا﴾ [النساء.]136 :
و َالًال بَعِ ً
و َّل َ
فَ َق ْد َ
إ ًذا فاإلَّيان هو أن نؤمن ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم االخر ،واإلَّيان هوا اخلطوة
الثانية على طريق اخلالص القرآين ،واملؤمنون يؤمنون أبن هللا واحد أحد فرد صمد ال إله غريه
 663أمحد علي عجيبة ،اخلالص املسيحي ونظرة اإلسالم إليه ،ص.758
 664صالح أبو السعود ،إزهاق الباطل والرد على شبهات القمص زكراي بطرس ،مكتبة النافذة ،مصر ،ط2009 ،1م ،ص.286
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رب سواه ،ويصدقون جبميع األنبياء والرسل ،والكتب املنزلة من السماء على عباد هللا
وال ِ
يفرقون بني أحد منهم ،فال يؤمنون ببع األنبياء ويكفرون ببع  ،بل
املرسلني واألنبياء ،ال ِ
ابرون راشدون مهديون هادون اىل سبيل هللا ،ويؤمنون بوجود املالئكة
اجلميع عندهم صادقون ِ
ويؤمنون ابليوم االخر ،وأن هناك يوم سيحاسب فيه اجلميع فيثاب احملسن ويعاقب املسيء.665
ِ
ِ ِ
ك حسنَةً ي ِ
يما﴾ [النساء،]40 :
﴿وإِ ْن تَ ع َ َ ع َ
ضاع ْف َها َويع ْؤت م ْن لَ عدنْهع أ ْ
َجًرا َعظ ً
 قال تعاىلَ :
ليس هذا فقط ولكن هللا سبحانه وتعاىل يضاعف احلسنة بعشر أمثاَلا ،وأما السيئة فال جيازى
لسيِِئَ ِة فَ َال عْجيَزى
﴿م ْن َجاءَ ِاب ْحلَ َسنَ ِة فَلَهع َع ْش عر أ َْمثَ ِاَلَا َوَم ْن َجاءَ ِاب َّ
العبد إال مثلها ،قال تعاىلَ :
إَِّال ِمثْ لَ َها َوعه ْم َال يعظْلَ عمو َن﴾ [األنعام.]160 :
 وأما من ينفق أمواله ي سبيل هللا وابتغاء مرواته فإن احلسنة تتضاعف اىل سبعمائة
وعف ،يقول هللا عز وجلَّ ﴿ :مثل الَّ ِذين ي ْن ِف عقو َن أَموا ََلم ِي سبِ ِيل َِّ
ت َسْب َع
اَّلل َك َمثَ ِل َحبَّة أَنْبَ تَ ْ
ََ ع َ ع
ْ َ عْ َ
اَّلل ي ِ
ِ
اَّللع َو ِاسع َعلِيم﴾ [البقرة.]261 :
ف لِ َم ْن يَ َشاءع َو َّ
َسنَابِ َل ِي عك ِِل عسْن بعلَة مائَةع َحبَّة َو َّع ع َ
ضاع ع
 إن طريق اجلنة كما رمسه هللا تعاىل ي القرآن الكرمي يكون عرب اإلَّيان الصحيح ابهلل عز
وجل وأركان اإلَّيان الستة ،اإلَّيان ابهلل واليوم االخر ،وكتبه ورسله ومالئكته والقدر خريه وشره،
والعمل الصاحل من صالة وزكاة ،وحج وصيام وذكر وتالوة وصدقة واستغفار وثناء ومحد على
هللا ...إخل ،حىت تكون املوازين ثقيلة يوم القيامة برمحة هللا تعاىل وتوفيقه ،قال تعاىل﴿ :فَأ ََّما َم ْن
ِ
يشة ر ِ
اويَة﴾ [القارعة.]7-6 :
ثَ عقلَ ْ
ت َم َوا ِزينعهع  فَ عه َو ِي ع َ َ
 والعمل الصاحل الذ يثقل موازين العبد يوم القيامة هو كل طاعة أمر هللا هبا سبحانه
اَّللَ َوَر عسولَهع يع ْد ِخ ْلهع َجنَّات
﴿وَم ْن يع ِط ِع َّ
وتعاىل ابالمتثال ألوامره واجتناب نواهيه ،قال تعاىلَ :
ِ
َجت ِر ِمن َحتتِها ْاألَ َّْنَار خالِ ِد ِ
ك الْ َف ْوعز الْ َع ِظ عيم﴾ [النساء.666]13 :
ين ف َيها َوذَل َ
ْ ْ َْ
ع َ َ
سادسا :نزول عيسى عليه السالم يف اخر الزمان:
ً
َّ
حي ي السماء حياة طيبة ،وقد
إن هللا َّ
عز وجل رفع عيسى عليه السالم إليه ،وأنه االن ٌّ
التقى به رسولنا (ﷺ) ي رحلة اإلسراء واملعراج ،التقى به أوالً ي املسجد األقصى ،عندما
 665املرجع السابق ،ص.286
 666صالح أبو السعود ،إزهاق الباطل والرد على شبهات القمص زكراي بطرس ،ص.286
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مأموما خلفه ،مث التقى به اثنيًا
إماما ،وكان عيسى عليه السالم ً
صلى رسول هللا (ﷺ) ابألنبياء ً
ملا ععرج به إىل السماء ،حيث أخربان أنه قابل عيسى عليه السالم ي السماء الثانية ،ففي
ِ
حديث اإلسراء واملعراج« :فأتينا السماء الثانية ،قيل :من هذا؟ قال :جربيل ،قيل :من معك؟
قال :حممد (ﷺ) ،قيل :أرسل إليه؟ قال :نعم ،قيل :مرحبًا به ،ولنعم اجمليء جاء ،فأتيت على
عيسى وحيىي فقاال :مرحبًا بك من أخ ونِب».667
 1ـ صفة عيسى عليه السالم:
أخربان رسول هللا (ﷺ) عن بع صفات عيسى عليه السالم اخلَلقية وهيئته اخلارجية ،فعن
أ يب هريرة ،روي هللا عنهما ،عن النِب (ﷺ) قال« :ليلة أسر  يب رأيت موسى ،فإذا هو رجل
ورب ،كأنه من رجال شنوءة ،ورأيت عيسى ،فإذا هو رجل ربعة أمحر ،كأمنا خرج من
دَّياس.668 »...
ومن خالل أحاديث صحيحة عديدة ذكرها رسول هللا (ﷺ) نستطيع أن نشكل هذه
شرب ابحلمرة ،وشعر رأسه سبط ممتد
الصورة لعيسى عليه السالم :قامته معتدلة ،ولونه أبي عم ِ
إىل منكبيه ولونه أسود ،كأنه يقطر ماء ومل يعصبه بلل ،وذلك من هبائه ،وهو متدفق حيوية
ونضارة وهباء.669
 2ـ أدلة نزول عيسى عليه السالم من القرآن الكرمي:
صدو َن  وقَالعوا أ ِ
ك ِمْنه ي ِ
ِ
َآَلَتعنَا َخ ْري أ َْم
﴿ولَ َّما ع
و ِر َ
ب ابْ عن َم ْرَميَ َمثَ ًال إذَا قَ ْوعم َ ع َ
َ
قال تعاىلَ :
ِ
ِ
وَربعوهع لَ َ
عه َو َما َ
ك إَِّال َج َدًال بَ ْل عه ْم قَ ْوم َخص عمو َن  إِ ْن عه َو إَِّال َعْبد أَنْ َع ْمنَا َعلَْيه َو َج َع ْلنَاهع
ِ ِ ِ
اع ِة
يل  َولَ ْو نَ َشاءع َجلََع ْلنَا ِمْن عك ْم َم َالئِ َكةً ِي ْاأل َْر ِ ََيْلع عفو َن  َوإِنَّهع لَعِْلم لِ َّ
لس َ
َمثَ ًال لبَِين إ ْسَرائ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص َّدنَّ عك عم الشَّْيطَا عن إِنَّهع لَ عك ْم َع عد ٌّو عمبِني﴾
فَ َال متََْرتع َّن هبَا َواتَّبِععون َه َذا صَراط عم ْستَقيم  َوَال يَ ع
اع ِة فَالَ متََْرتع َّن ِهبَا﴾ ،واَلاء ي (إنه)
[الزخرف ،]62-57 :والشاهد ي اآلايت قولهَ ﴿ :وإِنَّهع لَعِْلم لِ َّ
لس َ
 667البخار  ،رقم  ،3207وانظر :مسلم رقم  .164وانظر :صالح اخلالد  ،القصص القرآين عر وقائع وحتليل أحداث.399/4 ،
 668البخار رقم  ،3394مسلم رقم .168
 669اخلالد  ،القصص القرآين عر وقائع وحتليل أحداث.401/4 ،
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تعود على عيسى عليه السالم ،ألن اآلايت تتحدث عنه ،واملعىن :إن عيسى عليه السالم علم
تععلم به الساعة ،أ  :أن نزوله ي اخر الزمان سيكون عالمة من عالمات الساعة ،دالِة على
قرب قيامها.670
قال تعاىل﴿ :وإِ ْن ِمن أ َْه ِل الْ ِكتَ ِ
اب إَِّال لَيع ْؤِمنَ َّن بِِه قَ ْب َل َم ْوتِِه َويَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة يَ عكو عن َعلَْي ِه ْم
َ ْ
يدا﴾ [النساء .]159 :واَلاء ي (موته) تعود على عيسى عليه السالم ،واملعىن :كل واحد من
َش ِه ً
أهل الكتاب سيؤمن بعيسى عليه السالم أنه عبد هللا ورسوله وهذا يكون عند نزوله ي اخر
الزمان حيث يقتل الدجال ويكسر الصليب وال يقبل من الناس إال اإلسالم .واملعىن :أهل
شهيدا،
الكتاب يؤمنون بعيسى عند نزوله ي اخر الزمان ويوم القيامة يكون عيسى عليهم ً
يشهد على من َّ
كذبه ابلكفر ،ويشهد ملن صدَّقه ابإلَّيان ،وعلى هذا القول الراجح تكون اآلية
خربا عن نزول عيسى عليه السالم ي اخر الزمان.671
ً
 3ـ أدلة نزوله من السنة املطهرة:
وأما األحاديث الصحيحة اليت حتدثت عن نزول عيسى عليه السالم فهي كثرية ،حبيث
خاصا مساه( :التصريح مبا تواتر ي نزول املسيح) ،وسنذكر
خصص َلا اإلمام الكشمري
كتااب ً
ً
بعضاً منها:
 ما رواه الشيخان عن أ يب هريرة روي هللا عنه قال :قال رسول هللا (ﷺ)« :والذ
نفسي بيدهِ ،
حكما عدالً ،فيكسر الصليب ،ويقتل اخلنزير،
ليوش َّ
كن أن ينزل فيكم ابن مرمي ً
خريا من الدنيا وما
ويضع اجلزية ،ويفي املال حىت ال يقبله أحد حىت تكون السجدة الواحدة ً
فيها» .مث يقول أبو هريرة :واقرؤوا إن شئتم؛ ﴿وإِ ْن ِمن أ َْه ِل الْ ِكتَ ِ
اب إَِّال لَيع ْؤِمنَ َّن بِِه قَ ْب َل َم ْوتِِه
َ ْ
يدا﴾ [النساء.672]159 :
َويَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة يَ عكو عن َعلَْي ِه ْم َش ِه ً

 روى مسلم عن جابر روي هللا عنه ،قال :مسعت النِب (ﷺ) يقول« :ال تزال طائفة

 670اخلالد  ،القصص القرآين عر وقائع وحتليل أحداث.403/4 ،
 671املرجع نفسه.405/4 ،
 672صحيح البخار .490/6 ،
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من َّأميت يقاتلون على احلق ،ظاهرين إىل يوم القيامة ،قال :فينزل عيسى ابن مرمي فيقول أمريهم:
صل لنا ،فيقول :ال إن بعضكم على بع أمراء تكرمة هللا هذه األمة» .673ولن أذكر مجيع
ِِ
األحاديث الواردة ي نزوله خشية أن يطول البحث ،وقد جاءت هذه األحاديث ي الصحاح
والسنن واملسانيد وغريه من دواوين السنة ،وهي تدل داللة صرحية على ثبوت نزول عيسى عليه
السالم ي اخر الزمان.674
 وقال الشيخ حممد انصر الدين األلباين :اعلم أن أحاديث ال ِد ِجال ونزول عيسى عليه
تغرت مبن يدَّعي فيها أَّنا أحاديث أحاد ،فإَّنم ج ِهال هبذا
السالم متواترة ،جيب اإلَّيان هبا وال ِ
العلم ،وليس فيهم من تتبَّع طرقها؛ ولو فعل لوجدها متواترة ،كما شهد بذلك أئمة هذا العلم
كاحلافظ ابن حجر.675
 وقال القاوي عيا  :نزول عيسى وقتله ال ِد ِجال حق وصحيح عند أهل السنِة
لألحاديث الصحيحة ي ذلك ،وليس ي العقل وال ي الشر ما يبطله فوجب إثباته.676

 4ـ احلكمة يف نزول عيسى عليه السالم دون غريه:
ذكر العلماء بعض احلكم من نزوله عليه الصالة والسالم ،من هذه احلكم:
احلكمة األوىل :الرد على اليهود ي زعمهم أَّنم قتلوه وصلبوه وتبجحهم بذلكَ ﴿ :وقَ ْوَلِِ ْم
إِ َّان قَتَ ْلنَا الْم ِس ِ
اَّللِ﴾ [النساء ، ]157 :فنزوله ي اخر الزمان تكذيب من
يسى ابْ َن َم ْرَميَ َر عس َ
ول َّ
َ َ
يح ع َ
هللا َلم ،وسيقوم هو بقتلهم وقتل ملكهم املسيح الدجال ،فهو الذ يقتلهم ،وليسوا هم الذين
قتلوه.
احلكمة الثانية :يعنزله هللا ي اخر الزمان ليستكمل ابقي عمره الذ قدره له ،مث َّيوت،
حي ي السماء حياة غيبية خاصة طيلة
ويدفن ي األر  ،إن عيسى عليه السالم خملوق ،وهو ٌّ
هذه القرون ،وال بد أن َّيوت ،ألن البقاء هلل الباقي وحده ،وال َّيوت ي السماء وال يدفن ي
 673مسلم ،194/2 ،شرح النوو .
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مكاان ملوت البشر وال مقربة َلم ،فاهلل خلق اإلنسان من تراب
السماء ،ألن السماء ليست ً
األر  ،ودفنهم ي تراب األر ويبعثهم من تراب األر  ،قال تعاىلِ :
﴿مْن َها َخلَ ْقنَا عك ْم َوفِ َيها
ِ
ِ
عخَرى﴾ [طه ،]55 :حيث ينزل هللا عيسى إىل األر ليموت على
نععي عد عك ْم َومْن َها عخنْ ِر عج عك ْم َا َرًة أ ْ
قربا له.
األر ويدفن فيها ،فالسماء ليست ً
احلكمة الثالثة :تكذيبهم للنصارى ي ادعاءاهتم حوله ،وغعلعِِوهم فيه ،فيدعوهم إىل عبادة

هللا وحده ويرف ما قامت عليه النصرانية من أابطيل وأكاذيب بكسر الصليب وقتله اخلنزير
وصلب ومات ،وخرجت روحه على
ونزوله حيًا ي اخر الزمان ًّ
رد ألابطيل النصارى ي أنه قعتل ع
الصليب.677
احلكمة الرابعة :شهادته العملية خلامت النبيِِني حممد (ﷺ) ولَلسالم أبنه الشريعة اخلامتة
وإلغاؤه ملا قبله من الدايانت املنسوخة ،كاليهودية والنصرانية ،وهذا تكذيب اخر منه لليهود
حممدا (ﷺ)
والنصارى ،الذين مل يعرتفوا بنبوة ورسالة حممد (ﷺ) ،فيشهد أبعماله وجهاده أن ً
هو خامت األنبياء واملرسلني ،وأن رسالته خامتة الرساالت.678
 5ـ مباذا حيكم عيسى عليه السالم:
احملمدية ،ويكون من أتبا حممد (ﷺ) ،فإنه ال ينزل
حيكم عيسى عليه السالم ابلشريعة َّ
بشر جديد ألن دين اإلسالم خامت األداين وابق إىل قيام الساعة ال ينسخ ،فيكون عيسى
جمددا ألمر اإلسالم ،إذ ال نِب بعد حممد(ﷺ).679
حاكما من حكام هذه األمة ،و ً
عليه السالم ً
 6ـ انتشار األمن وظهور الربكات:
النواس بن مسعان الطويل ي ذكر الدجال ونزول عيسى وخروج َجوج
جاء ي حديث ِ
 677حممد أنور شاه الكشمري  ،التصريح مبا تواتر ي نزول املسيح ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبوعات اإلسالمية ،حلب ،ط،4
1402ه 1982 ،م ،ص .94 93
 678اخلالد  ،القصص القرآين عر وقائع وحتليل أحداث ،املرجع السابق.425/4 ،
 679يوسف عبد هللا الوابل ،أشراط الساعة ،ص.358
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ومأجوج ي زمن عيسى عليه السالم ودعائه عليهم وهالكهم ،680وفيه قول الرسول (ﷺ):
بيت مدر وال وبر ،فيغسل األر حىت يرتكها كالزلفة ،681مث
مطرا ال يكن منهع ع
«مث يرسل هللا ً
ِ
ورد بركتك ،فيومئذ أتكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها،
يقال لألر أنبيت مثرتك ِ
ويبارك ي ِِ
الرسل ،682حىت إن اللَّقحة من اإلبل لتكفي الفئام من الناس ،واللَّقحة من البقر
لتكفي القبيلة من الناس ،واللَّقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس».683
ومن أهم مظاهر الربكة بعد نزوله :زوال التحاسد والتباغ والشحناء ي قلوب الناس،
ومضاعفة حجم الثمار حبيث تكفي الرمانة الواحدة اجملموعة من الناس وكذلك عنقود العنب،
والربكة ي اللنب حبيث يكفي لنب الناقة اجلماعة الكبرية ويكفي لنب الشاة القبيلة ،وزوال العداوة
بني احليواانت حبيث َّيشي الذئب مع الغنم وانتشار السلم واألمن بني الناس وانتشار الغىن
بينهم.684
 7ـ من أهم أعمال عيسى عليه السالم بعد نزوله:
من خالل حديث رسول هللا (ﷺ) الذ رواه النواس بن مسعان ي مسلم وغريه من كتب
السنة ،685نلخص ما جاء ي احلديث الفقرات املتعلقة بعيسى عليه السالم ي النقاط االتية:
 ينزل عيسى عليه السالم ي عنفوان قوة وطغيان املسيح الدجال.
شرقي مدينة دمشق املعروفة.
 ويكون نزوله من السماء عند املنارة البيضاءِ ،

البسا (مهرودتني) ،ومها حلتان مجيلتان فيهما لون أصفر خفيف مجيل
 وعندما ينزل يكون ً
فيجمع بني مجال اخلِلقة واَليئة ومجال اللباس والزينة.
اوعا
 ويصاحبه ي النزول اثنان من املالئكة ،ينزالن من السماء معه حيث يكون بينهما و ً
كفيه على أجنحتهما.
 680املرجع نفسه ،ص.361
 681الزلفة :املراة شبَّه األر هبا لصفائها ونظافتها.
ِِ 682
الرسل :اللنب.
 683صحيح مسلم مع شرح النوو .70 63/18 ،
 684اخلالد  ،القصص القرآين عر وقائع وحتليل أحداث.427/4 ،
 685رواه مسلم رقم  ،937سنن الرتمذ رقم .2341
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 ويكون رأسه يقطر ماء ،وهذا املاء عليه من السماء ،فإذا طأطأ عليه السالم رأسه وخفضه
حنو األسفل ،نزل منه املاء على شكل قطرات كثرية متتابعة ،وإذا رفع رأسه إىل أعلى نزل
منه املاء بطيئًا وتكون قطراته كبرية كحبات اللؤلؤ.
مر معنا
 ونزوله واملاء يقطر من رأسه ليوافق احلالة اليت رفعه هللا فيها إىل السماء ،حيث َّ
كالم ابن عباس روي هللا عنهما أنه عليه السالم قبل أن يرفعه هللا إىل السماء وكان رأسه
يقطر ماء ،فينزل ورأسه يقطر ماء ليكون نزوله على نفس احلالة اليت رفعه هللا عليها.
صل مفعول
 وعندما ينزل عيسى عليه السالم يع ِ
قو هللا نفسه ،ويزيد هللا ي مدى أتثريه ،فَيَ ع
أنفاسه إىل َّناية بصره ،وأ كافر يشم نفسه َّيوت مباشرًة ،قبل أن يصله عيسى عليه
السالم ،وهذه معجزة لعيسى عليه السالم عجيريها هللا على يديه.
فلما كان نبيًّا ي بين
 واللطيف أن نفس عيسى عليه السالم جعل هللا فيه معجزةً ابهرةِ ،
طريا حيًا ،أ نفسه كان
إسرائيل كان ينفخ ي التمثال الذ على هيئة الطري ،فيجعله هللا ً
مباشرا ي إحياء التمثال اجلماد ،وعند نزوله ي اخر الزمان يكون نفسه سببًا ي موت
سببًا ً
الكفار األحياء ،وهللا هو املحيي ي األوىل واملميت ي الثانية.
ع
ع
 ويلحق عيسى عليه السالم املسيح الدجال ،فيهرب الدجال منه ،ويتوجه إىل فلسطني،
فيدركه عيسى عليه السالم ي مدينة (اللِد) فيقتله فيها ،وهي مدينة فلسطينية جبانب الرملة،
شره.
وقريبة من بيت املقدس ،وبقتله املسيح الدجال يعنهي فتنته الكربى ويريح الناس من ِ

 ويتجمع حول عيسى ابن مرمي عليه السالم املؤمنون الصاحلون ،الذين عصمهم هللا من
فتنة املسيح الدجال ،ويفرحون ابلتخلص منه ،ويسعدون ابحلياة مع عيسى عليه السالم،
فيمسح على وجوههم ويبشرهم ابلفوز وَيربهم بدرجاهتم ي اجلنة.
 وبينما هم كذلك ي غاية السعادة والسرور َيرج هللا قوم َجوج ومأجوج من جهة الشرق،
ويتوجهون حنو فلسطني.686
َّ
 وَيرب هللا عيسى عليه السالم أنه ال قدرة ألحد على قتال َجوج ومأجوج ،ألَّنم أقوى قوة
بشرية على وجه األر  ،وَمر هللا عيسى عليه السالم أن يتحصن مع أتباعه املؤمنني ي
جبل الطور ،وهو اجلبل الذ ي سيناء الذ انجى موسى عليه السالم ربِه عليه ،فإن هللا
 686اخلالد  ،القصص القرآين عر وقائع وحتليل أحداث.410/4 ،
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سيحميهم من َجوج ومأجوج.
يتحصن عيسى عليه السالم مع أتباعه املؤمنني على جبل الطور ،ويغزو َجوج ومأجوج

َّ
البالد ،وهم كثريون كثرة عجيبةَّ ،يلؤون السهول واجلبال وينسلون ويسريون مسرعني ي
مجيع البلدان.
 مما يدل على كثرهتم أن أوَلم َّير على حبرية طربية املعروفة الواقعة ي اجلوالن ،واليت َيرج
ليصب ي البحر امليت ،فيشربون ماءها وما أن َيت اخرهم عليها حىت
منها َّنر األردن
َّ
يروها جافِة ال ماء فيها ألن من سبقوهم استنزفوها وشربوها فيقولون :علمنا أنه كان هنا
حبرية ،وأنه كان فيها ماء ،فأين يذهب ماؤها؟
 حياصر َجوج ومأجوج عيسى عليه السالم وأتباعه على حبل الطور ،حيث يكون املؤمنون
حمصورين على اجلبل ،وتكون مجو َجوج ومأجوج حميطة به.
 يشتد احلصار على املؤمنني ،وتضيق عليهم األمور وال جيدون ما َكلون ،حىت يكون رأس
خريا من مائة دينار ،ألَّنم ال جيدونه.
الثور ً
 ويعقبل عيسى عليه السالم ومن معه على الدعاء ،فيدعون هللا ويتضرعون إليه ،ويطلبون
منه إهالك َجوج ومأجوج.
 ويستجيب هللا دعاء نبيِه وأوليائه احملصورين ويرسل على َجوج ومأجوج املر والوابء،
ويكون على شكل (النَّغف) ي رقاهبم ،والنغف هو دود يكون ي أنوف اإلبل والغنم،
عاما يقضي عليهم ي ليلة واحدة ،وإهالكهم ابلدود الصغري َلواَّنم على
ويكون هذا وابءً ً
هللا ومكره سبحانه هبم ،حيث يقضي عليهم ويهلكهم أبهون شيء وأحقره.
مجيعا أمو ًاا ،ليس فيهم إنسان حي.
 وي الصباح يعصبحون ً
 وينزل عيسى عليه السالم واملؤمنون عن جبل الطور ،فيجدون أر سيناء حول اجلبل
مغطاة جبثث َجوج ومأجوج ويتأذِون بروائح جيف اَلالكني الكفار ويطلبون من هللا أن

يعرحيهم من هذه اجليف النتنة.
 يستجيب هللا سبحانه وتعاىل دعائهم ابية واوحة من آايته ،فريسل طيوراً من عنده ،هذه
الطيور كبرية وخمة ،الواحد منها حبجم اجلمل الكبري ،فتحمل الطيور تلك اجليف
بعيدا.
وتطرحها ً
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صل كل مدَّنا وقراها
مطرا ً
شديدا ً
 ويعتم هللا إنعامه على املؤمنني فريسل ً
قواي يعم املنطقة ويَ ع
وبيوهتا وخيامها ،ويغسل هذا املطر األر من ااثر وننت الكفار ويطهرها ويعقمها فتصبح
نظيفةً نقيةً معقمةً.
 ويقيم عيسى عليه السالم واملؤمنون ي األر املق ِدسة ،وحيمدون هللا على اخلالص من
الدجال وجيشه ،واخلالص من َجوج ومأجوج ،ويعيشون حياة من أسعد احلياة على وجه
األر ي اريخ األر كله منذ آدم عليه السالم.
عم بركتها ،فقد زال الكفر الذ كان َّيحق الربكة،
 وَمر هللا األر أن تعنبت مثرها ،وأن تع َّ
ويهلك الثمرة ،ويكرم هللا املؤمنني ابخلصب والرفاه والربكة.








كثريا ويبارك هللا فيها ،فإن حبة الرمان الواحدة تكفي اجلماعة من
وتكرب مثار األشجار ً
قشروها وأكلوها ،فإَّنم يستظلِون بقشرها لكرب حجمه
الناس حبيث يشبعون منها ،وإذا ِ
وكأنه خيمة كبرية ،أ أن حجم الرمانة الواحدة يكون حبجم اخليمة.
وتدر األنعام من اإلبل والبقر والغنم ويبارك هللا ي حليبها فيزيده زايدة كبرية ،حبيث إذا
حلبوا الناقة َّ
فإن حليبها يكفي اجملموعة الكبرية من الناس الذين هم أكثر من القبيلة ،وإذا
حلبوا البقرة فإن حليبها يكفي القبيلة ويعشبعها ،وإذا حلبوا الشاة فإن حليبها يكفي الفخذ
من القبيلة ويشبعهم.687
ويسعد املؤمنون مع عيسى عليه السالم هبذه احلياة اإلَّيانية السعيدة ،وهذا اخلصب والرخاء
موا طبيعيًا ،ويدفنه املؤمنون ،وبعد فرتة يعنهي هللا
االقتصاد  ،وَّيوت عيسى عليه السالم ً
مجيعا
أعمارهم وَتيهم ابجاَلم ،فريسل عليهم رحيًا طيبة ،أتخذهم حتت اابطهم ،فيموتون ً
هبدوء ويسر.
وال يبقى إال شرار الناس وسفهاؤهم ،ويستحوذ عليهم الشيطان ويكونون عبيد الشهوات
والفواحش ،ويتهارجون كما تتهارج احلمري ،حبيث يسري الرجال والنساء عراة وجيامع الرجل
املرأة ويزين فيها عالنية على مرأى من االخرين ،وعلى هؤالء السفهاء تقوم الساعة.688
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وهذا معىن اجلزء املتعلق بعيسى عليه السالم عند نزوله ي اخر الزمان.689
 8ـ بقاء عيسى عليه السالم بعد نزوله أربعون سنة:
أخربان رسول هللا (ﷺ) أن املسلمني الصاحلني سيسعدون ابحلياة مع عيسى عليه السالم
ونص على َّ
أن عيسى سيعيش أربعني سنة ،يقوم فيها ابألعمال العظيمة،
بعد نزوله أربعني سنةَّ ،
موا طبيعيًا ،ويدفنه املسلمون بعد أن يعصلِون عليه( ،روى
وبعد ذلك سيعنهي هللا أجله ،فيموت ً
أبو داود وأمحد عن أ يب هريرة روي هللا عنه قال :قال رسول هللا (ﷺ)« :ليس بيين وبني عيسى
نِب وإنه انزل ،فإذا رأيتموه فاعرفوه ،رجل مربو إىل احلمرة والبيا  ،ينزل بني عممصرتني ،كأن
ِ
رأسه يقطر وإن مل يصبه بلل ،فيقاتل النِاس على اإلسالم فيدق الصليب ويقتل اخلنزير ويضع
اجلزية ويهلك هللا ي زمانه املِلل كلِها إالِ اإلسالم ويهلك املسيح الدجال ،فيمكث ي األر
أربعني سنةً مث يع َّ
توَ ،فيصلِي عليه املسلمون») .690
مرت بنا صفات عيسى عليه السالم وأفعاله بعد نزوله ي أحاديث سابقة ،واجلديد
ولقد َّ
ي هذا احلديث حتديده امل ِدة اليت سيعيشها عيسى عليه السالم بعد نزوله ،حيث سيعيش
أربعني سنة ،وال يتعار هذا التحديد مع بع الرواايت اليت فيها حتديد امل ِدة بسبع سنني،
ومنها رواية ي صحيح مسلم( ،روى مسلم عن عبد هللا عن عمرو بن العاص روي هللا عنهما
عن رسول هللا (ﷺ) أنه قال من مجلة حديث عن ظهور الدجال ونزول عيسى عليه السالم
وجميء أشراط الساعة .... :فيبعث هللا عيسى ابن مرمي كأنه عروة بن مسعود ،فيطلبعه فيهلِ عكه،
مث َّيكث ي الناس سبع سنني ،ليس بني اثنني عداوة ،مث يرسل هللا رحيًا ابردةً من قِبل الشام،
فال يبقى على وجه األر أحد ي قلبه مثقال ذرة من خري أو إَّيان إال قبضته ،حىت لو أن
أحدكم دخل ي كبد جبل لَ َد َخلَْته عليه حىت تقبضه) .691
صحا يب ثقفي كان سيِد ثقيف
وعروة بن مسعود الذ شبِه رسول هللا (ﷺ) عيسى به،
ِ
 689املرجع نفسه.412/4 ،
 690اخلالد  ،القصص القرآين عر وقائع وحتليل أحداث .412/4 ،وانظر :سنن أ يب داود ،كتاب املالحم ،رقم .4324
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روي هللا عنه ،والسبع سنني املذكورة ي احلديث ليس ملدة لبث عيسى ي األر  ،فإنِه سيلبث
أربعني سنة كما ي احلديث الصحيح السابق ،وإمنا هي ملدة حياة الناس بدون شحناء وال
بغضاء وال عداوة (مث َّيكث الناس سبع سنني) و«الناس» فاعل ،فاحلديث عن الناس وليس
عن عيسى عليه السالم.
والراجح أن السبع سنني ي حديث ابن عمرو للتكثري ،والدليل على أَّنا للتكثري وليست
﴿ولَ ْو أََّمنَا ِي ْاأل َْر ِ ِم ْن َش َجَرة
للحصر ،جميئها ي بع آايت التكثري ،كما ي قوله تعاىلَ :
أَقْ َالم والْبحر َّيده ِمن ب ع ِدهِ سب عةع أ َْحبر ما نَِف َد ِ
اَّللِ﴾ [لقمان. ]27 :
ات َّ
ْ
ت َكل َم ع
َ َ ْ ع َع ع ْ َ ْ َ ْ َ ع َ
أصح األحاديث اليت أخربان فيها رسول هللا (ﷺ) عن نزول عيسى عليه السالم
أهم و ِ
هذه ِ
ي اخر الزمان ،وجيب علينا أن نقول مبا قالت هذه األحاديث ،وأن نعتقد نزوله عليه الصالة
والسالم ،وقد الحظنا من تلك األحاديث أنَّه ينزل ابإلسالم ويطبق رسالة حممد رسول هللا
يتربأ من النصارى ،ويعلزمهم ابلدخول ي اإلسالم ويقضي
(ﷺ) ،وال ينزل برسالة جديدة ،بل ِ
على اليهود ،ويعهلك املسيح الدجال.692

***
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املبحث الرابع
نصارى جنران بني اجملادلة واملباهلة

ِ
النِب (ﷺ) وجادلوه
ذكرت عكتب السرية والدالئل أن ً
وفدا من نصارى جنران قدموا على ِ
وانظروه ي أمر املسيح وألوهيته ،وقد رويت هذه الواقعة أبسانيد متعددة ورواايت كثرية وألفاظ
وتوويحا له ،وحماولة
متقاربة ي بع األحيان ،وخمتلفة ي أحيان أخرى ،وتسهيالً لألمر،
ً

الستقراء ما فيه من قواعد وأساليب للحوار واملناقشة ،بل واجملادلة واملناظرة ،ولرصد أهم
املعطيات ملمارسة احلوار واجلدال ابليت هي أحسن.693
أوالً :موقف نصارى جنران من دعوة النيب (ﷺ):
عندما وصل كتاب رسول هللا (ﷺ) إىل أهل جنران يدعوهم فيه إىل اإلسالم ووصل إىل
شديدا ،وبعث إىل رجل من أهل جنران يقال له «شرحبيل
األسقف الكتاب وقرأهع ،خاف خوفًا ً
بن وداعة» وكان من أهل مهدان ،ومل يكن أحد يدعى إذا نزلت معضلة قبله ،ال األهبم وال
السيد وال العاقب ،فدفع األسقف كتاب رسول هللا (ﷺ) إىل شرحبيل فقرأهع ،فقال األسقف:
اي أاب مرمي ،ما رأيك؟ ،فقال شرحبيل :قد علمت ما وعد هللا إبراهيم ي ذريِة إمساعيل من
النبوة رأ  ،لو كان أمر من أمور
النبوة ،فما يعؤمن أن يكون هذا هو ذاك الرجل ،ليس يل ي ِ
ِ
فتنحى شرحبيل فجلس
الدنيا أشرت عليك فيه وجهدت لك ،فقال له األسقفَّ :
تنح فاجلسِ .
انحية ،فبعث األسقف إىل رجل من أهل جنران يقال له عبد هللا بن شرحبيل ،وهو من ذ
أصبح من محري ،فأقرأه الكتاب ،وسأله الرأ فيه ،فقال له مثل قول شرحبيل .فقال له األسقف:
فاجلس ،فتنحى فجلس انحية ،فبعث األسقف إىل رجل من أهل جنران يقال له جبِار بن
في من بين احلارث بن كعب ،أحد بين احلماس ،فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأ فيه ،فقال
الرأ منهن
له مثل قول شرحبيل وعبد هللا ،فأمره األسقف ِ
فتنحى فجلس انحيةِ ،
فلما اجتمع ِ

 693أمحد علي عجيبة ،نصارى جنران بني اجملادلة واملباهلة ،دار االفاق العربية ،القاهرة ،ط2004 ،1م ،ص.11
359

مجيعا أمر األسقف ابلناقوس فضرب به ،ورفعت النريان ي الصوامع ،وكذلك
على تلك املقالة ً
كانوا يفعلون إذا فزعوا ابلنِهار ،وإذا كان فزعهم ليالً وربوا ابلناقوس ،ورفعت النريان ي
الصوامع ،فاجتمعوا حني ورب ابلناقوس ورفعت املسوح أهل الواد أعاله وأسفله ،وطول
الواد مسرية يوم للراكب السريع ،وفيه ثالث وسبعون قرية ،وعشرون ومائة ألف مقاتل ،فقرأ
عليهم كتاب رسول هللا (ﷺ) ،وسأَلم عن الرأ فيه ،فاجتمع رأ أهل الواد منهن على أن
يبعثوا شرحبيل بن وداعة اَلمداين ،وعبد هللا بن شرحبيل األصبحي ،وجبِار بن فيِا احلارثي،
فيأتوهم خبرب رسول هللا (ﷺ).694
استقر الرأ بعد حوارات ومناقشات ،ومشاورات بني زعماء نصارى جنران على
ولقد َّ
إرسال وفد منهم لرسول هللا (ﷺ) ملعرفة أمره وتثبت القوم عن حقيقة هذا النِِب.695
بنبوته:
وفود بعض نصارى جنران إىل رسول هللا (ﷺ) ،واعرتافهم ه
متوجها
توجه وفد إىل رسول هللا (ﷺ) من جنران ،حيث جلس أبو حارثة 696على بغلة له
َّ
ً
فعثرت بغلة أ يب حارثة فقال
إىل رسول هللا (ﷺ) وإىل جنبه أخ له يقال له (كوز بن علقمة)َ ،
كوز :تعس األبعد يريد رسول هللا (ﷺ) فقال أبو حارثة :بل أنت تعست ،فقال :وملَ اي
أخي؟ قال :وهللا إنه النِِب األمي الذ كنِا ننتظره ،فقال له كوز :فما َّينعك من إتِباعه وأنت
تعلم هذا؟ فقال :ما صنع بنا هؤالء القوم يعين ملوك الروم شرفوان ،ومولوان ،وأكرموان ،وقد
أبوا إال خالفه ،ولو فعلت نزعوا منا كل ما ترى ،فأومر عليها منه أخوه كوز بن علقمة حىت
أسلم بعد ذلك.697
وكان رؤساء جنران يتوارثون كتبًا عندهم ،فكلما مات رئيس منهم وأفضت الرائسة إىل غريه
ختم على تلك الكتب خامتًا مع اخلوامت اليت كانت قبله ومل يكسرها ،فخرج الرئيس الذ كان
 694البيهقي ،دالئل النبوة .386 - 385/5 ،وانظر :ابن قيم اجلوزية ،زاد املعاد ي هد خري العباد ،حتقيق :شعيب األرانؤوط ،مؤسسة الرسالة،
مكتبة املنار اإلسالمية ،بريوت ،ط27،1994م632 631/3 ،؛ أمحد علي عجيبة ،نصارى جنران بني اجملادلة واملباهلة ،ص.21
 695أمحد علي عجيبة ،نصارى جنران بني اجملادلة واملباهلة ،ص.22
 696أبو حارثة بن علقمة :أسقفهم وحربهم وإمامهم وصاحب مدراسهم ،وكان قد شرف فيهم ودرس كتبهم ،وكانت ملوك الروم من أهل النصرانية قد
شرفوه ومولوه وأخدموه وبنوا له الكنائس وبسطوا عليه الكرامات ،ملا بلغهم عنه من علمه واجتهاده ي دينهم.
697البيهقي ،دالئل النبوة .383/5 ،وانظر :أمحد علي عجيبة ،نصارى جنران بني اجملادلة واملباهلة ،املرجع نفسه ،ص.23
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على عهد النِب (ﷺ) َّيشي فعثر ،فقال له ابنه :تعس األبعد يريد رسول هللا (ﷺ) فقال له
أبوه :ال تفعل ،فإنه نِب وامسه ي الووائع يعين الكتب فلما مات مل تكن البنه مهة إال أن
وحج.698
شد فكسر اخلوامت ،فوجد ي الكتب ذكر النِب (ﷺ) ،فأسلم فحسن إسالمه َّ
وابلنظر ي هذا املقطع من الرواايت اخلاصة بوفد نصارى جنرانَّ ،يكننا أن نقف عند بع
املوووعات كما يلي:
املوضوع األول:
َّ
إن أهل الكتاب من اليهود والنصارى كانوا على علم ببعثة النِب (ﷺ) ،وأَّنم عرفوه بصفته،
وحتققوا مما ي كتبهم من اإلشارات وموافقتها وانطباقها على شخصه (ﷺ) ،ومن حكمة هللا
ِ
حجة
أن يبشر األنبياء السابقون برسالة النِب حممد (ﷺ) ،ليكون ذلك دليالً على صدقه ،و ِ
على أقواَلم ،وحثًّا َلم على اإلَّيان به ،واإلذعان لدعوته واإلقرار برسالته ،ونصرة دينه.699
نبوة النِب (ﷺ) ومات على
وإليك شاهد على ذلك :هرقل ملك الروم حني اعرتف بصحة َّ
الكفر ،فقد اعرتف ببعثة النِب (ﷺ) ،وأنه بع ِِشر به ي الكتب السابقة ،وقال هرقل لدحيِة
الكلِب حني قدم عليه بكتاب رسول هللا (ﷺ)« :وحيك ،وهللا إين ألعلم أن صاحبك نِب
ِ
مرسل ،وأنه الذ كنا ننتظره وجنده ي كتابنا ،ولكين أخاف الروم على نفسي ولوال ذلك
التبعته ،فاذهب إىل وغاطر األسقف ،فاذكر له أمر صاحبكم ،فهو أعظم ي الروم مين،
وأجوز قوالً مين ندهم ،فانظر ما يقول ،فجاء دحية فأخربه مبا جاء به من رسول هللا (ﷺ)
فقال له وغاطر :صاحبك ،وهللا نِب مرسل ،نعرفه ي صفته وجنده ي كتابنا ابمسه ،مث ألقى
ثياابًكانت عليه سوداً ،ولبس ثياابً بيضاً ،مث أخذ عصاه ،مث خرج على الروم وهم ي الكنيسة،
فقال :اي معشر الروم ،إنه قد جاءان كتاب أمحد ،يدعوان فيه إىل هللا ،وإنين ألشهد أن ال إله
إال هللا وأشهد أن أمحد رسول هللا ،فوثبوا عليه وثبة رجل واحد ،فضربوه فقتلوه ،فرجع دحية
إىل هرقل فأخربه اخلرب ،فقال :قد قلت لك :إان خنافهم على أنفسنا ،ووغاطر كان وهللا أعظم
 698ابن هشام ،السرية النبوية ،حتقيق :د .أمحد حجاز السقا ،دار الرتاث العر يب ،القاهرة1979 ،م.377 376/2 ،
 699أمحد علي عجيبة ،نصارى جنران بني اجملادلة واملباهلة ،ص.24
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عندهم مين».700
املطول الذ ذكره البخار ِ ومسلم وغريمها أن هرقل حينما جاءه كتاب رسول
وي احلديث ِ
هللا (ﷺ) طلب من جنوده أن َتوه أبحد من قومه ليسأَلم عن رسول هللا (ﷺ) فجيء له
أب يب سفيان الذ كان ي جتارة إىل الشام ،وكان ال يزال على شركه ،فسأله عدة أسئلة وأجاب
عنها أبو سفيان ،مث قال هرقل :وهذه صفة نِب قد كنت أعلم أنه خارج ،ولكن مل أعلم أنه
قدمي هاتني ،ولو أرجو أن أخلص إليه
منكم ،وإن ع
يك ما قلت ح ًقا فيوشك أن َّيلك مووع َّ
لتجشمت لقاءه ،ولو كنت عنده لغسلت قدميه.701
وي رواية ابن إسحاق أن هرقل حينما جاءه كتاب رسول هللا (ﷺ) وقرأه ،أخذه فجعله
بني فخذته وخاصرته ،مث كتب إىل رجل من أهل روميِة كان يقرأ العربانية ما يقرأ خبربه مما جاءه
ِب املنتظر ال شك في ه فاتبع ه ،فأم ر بعظماء الروم
من رسول هللا (ﷺ) ،فكتب إليه أنِه النِ ِ
فجمعوا له ي دسكرة 702ملكه ،مث أمر هبا فأسرجت عليهم واطلع عليهم من عليِة 703له وهو
ِب الذ كنِا ننتظره،
منهم خائف ،فقال« :اي معشر ال روم إنه جاءين كتاب أمحد ،وإنه وهللا للنِ ِ
وجند ذكره ي كتبنا نعرفه بعالماته ،فأسلموا واتِبعوه تسلم لكم دنياكم واخرتكم ،فنخروا خنرة
علي
رجل واحد ،وابتدروا أبواب الدسكرة ،فوجودها مغلقة دوَّنم ،فخافهم فقال :كروهم َّ
فكروهم عليه ،فقال َلم :اي معشر الروم إين إمنا قلت لكم هذه املقالة أغمزكم ألنظر كيف
ِ
جدا ،مث فتحت َلم أبواب الدسكرة
صالبتكم ي دينكم ،فلقد رأيت منكم ما َّ
سرين فوقعوا له عس ً
فخرجوا» .704
نبوته (ﷺ) القادة السياسيِني والدينيِني ،ولكنهم احنازوا إىل مصاحلهم
لقد عرف زعماء الروم َّ
ومتا الفانية واحلرص على املناصب.

 700أمحد علي عجيبة ،نصارى جنران بني اجملادلة واملباهلة ،ص.27
 701البخار  ،رقم .2941
 702الدسكرة :بناء كالقصر حوله بيوت لألعاجم ،فيها الشراب واملالهي ،ويكون للملوك.
703
العليِة :الغرفة من الطبقة الثانية من الدار وما فوقها.
ع
 704البيهقي ،دالئل النبوة.384/5 ،
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املوضوع الثاين:
َّ
بنبوة النِب (ﷺ) ال يدخلهم ي دين اإلسالم ،إذ ال يكفي لَلَّيان
إن اعرتاف أهل الكتاب ِ
بنبوته وال تكفي املعرفة هبا ،بل جيب االنقياد له فيما أمر وتصديقه فيما أَخرب.705
االعرتاف ِ
النِب
فقد َّ
أقر هرقل عظيم الروم ِ
بنبوته ،ولكنه مل ينقاد وبقي على دين قومه ،وكذلك ِ
عم ِ
(ﷺ) أبو طالب ،فقد شهد للنِب ابلصدق للنِب (ﷺ) وشهد أ ِن دينه خري األداين إالِ أنه مل
شعرا:
يدخل ي اإلسالم ،وقال ي ذلك ً
عوس َد ي ال رت ِ
اب دفين ا
ح َّىت أ َّ
وابش ر ب ذاك وق َّر من ك عي وان

ك جبمعه م
وهللا ل ن يَص لوا إلي َ
رك م ا علي ك غضاو ة
فاص د أبم َ

دقت وكن ت قب عل أمني ا
فلق د ص َ
م ن خ ري أداين الربيِ ِة دين ا

ت أنِ ك انص حي
ودع وتين وزعم َ
وعرو ت دينً ا ق د عرف ت أبنِ ه
ل وال املالم ة أو ح ذار مس بِة

706

مسح ا ب ذاك يقين ا
لوج دتين ً
نبوته ال يعين الدخول ي اإلسالم،
وهذا ِ
يدل على أ ِن االعرتاف بصدق النِب (ﷺ) ِ
وصحة ِ
السري واألخبار الثابتة من شهادة كثري من أهل الكتاب
ولذلك يقول ابن القيم :ومن ِ
أتمل ما ي ِ
واملشركني له (ﷺ) ابلرسالة وأنه صادق ،فلم تدخلهم هذه الشهادة ي اإلسالم ،علم أ ِن
اإلسالم أمر وراء ذلك وأنِه ليس هو املعرفة فقط وال املعرفة واإلقرار فقط ،بل املعرفة واإلقرار
ظاهرا وابطنًا.707
واالنقياد والتزام طاعته ودينه ً
املوضوع الثالث:
وهو خاص ابحلديث عن سبب امتنا هؤالء عن الدخول ي اإلسالم رغم علمهم ومعرفتهم
مرت معنا ي هذا املبحث أ ِن كوز قال أل يب حارثة :فما َّينعك
الرواية اليت ِ
ِب (ﷺ) ،ففي ِ
ابلنِ ِ
ومولوان وأكرموان وقد أبوا
شرفوان ِ
من اتِباعه وأنت تعلم هذا؟ فقال :ما صنع بنا هؤالء القومِ ،
 705أمحد علي عجيبة ،نصارى جنران بني اجملادلة واملباهلة ،ص.30
 706عجيبة ،املرجع السابق ،ص.33
 707ابن قيم اجلوزية ،زاد املعاد ي هد خري العباد.639 638 /3 ،
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كل ما ترى.
إال خالفه ،ولو فعلت نزعوا منِا ِ
َّ
صرحوا
السيادة واملأكل والسلطان من اختيار اَلدى كثريون ،وقد ِ
إن الذين منعتهم ِ
الرايسة و ِ
وهم ابلدخول ي
وعامتهم ،وال ِ
أدل على ذلك موقف هرقل الذ عرف ِ
هبذا ِ
خلاصتهم ِ
احلقِ ،
تبني له
اإلسالم فلم يطاوعه قومه وخافهم على نفسه ،فاختار الكفر على اإلسالم بعد ما ِ
أحب
اَلدى ولذلك يقول اخلفاجي عن هرقل :وكان يعرف أمره (ﷺ) ي الكتب ،ولكن َّ
امللك فحكم بشقائه مالك امللك ،708كما أ ِن احلسد كان من أكرب وأعظم األسباب املانعة
ِب حممد (ﷺ) ،فإن أهل الكتاب من اليهود والنصارى
من دخوَلم اإلسالم واتباعهم شريعة النِ ِ
نبوته وصدق دعوته ،منهم من آمن
أقروا ِ
بصحة ِ
وصرحوا بذلك ،بل و ِ
ِب (ﷺ) ِ
كانوا يعرفون النِ ِ
وحسدا ،وقد اعرتف هبذا العناد واحلسد
عنادا
ودخل ي دين اإلسالم ومنهم من أعر
ً
ً
كثريون.709
اثنيًا :هيئة الوفد النجراين:
ملا قدموا رؤساء جنران على رسول هللا (ﷺ) فدخلوا عليه مسجده حني صلِى العصر،
عليهم ثياب احلربات ،جبب وأردية ي مجال ورجال بين احلارث بن كعب ،يقول بع من
وفدا مثله ،وقد حانت صالهتم فقاموا ي مسجد
ِب (ﷺ) يومئذ :ما رأينا ً
راهم من أصحاب النِ ِ
رسول هللا (ﷺ) يصلِون ،فقال رسول هللا (ﷺ) :دعوهم فصلِوا إىل املشرق.710
وي رواية للبيهقي :أَّنم قاموا يصلِون ي مسجده فأراد الناس منعهم ،فقال رسول هللا
711
ِب (ﷺ) فأعر عنهم ومل
الن
ا
و
أت
مث
،
(ﷺ) :دعوهم فاستقبلوا املشرق فصلِوا صالهتم
ِ
ِ
يكلمهم ،فقال َلم عثمان بن عفان روي هللا عنه :ذلك من أجل زيكم هذا ،فانصرفوا من
يومهم ذلك مث عادوا عليه بعد أن ووعوا حللهم وخواتيمهم ولبسوا ز الرهبان ،فسلِموا عليه
املرة األوىل وإن إبليس
َّ
فرد السالم ،مث قال رسول هللا (ﷺ) :والذ بعثين ابحلق لقد أتوين ِ
 708أمحد شهاب الدين اخلفاجي ،نسيم الراي ي شرح الشفاء ،املطبعة األزهرية ،القاهرة ،ط.267/3 ،1
 709أمحد علي عجيبة ،نصارى جنران بني اجملادلة واملباهلة ،ص.37
 710البيهقي ،دالئل النبوة382/5 ،؛ ابن كثري ،البداية والنهاية.51/5 ،
 711البيهقي ،دالئل النبوة.382/5 ،
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712
التكرب من
الن
أعر
وقد
.
ملعهم
ِ
ِب (ﷺ) عنهم ومل يرد السالم عليهم ملا رأى منهم التعاظم و ِ
ِ
رد عليهم
خالل ما يلبسون من حلل وخواتيم وذهب ،وحينما رجعوا ولبسوا مالبس متواوعة َّ
السالم وبدأ حديثه معهم.713

اثلثًا :جمالس اجلدل واملناظرات:
 1ـ أمر هللا لرسوله جبدال أهل الكتاب:
ِب (ﷺ) الناس إىل اإلَّيان ابهلل وحده ال شريك له وإىل تصديقه فيما يدعو إليه من
دعا النِ ِ
دين هللا وشريعته ،مبيِنًا أنه خامت األنبياء واملرسلني وأ ِن شريعته انسخة للشرائع السابقة.
السابقني ومن َّفرق بني رسل هللا فممن
وابلرسل يقتضي اإلَّيان ابألنبياء و ِ
واإلَّيان ابهلل ِ
الرسل ِ
ِب (ﷺ) أهل الكتاب إىل اإلَّيان بدعوته
ببع وكفر ببع كان ً
كافرا ،ولذلك دعا النِ ِ
وتصديقه وجادل وانظر أهل الكتاب واندفع اليهود جملادلة النِب (ﷺ) وسائر املسلمني
هادائ كما يقول الشيخ أبو زهرة مث أخذت
دورا دينيًّا ً
وانقشوهم مناقشة دينيِة أخذت أوالً ً
ِب (ﷺ) إىل إجالء بعضهم وحماربة االخرين،
من جانبهم سبِاً واستهزاء وخيانة ،حىت ِ
اوطر النِ ِ
وي دور اجملادلة
يقرون بكتاب
كانت اجملادلة واسعة النِطاق غري حمدودة ألن النِب (ﷺ) كان َياطب أقو ًاما ِ
ِب كان يلزمهم مبا جاء ي كتبهم وينفي عليهم خمالفتهم ملا جاءت به رسلهم،
ويؤمنون برسل ،فالنِ ِ
وهم كانوا لعلمهم ابلكتاب يوجهون أسئلة فيها شيء من الدقِة واملعرفة وإن كانوا والِني.714
وقد أمر هللا نبيِه (ﷺ) أن يدعو أهل الكتاب إىل دين هللا وأن جيادَلم إن استدعى األمر
﴿اد إِ َىل سبِ ِيل ربِ َ ِ ِ
احلَ َسنَ ِة
ْم ِة َوالْ َم ْو ِعظَِة ْ
ذلك ،وأرشده إىل اجلدل ابحلسىن ،قال تعاىل ْ :ع َ َِ
ك اب ْحلك َ
ِ ِ َّ ِ
َحسن﴾ [النحل ،]125 :كما جاء ي قوله تعاىل﴿ :وَال عجتَ ِادلعوا أ َْهل الْ ِكتَ ِ
اب
َ
َو َجاد َْلعْم ابل ِيت ه َي أ ْ َ ع
َ
 712املرجع نفسه.387 386/5 ،
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ِ
َح َس عن﴾ [العنكبوت ،715 ]46 :لذا فقد قام رسول هللا (ﷺ) مبناظرة وجمادلة أهل
إَِّال ِابلَِّيت ه َي أ ْ
الكتاب خري قيام ،وممن انظرهم رسول هللا وفد جنران.
 2ـ حضور أطراف عديدة جمالس املناظرة:
مل تكن جمالس املناظرات مبعزل عن الناس ،حيث حضرها أطراف عديدة من املسلمني
واليهود والنصارى وكانت جلسات املناظرة حاشدة ،إذ شهدها أعضاء الوفود ،وشهدها فريق
كبري من املسلمني أو كبارهم ،وحضرها بع سكان املدينة من اليهود وجادلوا النصارى ي
بع مسائل العقيدة.716
قال ابن إسحاق :وملا قدم أهل جنران من النصارى على رسول هللا (ﷺ) أتتهم أحبار
يهود ،فتنازعوا عند رسول هللا (ﷺ) ،فقال رافع بن حرملة :ما أنتم على شيء وَك َفر بعيسى
نبوة موسى
واإلجنيل ،فقال رجل من أهل جنران من النصارى لليهود :ما أنتم على شيء وجحد ِ
وكفر ابلتوراة ،فأنزل هللا تعاىل ي ذلك:
ِ
ِ
ِ
ِ
ود َعلَى َش ْيء َوعه ْم
َّص َارى لَْي َست الْيَ عه ع
﴿وقَالَت الْيَ عه ع
َّص َارى َعلَى َش ْيء َوقَالَت الن َ
ود لَْي َست الن َ
َ
ِ ِِ
َّ ِ
ِ
ِ
يما
ين َال يَ ْعلَ عمو َن ِمثْ َل قَ ْوَلِِ ْم فَ َّ
اب َك َذل َ
يَْت لعو َن الْكتَ َ
اَّللع َْحي عك عم بَْي نَ عه ْم يَ ْوَم الْقيَ َامة ف َ
ك قَ َال الذ َ
َكانعوا فِ ِيه ََيْتَلِ عفو َن﴾ [البقرة.717]113 :
أيضا ي إبراهيم عليه السالم ،فاليهود ي ِدعون أنِه يهود وأَّنم على دينه ،بينما
وتنازعوا ً
ي ِدعي النصارى أن إبراهيم عليه السالم ما كان إال نصرانيًّا ،فأنزل هللا عز وجل فيهمَ ﴿ :اي أ َْه َل
اإل ِْ
ِ
اب ِمل عحتاجو َن ِي إِب ر ِاهيم وما أعنْ ِزلَ ِ
ت الت َّْوراةع و ِْ
يل إَِّال ِم ْن بَ ْع ِدهِ أَفَ َال تَ ْع ِقلعو َن  َها
جن
الْكتَ ِ َ َ
َْ َ َ َ
َ
َ
ع
أَنْتم هؤَال ِء حاججتم فِيما لَ عكم بِِه ِع ْلم فَلِم عحتاجو َن فِ
اَّللع يَ ْعلَ عم َوأَنْتع ْم َال
ي
ل
ا
يم
َ
س لَ عك ْم بِِه ِع ْلم َو َّ
َ َ
ْ
عْ َ ع َ َ ْ عْ َ ْ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ود ًّاي وَال نَ ِ ِ
ني
صَرانيًّا َولَك ْن َكا َن َحني ًفا عم ْسل ًما َوَما َكا َن م َن الْ عم ْش ِرك َ
تَ ْعلَ عمو َن  َما َكا َن إِبْ َراه عيم يَ عه َ ْ
َّ ِ
 إِ َّن أَوَىل الن ِ ِِ ِ ِ
ِِ
ني﴾
ين َآمنعوا َو َّ
اَّللع َوِيل الْ عم ْؤمن َ
ْ
ين اتَّبَ ععوهع َوَه َذا النَِِّب َوالذ َ
َّاس إببْ َراه َيم لَلَّذ َ
[آل عمران.]68-65 :
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أيضا أن اليهود تدخلوا ي بع املناظرات اليت كانت بني رسول هللا (ﷺ) ونصارى
ويبدو ً
جنران ،فقد قال أبو رافع القرظي حني اجتمعت األحبار من اليهود والنصارى من أهل جنران
عند رسول هللا (ﷺ) ودعاهم إىل اإلسالم :أتريد اي حممد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى
ابن مرمي؟ ،فقال رجل من أهل جنران نصراين يقال له الربيس 718أوذاك تريد منِا اي حممد
وإليه تدعوان؟ أو كما قال ،فقال رسول هللا (ﷺ) :معاذ هللا أن نعبد غري هللا ،أو َنمر بعبادة
غريه وما بذلك بعثين وال بذلك أمرين ،فأنزل هللا عز وجل ي ذلك من قوَلماَ ﴿ :ما َكا َن لِبَ َشر
أَ ْن ي ْؤتِيه َّ ِ
َّاس عكونعوا ِعبادا ِيل ِمن د ِ
ول لِلن ِ
اَّللِ َولَ ِك ْن عكونعوا
اب َو ْ
ْم َوالن بع َّوَة عمثَّ يَ عق َ
ون َّ
ْ ع
ًَ
ع َع
اَّللع الْكتَ َ
احلعك َ
ِ
ِ
ِ
ِ
رَّابنِيِ ِ
ني
اب َوِمبَا عكْن تع ْم تَ ْد عر عسو َن  َوَال ََْ عمَرعك ْم أَ ْن تَتَّخ عذوا الْ َم َالئ َكةَ َوالنَّبِيِِ َ
َ َِ
ني مبَا عكْن تع ْم تع َعلِ عمو َن الْكتَ َ
أ َْرَاب ًاب أ َََْ عم عرعك ْم ِابلْ عك ْف ِر بَ ْع َد إِ ْذ أَنْتع ْم عم ْسلِ عمو َن﴾ [آل عمران.719 ]80-79 :
ابعا :موضوعات اجلدل:
رً
جادل نصارى جنران رسول هللا (ﷺ) ي موووعات عديدة تتعلِق ابلعقيدة النصرانيِة ،من
أمهها:
 1ـ ادعاؤهم أُلوهية املسيح لوالدته من غري أب:
انقش رسول هللا (ﷺ) نصارى جنران فيما يعتقدون أبن والدة املسيح من غري أب هي دليل
بعضا منها
على ألوهيته ،وقد عرويت رواايت عديدة بشأن املناظرات حول هذه الشبهة ،نذكر ً
فيما يلي:
وم﴾
اَّللع َال إِلَهَ إَِّال عه َو ْ
روى ابن جرير الطرب عن الربيع ي قوله تعاىل﴿ :امل  َّ
احلَي الْ َقي ع
[آل عمران ، ]2-1 :قال :إن النصارى أَتوا رسول هللا (ﷺ) فخاصموه ي عيسى بن مرمي وقالوا
من أبوه؟ وقالوا على هللا الكذب والبهتان ال إله إال هو مل يتخذ صاحبة وال و ًلدا.

 718الربيس :كبريهم ،ويروى( :الريس ،والرئيس).
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ِب (ﷺ) :ألستم تعلمون أنه ال يكون ولد إال وهو يشبه أابه؟
فقال َلم النِ ِ
قالوا :بلى .فقال :ألستم تعلمون أن هللا حي ال َّيوت ،وأن عيسى َيت عليه الفناء؟
قالوا :بلى .وقال :ألستم تعلمون أن ربنا قيِم على كل شيء يكأله وحيفظه ويرزقه؟
قالوا :بلى .مث قال :فهل َّيلك عيسى من ذلك شيئًا؟
قالوا :ال .فقال :أفلستم تعلمون أن هللا عز وجل ال َيفى عليه شيء ي األر
السماء؟

وال ي

قالوا :بلى .فقال :فهل يعلم عيسى من ذلك شيئًا إال ما ععلِِم؟
قالوا :ال.
صوَر عيسى ي الرحم كيف شاء فهل تعلمون ذلك؟
قال :فإن ربنا ِ
قالوا :بلى.
قال :ألستم تعلمون أن ربَّنا ال َكل الطعام وال يشرب الشراب وال عحي ِدث احلَ َدث؟
قالوا :بلى.
قال :ألستم تعلمون أن عيسى محلته ِأمه كما حتمل املرأة مث ووعته كما تضع املرأة ولدها
وحيدث احلدث؟
مث غع ِِذ كما يغ ِذى الصِب ،مث كان يطعم الطعام ويشرب الشراب ،ع
قالوا :بلى.
قال :فكيف يكون هذا كما زعمتم؟
احلَي
اَّللع َال إِلَهَ إَِّال عه َو ْ
جحودا ،فأنزل هللا عز وجل﴿ :امل  َّ
قال :فعرفوا ،مث أَبوا إالِ
ً
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وم﴾ [آل عمران.720 ]2-1 :
الْ َقي ع
وواوح من الرواية السابقة أن حمور هذه املناظرة كان هو احلديث عن بشريِة عيسى عليه
السالم ،وقد ساق َلم النِب (ﷺ) الدالئل والرباهني الواوحة على كون عيسى عبد هللا ورسوله،
ِب (ﷺ) َلم شبهة أنه إله أو ابن إله لكونه ولد من غري أب ،ويبدو أن هذا املووو
وفنِد النِ ِ
كبريا من املناقشات واملناظرات؛ ألنه أساس عقيدهتم النصرانيِة.
أخذ حيِ ًزا ً
وقد نزلت اآلايت القرآنية ترد على عقائد النصارى ي صدر سورة آل عمران إىل بضع
ومثانني آية اشتملت على احلجج الدامغة لبطالن شبه النصارى.721
 2ـ ادعاؤهم ألوهية املسيح بسبب معجزاته:
اَّللِ
ِ
ِ
يسى ِعْن َد َّ
روى ابن جرير الطرب عن ابن جريج عن عكرمة قوله تعاىل﴿ ِ:إ َّن َمثَ َل ع َ
آد َم َخلَ َقهع ِم ْن تعَراب عمثَّ قَ َال لَهع عك ْن فَيَ عكو عن﴾ [آل عمران ،]59 :قال :نزلت ي العاقب
َك َمثَ ِل َ
ِب(ﷺ)
والسيد من أهل جنران ،قال ابن جريج :بلغنا أن نصارى أهل جنران قدم وفدهم على النِ ِ
فيهم السيِد والعاقب ،ومها يومئذ سيدا أهل جنران ،فقالوا :اي حممد ،فيم تشتم صاحبنا؟ قال:
من صاحبكما؟ قاال :عيسى ابن مرمي ،تزعم أنه َعبد .قال رسول هللا (ﷺ) :أجل ،إنه عبد هللا
عبدا عحييي املوتى ويعربئ
وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه .فغضبوا وقالوا :إن كنت صادقًا ،فأران ً
األكمه وَيلق من الطني كهيئة الطري فينفخ فيه ،لكنه هللا .فسكت حىت أاه جربيل فقال :اي
حممد﴿ :إِ َّن مثل ِعيسى ِعْن َد َِّ
ن﴾ [آل عمران:
آد َم َخلَ َقهع ِم ْن تعَراب عمثَّ قَ َال لَهع عك ْن فَيَ عكو ع
اَّلل َك َمثَ ِل َ
ََ َ َ
 ،]59قال :نزلت ي العاقب والسيد من أهل جنران ،قال ابن جريج :بلغنا أن نصارى أهل جنران
ِب (ﷺ) فيهم السيِد والعاقب ،ومها يومئذ سيدا أهل جنران ،فقالوا :اي
قدم وفدهم على النِ ِ
حممد ،فيم تشتم صاحبنا؟ قال :من صاحبكما؟ قاال :عيسى ابن مرمي ،تزعم أنه َعبد .قال
رسول هللا (ﷺ) :أجل ،إنه عبد هللا وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه .فغضبوا وقالوا :إن كنت
بدا عحييي املوتى ويعربئ األكمه وَيلق من الطني كهيئة الطري فينفخ فيه ،لكنه
صادقًا ،فأران ع ً
 720الطرب  :جامع البيان ي أتويل القران ،حتقيق :حممود شاكر ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1992 ،1م.154/6 ،
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َّ ِ
ِ
يح ابْ عن
ين قَالعوا إِ َّن َّ
اَّللَ عه َو الْ َمس ع
هللا .فسكت حىت أاه جربيل فقال :اي حممد﴿ :لََق ْد َك َفَر الذ َ
َم ْرَميَ﴾ [المائدة.722]72 :
ونزل القرآن الكرمي وأووح حقيقة هذه املعجزات كما بيِنتها ي الصفحات السابقة،
فاملسيح عليه السالم مل ينسب املعجزة إىل نفسه بل نسبها إىل هللا ،كما هو واوح ي اآلايت
السابقة ي قوله( :إبِِ ِ
اَّللِ) ،أ بتكوين هللا وختليقه ،فاخلالق واحمليي ي احلقيقة هو هللا ولذلك
ذن َّ
مل ينسب املسيح إىل نفسه أ قدرة ي فعل هذه املعجزات.723
نبوته ورسالته ال على ألوهيته،
إن هذه املعجزات قد بينِا ي حديثنا عنها أَّنا تدل على ِ
فصلنا.
فمن أراد التوسع فلريجع إىل ما ِ
 3ـ أتويالهتم لوصف املسيح أبنه كلمة هللا وروح منه:
انقش النصارى رسول هللا (ﷺ) وجادلوه ي معىن وصف هللا لعيسى أبنه روح هللا وكلمته،
حاجوه وخاصموه وقالوا :ألست تزعم أنِه كلمة هللا وروح منه؟
ِ
قال :بلى .قالوا :فحسبنا ،وأتولوا ي ذلك ما يقولون فيه من الكفر.724
َّ ِ
ين ِي قعلعوهبِِ ْم َزيْغ فَيَ تَّبِععو َن َما تَ َشابَهَ ِمْنهع ابْتِغَاءَ الْ ِفْت نَ ِة﴾
فأنزل هللا تعاىل﴿ :فَأ ََّما الذ َ
[آل عمران ، ]7 :مث إن هللا جل ثناؤه أنزل﴿ :إِ َّن مثل ِعيسى ِعْن َد َِّ
آدم﴾ [آل عمران.]59 :
اَّلل َك َمثَ ِل َ َ
ََ َ َ
ِ
وردت عليهم مفنِدة ،إذ ِقررت أن هناك آايت
بيِنت اآلية األوىل أن سؤاَلم فيه مغالطةِ ،
هن ِأم الكتاب ،وفيها جوهر الدعوة وأسسها اليت ال تتحمل أتويالً ،وهناك آايت
حمكمات ِ
يتمسك هبذه ويتجاهل ذلك ،أو يريد أن ينق تلك هبذه على أتويل خاطئ،
متشاهبات فال ِ
إال من ي قلبه زيغ.

 722عجيبة ،املرجع السابق ،ص.81
 723عجيبة ،املرجع نفسه ،ص.83
 724املرجع السابق ،ص.83
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تقر جبالء ووووح وحدانية هللا حبيث ال جيوز
ِب (ﷺ) َلم اآلايت احملكمة اليت ِ
لقد أورد النِ ِ
نبوة وال تعدد وال جتِزؤ ،وال انفصال ،وعليه إذا جاء ي القرآن الكرمي
أبوة وال ِ
ي حقه سبحانه ِ
أ ِن عيسى كلمة هللا ومن روحه الذ أريد به ابلتنويه ابملعجزة الرابنيِة اليت متت بوالدته بال أب،
فال يصح أن حياول هبذه نق تلك اآلايت احملكمة ،فوحدانيِة هللا أمر حمكم ال يتحمل أ
كالم أو أتويل.725
ويدل على ذلك قول هللا تعاىل﴿:إِ ْذ قَالَ ِ
ت الْ َم َالئِ َكةع َاي َم ْرَميع إِ َّن
فعيسى عليه السالم خملوق ِ
ِ
ِ ِ
امسه الْم ِس ِ
َّ ِ ِ ِ ِ ِ
ني
يسى ابْ عن َم ْرَميَ َوج ًيها ِي الدنْيَا َو ْاآلخَرةِ َوم َن الْ عم َقَّربِ َ
اَّللَ يعبَ ِش عرك ب َكل َمة مْنهع ْع ع َ ع
يح ع َ
 وي َكلِِم النَّاس ِي الْمه ِد وَكه ًال وِمن َّ ِِ
ََّن يَ عكو عن ِيل َولَد َوَملْ َّيَْ َس ْس ِين
ب أ َّ
ني  قَالَ ْ
الصاحل َ
ت َر ِِ
َع ع َ َ ْ َ ْ َ َ
ب َشر قَ َال َك َذلِ ِ
ول لَهع عك ْن فَيَ عكو عن﴾ [آل عمران.]47-45 :
ضى أ َْمًرا فَِإَّمنَا يَ عق ع
ك َّ
اَّللع ََيْلع عق َما يَ َشاءع إِ َذا قَ َ
َ
تبني أ ِن عيسى عليه السالم ليس كما يقول النصارى أ ِن قوله تعاىل :نكرة ي
فهذه اآلايت ِ
ِ ِ
وبني
اإلثبات يقتضي أنه كلمة من كلمات هللا وليس هو كالمه كما يقول ﴿بِ َكل َمة مْنهع﴾ِ ،
سبحانه مراده بقوله( :بِ َكلِ َمة ِِمنهع) حيث قال ي اآلايت التالية:
قال تعاىلَ ﴿ :ك َذلِ ِ
ول لَهع عك ْن فَيَ عكو عن﴾
ضى أ َْمًرا فَِإَّمنَا يَ عق ع
ك َّ
اَّللع ََيْلع عق َما يَ َشاءع إِ َذا قَ َ
[آل عمران.]47 :
كما قال ي اآلية األخرى﴿:إِ َّن مثل ِعيسى ِعْن َد َِّ
آد َم َخلَ َقهع ِم ْن تعَراب عمثَّ قَ َال
اَّلل َك َمثَ ِل َ
ََ َ َ
لَهع عك ْن فَيَ عكو عن﴾ [آل عمران.]59 :
وقال تعاىل ي سورة مرميَ ﴿ :ذلِ َ ِ
احلَ ِِق الَّ ِذ فِ ِيه َّيََْرتعو َن  َما
يسى ابْ عن َم ْرَميَ قَ ْوَل ْ
كع َ
ِِ
ِ ِ
ول لَهع عك ْن فَيَ عكو عن﴾ [مريم، ]35-34 :
ضى أ َْمًرا فَِإَّمنَا يَ عق ع
َكا َن ََّّلل أَ ْن يَتَّخ َذ م ْن َولَد عسْب َحانَهع إِذَا قَ َ
تبني أنه سبحانه وتعاىل قال له ( عكن فَيَ عكو عن) ،وهذا تفسري كونه كلمة
فهذه اآلايت كلها ِ
منه.726
 725حممد عزت دروزة ،سرية الرسول ((ﷺ)) ،املؤمتر العاملي للسرية النبوية ،مطابع الدوحة ،ط1400 ،3ه .243/2 ،
 726ابن تيمية ،دقائق التفسري اجلامع ،مجع وتقدمي وحتقيق :حممد السيد اجلليند ،سلسلة الرتاث الفلسفي ،دار األنصار ،القاهرة ،ط1398 ،1ه ،
1978م.83 82/2 ،
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اَّللِ
وأما قول هللا تعاىل عن املسيح ي سورة النساء﴿ :إَِّمنَا الْم ِس ِ
يسى ابْ عن َم ْرَميَ َر عس ع
ول َّ
َ ع
يح ع َ
ِ
اها إِ َىل َم ْرَميَ َوعروح ِمْنهع﴾ [النساء ،]171 :فقد ِبني مراده أنه خلقه ب ( عكن) من غري
َوَكل َمتعهع أَلْ َق َ
تدل على التكوين وقدرة هللا عند إرادته
واسطة األب ،فاملراد هبا كلمة التكوين ،فكلمة عك ْن ِ
إجياد الشيء ،وقد خلق املسيح هبذه ( عكن) فكان عيسى ،فال عكن من هللا وعيسى ابلكن كان
ولذلك هو خملوق.727
(وُروح ِمنهُ) ،فال يوجب أن يكون منفصالً من ذات هللا:
وأما وصف املسيح أبنه َ





كقوله تعاىل﴿ :وس َّخر لَ عكم ما ِي َّ ِ
ات وما ِي ْاألَر ِ َِ
مج ًيعا ِمنْهع﴾ [الجاثية.]13 :
ْ
الس َم َاو َ َ
ََ َ ْ َ
اَّللِ﴾ [النحل.]53 :
﴿وَما بِ عك ْم ِم ْن نِ ْع َمة فَ ِم َن َّ
وقوله تعاىلَ :
اَّللِ﴾ [النساء.]79 :
ك ِم ْن َح َسنَة فَ ِم َن َّ
َصابَ َ
﴿ما أ َ
وقوله تعاىلَ :
ِ
ِ
وقوله تعاىلَ ﴿ :مل ي عك ِن الَّ ِذين َك َفروا ِمن أ َْه ِل الْ ِكتَ ِ
ني َح َّىت َأتْتِيَ عه عم الْبَ يِِنَةع
ني عمْن َف ِك َ
اب َوالْ عم ْش ِرك َ
َ ع ْ
َْ
 رسول ِمن َِّ
ص عح ًفا عمطَ َّهَرةً﴾ [البينة.]2-1 :
اَّلل يَْت لعو ع
َع َ

فهذه األشياء كلها من هللا وهي خملوقة ،وأبلغ من ذلك روح هللا اليت أرسلها إىل مرمي وهي
خملوقة .728وليست للتبعي ؛ أل ِن روح هللا ﴿ َوعروح ِمْنهع﴾ تتبع وال تتجزأ وال تنقسم إىل
أبعا وجزيئات وأقسام ،وإ ِن (منه) هنا البتداء الغاية ،فهي من عند هللا سبحانه وتعاىل.729
وي قوله تعاىل إوافة الروح إىل هللا هي إوافة أعيان منفصلة عن ﴿ َوعروح ِمْنهع﴾ ،فهي
ختصيصا وتشري ًفا يتميز به املضاف
إوافة خملوق إىل خالقه ومصنو إىل صانعه ،لكنها تقتضي
ً
عن غريه ،يعين أَّنا روح خرييِة مطيعة هلل تعاىل.730
 4ـ من مناقشات القرآن الكرمي للموضوعات املشارة يف اجلدال
ومل يقتصر القرآن الكرمي إوافة املسيح فقط إىل هللا ،بل إنه أواف إىل هللا األمور اآلتية،
 727ي ظالل القران.817/2 ،
 728أمحد علي عجيبة ،نصارى جنران بني اجملادلة واملباهلة ،ص.83
 729أمحد الشرقاو  ،املرأة ي القصص القرآين.739/2 ،
 730امليزان ي مقارنة األداين حقائق وواثئق ،ص.186 184
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وكلها إوافات إليه تعاىل إوافة تشريف:
ك لِْل َم َالئِ َك ِة إِِِين َخالِق
﴿وإِ ْذ قَ َال َرب َ
 روح آدم عليه السالم ي قول هللا تعاىل للمالئكة عنهَ :
ب َشرا ِمن ص ْلصال ِمن َمحإ مسنعون  فَِإ َذا س َّوي تعه ونَ َفخ ِ ِ ِ ِ
َْعَ ْ ع
ت فيه م ْن عروحي فَ َقععوا لَهع
َ ً ْ َ َ
ْ َ َْ
سِ
اج ِدي َن﴾ [الحجر.]29-28 :
َ
 الناقة إوافتها إىل هللا وهي معجزة صاحل عليه السالم إىل قومه مثود ،على بطالن قول
النصارى ي التثليث.731
وبعد هذه الدالئل الباهرة حذرهم هللا سبحانه وتعاىل من العذاب الشديد ي قوله تعاىلِ:
﴿إِ َّن الَّ ِذين َك َفروا ِآباي ِ
اَّللع َع ِزيز ذعو انْتِ َقام﴾ [آل عمران ،]4 :وي قوله
اَّللِ ََلعْم َع َذاب َش ِديد َو َّ
ت َّ
َ ع َ
732
َّ ِ
ين َك َف عروا﴾ ،وهي أعالم هللا وأدلِته حججه .
تعاىل أ هم الذين جحدوا آايت ﴿الذ َ
يقول الطرب  :إ ِن الذين جحدوا أعالم هللا وأدلِته على توحيده وأعلوهيته ،وأ ِن عيسى عبد
هللا واختذوا املسيح إَلًا ورًاب ،أو ِادعوا هلل و ًلداَ ،لم عذاب من هللا شديد يوم القيامة.733
الس َم ِاء﴾ [آل عمران،]5 :
وي قوله تعاىل﴿ ِ:إِ َّن َّ
اَّللَ َال ََيْ َفى َعلَْي ِه َش ْيء ِي ْاأل َْر ِ َوَال ِي َّ
جل ثناؤه :إ ِن هللا ال َيفى عليه شيء هو ي األر وال شيء هو ي السماء ،أ
يعين بذلك ِ
قد علم ما يريدون وما يكيدون وما يضاهون ي عيسى ،إذ جعلوه رًّاب وإَلًا ،وعندهم من علمه
كفرا به.734
غري ذلك َّ
غرًة ابهلل و ً
وبعد أن ِبني هللا ابلرباهني بطالن عقيدة النصارى وفسادها ،بتقرير أ ِن عيسى ما كان إَلًا،
وما ينبغي له أن يكون إَلًا ولذلك ال يستحق العبادة ،وشر ي الرد على شبههم اليت يتمسكون
هبا واليت من أمهها تلك الشبهة املتعلقة بوالدة املسيح من غري أب .قال تعاىل ﴿ :عه َو الَّ ِذ
يص ِورعكم ِي ْاألَرح ِام َكيف ي َشاء َال إِلَه إَِّال هو الْع ِزيز ْ ِ
جل
َ عَ َ ع
ع َ ِع ْ
َْ ْ َ َ ع
احلَك عيم﴾ [آل عمران ،]6 :يعين بذلك ِ
 731فخر الدين الراز  ،مفاتيح الغيب.129/7 ،
 732أمحد علي عجيبة ،نصارى جنران بني اجملادلة واملباهلة ،ص.89
 733تفسري الطرب  ،تقريب وهتذيب.164/6 ،
 734عجيبة ،نصارى جنران بني اجملادلة واملباهلة ،ص.89
373

صورا ي أرحام أمهاتكم كيف شاء وكيف أحب ،فيجعل
ثناؤه :هللا الذ يصوركم فيجعلكم ً
يعرف عباده بذلك أن مجيع من اشتملت عليهم
ذكرا وهذا أنثى ،وهذا أسود وهذا أمحرِ ،
هذا ً
صوره ي رحم ِأمه وخلقه فيها كيف شاء وأحب ،وأنه
أرحام النساء ،وأن عيسى ابن مرمي ممن ِ
لو كان إَلًا مل يكن ممن اشتملت عليه رحم ِأمه؛ ألن خالِق ما ي األرحام ال تكون األرحام
عليه مشتملة وإِمنا تشتمل على املخلوقني.
صور غريه من
لقد كان عيسى ممَّن ع
ص ِِور ي األرحام ،ال يدفعون بذلك وال ينكرونه ،كما ِ
بين آدم ،فكيف يكون إَلًا وقد كان بذلك املنزل735؟
حب الشهوات من األموال واألوالد واجلاه هو
وذكرت اآلايت ي سورة آل عمران :أ ِن ِ
املانع َلم من اتبا احلق بعد معرفتهم به ،مع أ ِن ما عند هللا خري وأبقى وأعظم للمؤمنني
وجوها من الدالئل القاطعة على فساد قول النصارى
املستغفرين الصابرين ،وذكرت اآلايت ً
أبلوهية املسيح ،وأتبعها بذكر اجلواب عن مجيع شبههم على سبيل االستقصاء التام ،فلم يرتك
شبهة من شبههم إال وانقشها ودحضها ،وأورد الدالئل واآلايت واحلجج والرباهني على فسادها
وبطالَّنا ،وختم مبا يدل على فساد كالمهم ابملباهلة.736
وأمر هللا نبيِه أبن يباهل من عاند احلق ي أمر عيسى عليه السالم بعد ظهور البيان.737
خامسا :املباهلة احلد الفاصل يف اجلدال:
ً
َّ
إن معىن املباهلة هو :أن جيتمع القوم إذا اختلفوا ي شيء فيقولوا لعنة هللا على الظامل منِا،
وأن َيلص كال الطرفني ي الدعاء واللعن على الكاذب منهم.738
وعندما فصل هللا سبحانه وتعاىل بني نبيِه حممد (ﷺ) وبني الوفد من نصارى جنران ابلقضاء
الفاصل واحلكم العادل أمره إن هم تولِوا عما دعاهم إليه من اإلقرار بوحدانية هللا ،وأنِه ال
 735تفسري الطرب  ،تقريب وهتذيب ،نقالً عن أمحد علي عجيبة ،نصارى جنران بني اجملادلة واملباهلة ،ص.101
 736أمحد علي عجيبة ،نصارى جنران بني اجملادلة واملباهلة ،ص.101
 737تفسري ابن كثري.452/1 ،
 738أمحد علي عجيبة ،نصارى جنران بني اجملادلة واملباهلة ،ص.114
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ولد له وال صاحبة ،وأ ِن عيسى عبده ورسوله ،وأبَوا إال اجلدل واملخاصمة أن يدعوهم إىل
املالعنة.739
ك فِ ِيه ِم ْن بَ ْع ِد َما َجاءَ َك ِم َن الْعِْل ِم فَ عق ْل تَ َعالَ ْوا
ولذلك قال هللا لرسوله (ﷺ)﴿:فَ َم ْن َح َّ
اج َ
ِ
ِ
اَّللِ َعلَى
ت َّ
نَ ْد ع أَبْنَاءَ َان َوأَبْنَاءَ عك ْم َون َساءَ َان َون َساءَ عك ْم َوأَنْ عف َسنَا َوأَنْ عف َس عك ْم عمثَّ نَْب تَ ِه ْل فَنَ ْج َع ْل لَ ْعنَ َ
ِ
ني﴾ [آل عمران.]61 :
الْ َكاذبِ َ






ك﴾ أ  :جادلك اي عيسى.
﴿فَ َم ْن َح َّ
مج َ
﴿فِ ِيه﴾ ي املسيح عيسى ابن مرمي.
﴿ ِم ْن بَ ْع ِد َما َجاءَ َك ِم َن الْعِْل ِم﴾ الذ بيِنه هللا لك ي عيسى أنِه عبد هللا .
﴿فَ عق ْل﴾ َلم قوالً يظهر علمك احلق وارتياهبم .
﴿تَ َعالَ ْوا نَ ْد ع أَبْنَاءَ َان َوأَبْنَاءَ عك ْم َونِ َساءَ َان َونِ َساءَ عك ْم َوأَنْ عف َسنَا َوأَنْ عف َس عك ْم عمثَّ نَْب تَ ِه ْل﴾ منِا
ومنكم ي أنِه عيسى عبد هللا ورسوله. 740

اجتهم ِإايك مكابرةً ي هذا احلق أو ي شأن عيسى فادعهم إىل
أ فإن استمروا على عحم ِ
املباهلة ،واملالعنة ،ذلك أ ِن تصميمهم على معتقدهم بعد هذا البيان مكابرة حمضة بعد ما
حياجوك عن مكابرة
يبق
جاءك من العلم وبيِنت َلم ،فلم َ
أووح مما حاججتهم به ،فاعلم إمنا ِ
ع
وقلة يقني ،فادعهم إىل املباهلة ابملالعنة املوصوفة ي اآلية السابقة.741
ولذلك قال َلم رسول هللا (ﷺ) :إ ِن هللا تعاىل أمرين إن مل تقبلوا هذا أن أابهلكم ،فقالوا:
اي أاب القاسم بل نرجع فننظر ي أمران مث َنتيك.742
وبعد مشاورات بني وفد نصارى جنران كان القرار النهائي رف املباهلة أب حال من
األحوال ،فأتوا رسول هللا (ﷺ) فقالوا :اي أاب القاسم قد رأينا أال نالعنك وأن نرتكك على
 739تفسري الطرب  ،تقريب وهتذيب ،نقالً عن أمحد علي عجيبة ،نصارى جنران بني اجملادلة واملباهلة ،ص.114
 740حممد رشيد روا ،تفسري املنار (تفسري القران الكرمي).264/3 ،
 741حممد الطاهر عاشور ،التحرير والتنوير «حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد».264/3 ،
 742االلوسي ،روح املعاين ي تفسري القران العظيم والسبع املثاين.188/3 ،
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دينك ونرجع على ديننا.743
 1ـ ملاذا امتنعوا عن املباهلة:
وصحة ن ِبوته ،فقد
لقد امتنعوا عن املباهلة خوفًا من عذاب هللا ملا يعلمون من صدقه (ﷺ) ِ
بشرت به الكتب.
النِب الذ ِ
أكدت الرواايت الواردة عنهم اعرتاوهم أبنِه ِ
حيث قال عبد املسيح العاقب َلم :لقد علمتم ما العن قوم نبيًّا قط فبقي كبريهم وال
نبت صغريهم وإنه لالستئصال منكم إن فعلتم.
لنِب مرسل وإلن العنتموه إنه الستئصالكم.
وقال السيد للعاقب :قد وهللا علمتم أ ِن الرجل ٌّ
وملا رأى وفد نصارى جنران رسول هللا (ﷺ) ومعه فاطمة واحلسن واحلسني وعلي ،قالوا:
هذه وجوه لو أقسمت على هللا أ ِن يزيل اجلبال ألزاَلا ومل يباهلوا.744
َّ
نبوته (ﷺ) ،فما الذ كان َّينعهم من املباهلة
إن امتناعهم عن املباهلة برهان واوح على ِ
نبوته ابلدالئل ومبا وجدوا من نعته ي كتب
لوال ِأَّنم عرفوا يقينًا أنِه نِب ،وأَّنم عرفوا ِ
صحة ِ
األنبياء املتقدمني.
أيضا يدل ابلضرورة على
نبوته (ﷺ) فإنِه ً
وإذ كان امتناعهم عن املباهلة يدل على ِ
صحة ِ
صحة ما جاء به من أ ِن عيسى عبد هللا ورسوله وأنِه ليس كما يقول النصارى إله أو ابن إله،
ِ
صحة ما يقولونه ي عيسى ملا خافوا من املباهلة والدعاء ابللعنة
ولذلك لو كانوا متيقنني من ِ
على الكاذبني.
ودل نكوَلم عنها على أَّنم ليسوا
إنِه قد ظهر ابلدعوة إىل املباهلة انقطا حجج املكابرينِ ،
على يقني من اعتقادهم ألوهية املسيح ،وفاقد اليقني يتزلزل عندما يدعى إىل شيء َياف

 743ابن األثري ،الكامل ي التاريخ.162/2 ،
 744أمحد علي عجيبة ،نصارى جنران بني اجملادلة واملباهلة ،ص.139
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عاقبته.745
 2ـ طلب وفد جنران الصلح:
صلحا يدفعون بسببه اجلزية ،ووافق رسول هللا (ﷺ) على الصلح،
رف القوم املباهلة وأرادوا ً
وح ِدد َلم اجلزية وكيفية أتديتها ،وشرح َلم فيه احلقوق والواجبات ،وأسس التعامل بينهم وبني
املسلمني.746
وقالوا لرسول هللا (ﷺ) :إان نعطيك ما سألتنا ،وابعث معنا رجالً أمينًا وال تبعث معنا إال
أمينًا ،فقال (ﷺ)« :ألبعثن معكم رجالً أمينًا حق أمني» ،فاستشرف له أصحاب رسول هللا
اجلراح» ،فلما قدم قال رسول هللا (ﷺ)« :هذا أمني هذه
(ﷺ) فقال« :قم اي أاب عبيدة بن ِ
األمة».747
ِ
وي قوَلم( :إ ِان نعطيك ما سألتنا) أ ما صاحلكم عليه النِب (ﷺ) ألف حلِة ي رجب
وألف حلِة ي صفر.748
وقد أ ِكد الكتاب الذ كتبه رسول هللا (ﷺ) ألهل جنران عدالة اإلسالم ومساحته ي
أيضا التأكيد على حقوقهم وعلى التزام الدولة اإلسالمية
التعامل مع غري املسلمني ،وفيه ً
حبمايتهم وتوفري األمن َلم ،وعدم التدخل ي شؤوَّنم الدينيِة ابلتغيري أو خالفه ،فال يغري أسقف
وال راهب ،وال كاهن ،وال حق من حقوقهم وال سلطاَّنمَ ،لم جوار هللا ورسوله وأمانه ومحايته
ما داموا ملتزمني ابلصلح.749
 3ـ الدعوة إىل اإلَيان ابهلل تعاىل:
عندما بني هللا سبحانه وتعاىل القول احلق ي شأن عيسى عليه السالم وأقام احلجج والدالئل
 745أمحد علي عجيبة ،نصارى جنران بني اجملادلة واملباهلة ،ص.150
 746املرجع نفسه ،ص.152
 747البخار  ،رقم (.)4380
 748ابن حجر العسقالين ،فتح البار شرح صحيح البخار .118/7 ،
 749أمحد علي عجيبة ،نصارى جنران بني اجملادلة واملباهلة ،ص.168
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يبق
على الغالني فيه جبعله رًّاب وإَلًا مث إلزامهم عن طريق الوجدان مبا دعاهم إىل املباهلة ،مل َ
إال أن َمر نبيِه أبن يدعوهم إىل احلق الواجب اتِباعه ي اإلَّيان ،ويدعوهم إىل أصل الدين
الذ اتفقت عليه دعوة األنبياء والرسل.750
قال تعاىل﴿ :قعل اي أ َْهل الْ ِكتَ ِ
اَّللَ َوَال
اب تَ َعالَ ْوا إِ َىل َكلِ َمة َس َواء بَْي نَ نَا َوبَْي نَ عك ْم أََّال نَ ْعبع َد إَِّال َّ
ْ َ َ
ِ
ِ
ضا أَراباب ِمن د ِ
اَّللِ فَِإ ْن تَ َولَّْوا فَ عقولعوا ا ْش َه عدوا ِأب ََّان
ون َّ
نع ْش ِرَك بِه َشْي ئًا َوَال يَتَّخ َذ بَ ْع ع
ضنَا بَ ْع ً ْ َ ً ْ ع
عم ْسلِ عمو َن﴾ [آل عمران.]64 :
يصا على هداية القوم ،وأورد على نصارى جنران أنوا الدالئل وأقام
ِب (ﷺ) كان حر ً
إ ِن النِ ِ
الصلح أمره بدعوهتم إىل كلمة سواء،
احلجة عليهم ،ودعاهم إىل املباهلة كما أمره ربِه ،مث بعد ِ
التعصب ،والتقييد األعمى.
اجملردة من اَلوى و ِ
والوصول إىل احلقيقة اإلَّيانية ِ
ِب إىل
فاإلَّيان ابهلل وحده ال شريك له هو هدف الرساالت السماويِة ،ولذلك دعاهم النِ ِ
هذا اإلَّيان الذ هو األساس واألصل الذ يربط بني الرساالت السماويِة كلها.
الرسل
ِب (ﷺ) إىل االلتقاء عند هذا األصل املشرتك الذ يؤمن به كل أتبا ِ
لقد دعاهم النِ ِ
ِ
ِ
ضا
﴿تَ َعالَ ْوا إِ َىل َكلِ َمة َس َواء بَْي نَنَا َوبَْي نَ عك ْم أََّال نَ ْعبع َد إَِّال َّ
ضنَا بَ ْع ً
اَّللَ َوَال نع ْش ِرَك بِه َشْي ئًا َوَال يَتَّخ َذ بَ ْع ع
أَراباب ِمن د ِ
اَّللِ﴾ [آل عمران.]64 :
ون َّ
َْ ً ْ ع
ِب (ﷺ) يدعو هبذه اآلية أهل الكتاب إىل اإلسالم كما ثبت ي كتبه إىل
ولذلك كان النِ ِ
هرقل ،واملقوقس ،وغريمها ،ولوال أن هذه اآلية الكرَّية أساس الدين وعموده ملا جعلها آية
الدعوة إىل اإلسالم.751
سادسا :املرسلون دعوا إىل توحيد هللا ع هز وجل:
ً
وعَّرفوا الناس من هو
دعا األنبياء واملرسلني عليهم السالم إىل توحيد هللا وعبادته وطاعتهَ ،
خالقهم ،وحقائق الكون واحلياة واملوت واجلنة والنار والشياطني واملالئكة وطبيعة اإلنسان من
 750حممد رشيد روا ،تفسري املنار (تفسري القران الكرمي).268 267/3 ،
 751أمحد علي عجيبة ،نصارى جنران بني اجملادلة واملباهلة ،ص.179
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عز وجل.
خالل هداايت السماء اليت نزلت عليهم من هللا َّ
العزيز سريهم وارَيهم وأصول دعوهتم ومن بينهم
وقد حفظ لنا القرآن الكرمي كتاب هللا َّ
عيسى عليه السالم ،وهذا الكتاب حتدث عن عيسى عليه السالم من خالل الرؤية القرآنية
الصادقة واحملكمة اليت قدمت سرية عيسى عليه السالم وأمه ي أهبى صورة وأرو بيان.
***
شرح أعظم آية يف كتاب هللا عز وجل
عز وجل ،وكيف
وي ختام هذا الكتاب رأيت أن أختمه بشرح أعظم آية ي كتاب هللا َّ
عرف نفسه سبحانه وتعاىل خللقه ،وذلك من خالل آية الكرسي لعل هللا أن يهد هبذا
ِ
الكتاب أقو ًاما وينتفعون به ي الوصول إىل احلقيقة الكاملة عن عيسى عليه السالم ،وما دعا
عز وجل.
إليه من التوحيد وعبادة هللا َّ
تعد آية الكرسي من أعظم اآلايت ي كتاب هللا ،إذ كل ما فيها متعلق ابلذات اإلَلية العليِا
وانطقة بربوبيته تعاىل ،وألوهيته وأمسائه وصفاته الدالِة على كمال ذاته وعلمه وقدرته وعظيم
سلطانه.752
وهذه اآلية متأل القلب مهابة من هللا وعظمته وجالله وكماله ،فهي تدل على أن هللا تعاىل
منفرد ابأللوهية والسلطان والقدرة ،قائم على تدبري الكائنات ي كل حلظة ،ال يغفل عن شيء
ي السماوات واألر .753
صح احلديث عن رسول هللا (ﷺ) ،أبَّنا أفضل آية ي
وهذه اآلية َلا شأن عظيم ،فقد ِ
كتاب هللا.754

 752أبو بكر اجلزائر  ،أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري ،مكتبة العلوم واحلكم ،املدينة املنورة ،السعودية ،ط2003 ،5م.245/1 ،
 753وهبة الزحيلي ،التفسري املنري ،دمشق :دار الفكر ،ط1411 ،1ه 1992 ،م.18/3 ،
 754تفسري ابن كثري377/1 ،؛ صاحل علي العود ،السر القدسي ي فضائل ومعاين اية الكرسي ،دار ابن حزم ،ط2010 ،1م ،ص.65
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السماو ِ
ِ
ِ
ات َوَما
﴿اَّللع َال إِلَهَ إَِّال عه َو ْ
قال تعاىلَّ :
احلَي الْ َقي ع
وم َال َأتْ عخ عذهع سنَة َوَال نَ ْوم لَهع َما ي َّ َ َ
ِ
ِِ
ِ
ني أَيْ ِدي ِه ْم َوَما َخ ْل َف عه ْم َوَال عِحييطعو َن
ِي ْاأل َْر ِ َم ْن ذَا الَّذ يَ ْش َف عع عْن َدهع إَِّال إبِِ ْذنه يَ ْعلَ عم َما بَْ َ
بِ َشيء ِمن ِع ْل ِم ِه إَِّال ِمبَا َشاء و ِسع عكرِسيه َّ ِ
ودهع ِح ْفظع عه َما َوعه َو الْ َعلِي
الس َم َاوات َو ْاأل َْر َ َوَال يَئع ع
َ َ َ ْ ع
ْ ْ
عز وجل:
الْ َع ِظ عيم﴾ [البقرة ]255 :وإليك شرح هذه اآلية العظيمة اليت حت ِدث هللا فيها عن نفسه َّ
1ـ﴿ ه
اَّللُ الَ إِلَهَ إِاله ُه َو﴾
عز وجل وكل ما سواه ابطل أصالً ،وهذه
أ  :ال خالق وال معبود حبق وصدق إال (هللا) َّ
اآلية أصل ي التوحيد :واحد ليس له شريك ،وال نظري وال وزير وال مشري ،ومعناه :النهي عن
أن يعبد شيء غري هللا.755
فهو اإلله احلق الذ نتمىن أن تكون مجيع أنوا العبادة والطاعة والتأليه له تعاىل ،لكماله
عبدا لربه ممتثالً أوامره متجنبًا
وكمال صفاته وعظيم نعمه ،ولكون العبد مستح ًقا أن يكون ً
انقصا
نواهيه ،وكل ما سوى هللا تعاىل ابطل فعبادة ما سواه ابطلة ،لكون ما سوى هللا خملوقًا ً
فقريا من مجيع الوجوه ،فلم يستحق شيئًا من أنوا العبادة.756
مدبرا ً
ً
وفزعا إليه
وتعظيما
معبودا ،تؤَله اخلالئق حمبةً
مألوها ً
وخضوعا ً
ً
(هللا) :هللا دال على كونه ً
ً
ي احلوائج والنوائب.757
(هللا) هو اسم علم دال على ذات هللا تعاىل رب العاملني ،اإلله املعبود ح ًقا متصف جبميع
ومتنزها عن مجيع العيوب
الكماالت املطلقة اليت ال تعد وال حتصى وال حتد وال تستنقص،
ً
واالفات ومل يتسم هبذا االسم غريه سبحانه.758
(هللا) هذا االسم اجلليل ،تعلقت به مجيع العوامل بذاهتا وأبنواعها ،قال تعاىلَ ﴿ :اي أَي َها
يد﴾ [فاطر ،]15 :فجميع العباد يقولون :اي هللا،
اَّللع عه َو الْغَِين ْ
اَّللِ َو َّ
َّاس أَنْتع عم الْ عف َقَراءع إِ َىل َّ
احلَ ِم ع
الن ع
 755صاحل علي العود ،السر القدسي ي فضائل ومعاين اية الكرسي ،ص.78
 756السعد  ،تفسري السعد تيسري الكرمي الرمحن ي تفسري كالم املنان.112/1 ،
 757ابن قيم اجلوزية ،تفسري الفاحتة ،ص.47
 758حول تفسري الفاحتة أم القران ،ص.19
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ذكرا أو مناجاة.759
دعاءً أو سؤاالً ،نداءً أو ً
(هللا) هذا االسم هو جامع األمساء اإلَلية :الظاهرة والباطنة ،على الوجه الذ ال َّناية له
كما هو أهله سبحانه؛ ألنَّه أمساءه تعاىل هي على حسب صفاته كماله وصفات كماله ما َلا
َّناية ،فأمساؤه ما َلا َّناية ،وَلذا االسم اجلليل خصائص وفضائل كثرية مذكورة ي كتب
املطوالت.760
إ ِن معرفة هللا تعاىل أجل املعارف ،وإرادة وجهه أجل املقاصد ،وعبادته أشرف األعمال،
والثناء عليه أبمسائه وصفاته ومدحه ومتجيده أشرف األقوال.761
وم﴾
 2ـ ﴿ا ْحلَ ُّي الْ َقيُّ ُ
وم﴾.
مدح هللا تعاىل نفسه بصفتني جليلتني مجيلتني فقالْ :
﴿احلَي الْ َقي ع
موجودا وابحلياة موصوفًا،
(احلي) الذ ال َّيوت :احلي ي صفة هللا تعاىل ،وهو الذ مل يزل
ً
مل حتدث له احلياة بعد املوت ،وال يعرتيه املوت بعد حياة ،وسائر األحياء سواء ،يعرتيهم املوت
والعدم ،فكل شيء هالك إالِ وجهه سبحانه وتعاىل.762
(احلي) :من له احلياة الكاملة املستلزمة جلميع (صفات الذات) كالسمع والبصر والعلم
والقدرة ،وحنو ذلك.763
واحلياة اليت وصف هبا اإلله الواحد هي (احلياة الذاتية) اليت مل ِ
أتت من مصدر اخر ،كحياة
اخلالئق املكسوبة املوهوبة َلا من اخلالق ،ومن مث ينفرد هللا سبحانه ابحلياة على هذا املعىن كما
أَّنا هي احلياة األزليِة األبديِة اليت ال تبدأ من مبدأ ،وال تنتهي إىل َّناية.764
 759السعد  ،تفسري السعد تيسري الكرمي الرمحن ي تفسري كالم املنان.1810/4 ،
 760صاحل علي العود ،السر القدسي ي فضائل ومعاين اية الكرسي ،ص.79
 761ابن قيم اجلوزية ،إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ،مكتبة املعارف ،الراي  ،اململكة العربية السعودية.208/2 ،
 762صاحل علي العود ،السر القدسي ي فضائل ومعاين اية الكرسي ،ص.80
 763السعد  ،تفسري السعد تيسري الكرمي الرمحن ي تفسري كالم املنان.112/3 ،
 764ي ظالل القران.266/1 ،
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عز وجل
(القيوم) أ  :دائم القيام جبميع شؤون اخللق ،وهو القائم على كل شيء ،فاهلل َّ
قائم بتدبري خلقه ي إجيادهم وأرزاقهم ومجيع ما حيتاجون إليه.765
(القيوم) :هو الذ قام بنفسه وقام بغريه ،وذلك مستلزم جبميع األفعال اليت اتصف هبا
رب العاملني ،من فعله ما يشاء ،من االستواء والنزول والكالم والقول واخللق والرزق واإلماتة
واإلحياء وسائر أنوا التدبري ،كل ذلك داخل ي قيومية البار .766
إن صفة (احلياة) متضمنة جلميع صفات الكمال مستلزمة َلا ،وصفة (القيومية) متضمنة
جلميع صفات األفعال ،وَلذا كان اسم هللا األعظم الذ إذا عدعي به أجاب ،وإذا سئل به
وم) .ويكون التوسل إىل الرب تعاىل أبحب األشياء ،وهو أمساؤه
أعطى ،هو اسم (احلَي ال َقي ع
وم)
وم) ،واملقصود :أن السم (احلَي ال َقي ع
وصفاته ومن أمجعها ملعاين األمساء والصفات (احلَي ال َقي ع
خاصا ي إجابة الدعوات وكشف الكرابت ،وَلذا كان النِب (ﷺ) إذا اجتهد ي الدعاء
أتثريا ً
ً
قال :اي حي اي قيوم.767
ْخ ُذهُ ِسنَةٌ َوالَ نَـ ْوٌم﴾
 3ـ ﴿الَ َأت ُ
هذا من متام حياته وقيوميته ،أنه تبارك وتعاىل ﴿الَ َأتْ عخ عذهع ِسنَة َوالَ نَ ْوم﴾ ،أ  :ال يعرتيه
نعاس وال نوم؛ ألَّنما من أعرا البشرية ،وهللا خبالف ذلك.
(السنة) :ابتداء النعاس ،مث يصري نوما ،و(النوم) أقوى من ِ
ِ
السنة ،وإذا كان ذلك كذلك
ً
فإن :نفي استيالء السنة والنِوم على هللا تعاىل حتقيق لكمال (احلياة) ودوام التدبري وإثبات
لكمال (العلم) ،واملراد هبذه اآلية أن هللا تعاىل ال يدركه خلل وال يلحقه ملل حبال من
األحوال.768
واخلالصة :إن هذه اجلملة مؤكدة ملا قبلها ،مقررة ملعىن احلياة والقيومية على أمتِ وجه ،إذ
 765صاحل علي العود ،السر القدسي ي فضائل ومعاين اية الكرسي ،ص.82
 766املرجع السابق ،ص .82وانظر :السعد  ،تيسري الكرمي الرمحن.112/3 ،
 767املرجع نفسه ،ص.83
 768صاحل علي العود ،السر القدسي ي فضائل ومعاين اية الكرسي ،ص.86
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من أتخذه السنة والنوم يكون وعيف احلياة ،وعيف القيام بشؤون نفسه وبشؤون غريه.769
سماو ِ
ات َوَما ِيف األ َْر ِ
ض﴾
 4ـ ﴿لَهُ َما ِيف ال ه َ َ
ملا كان هللا سبحانه وتعاىل دائم القيام ي ملكه ،وليس ألحد معه تعاىل فيه شركة وال ألحد
السماو ِ
ِ
ات َوَما ِي األَْر ِ ﴾  ،أ :
عليه سلطانِ ،قرر َّ
عز وجل قيوميته هذه بقوله ﴿لَهع َما ي َّ َ َ
يتصرف وحده حبكمته وقدرته وعنايته ،770وأن مجيع عبيده
مجيع من فيهما وما فيهما ملكهِ ،
وملكه حتت قهره وسلطانه.771
 5ـ ﴿ َم ْن َذا اله ِذي يَ ْش َف ُع ِع ْن َدهُ إِاله إبِِ ْذنِِه﴾
نِب مرسل شفاعة وال وراعة عند هللا
أ  :ليس ملخلوق كائنًا من كان ،ال َملَ َ
ك ِ
مقرب وال ِ
عز وجل إال برواه وبعد إذنه ،فإن (الشفاعة) كلها هلل وحده وهذا من عظمته وجالله وكربايئه
َّ
عز وجل ،أنه ال يتجاسر أحد على أن يشفع عنده إال إبذنه له من هللا ي الشفاعة.772
َّ
إن هللا تعاىل ال يشفع عنده أحد حبق وإدالل؛ ألن املخلوقات كلها ملكه ،ولكن يشفع
عنده من أراد هو أن يظهر كرامته عنده ،فيأذن له أبن يشفع فيمن أراد.773
ني أَيْ ِدي ِه ْم َوَما َخ ْل َف ُه ْم﴾
 6ـ ﴿يَـ ْعلَ ُم َما بَ ْ َ
أ َّ :
عز وجل عامل بكل ما ي السماوات وما ي األر من شؤون خلقه؛ ماويها
إن هللا َّ
وحاورها ومستقبلها ،ومن أمر الدنيا واالخرة ،واملقصود من ذلك :عموم العلم بسائر الكائنات
ي األر وي السماوات.774
َّ
عز وجل عامل جبميع املعلومات ال َيفى عليه شيء من أحوال مجيع خلقه حىت
وإن هللا َّ
 769العود ،املرجع السابق ،ص.86
 770املرجع نفسه ،ص.88
 771املرجع نفسه ،ص.88
 772املرجع نفسه ،ص.91
 773حممد الطاهر عاشور ،التحرير والتنوير «حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد».21/3 ،
 774صاحل علي العود ،السر القدسي ي فضائل ومعاين اية الكرسي ،ص.94
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الصماء حتت األر الغرباء ،وحركة
السوداء ي الليلة الظِلماء على الصخرة ِ
بعلم دبيب النملة ِ
الذرة ي جو السماء والطري ي اَلواء والسمك ي املاء ،775فال ختفى عليه غائبة ي األر وال
ي السماء وال ما بينهما ،فهو عامل خبفااي وأسرار ملكه وخملوقاته سبحانه وتعاىل.
 7ـ ﴿ َوالَ ُِحييطُو َن بِ َ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ
اء﴾
شيء م ْن علْمه إِاله مبَا َش َ
عرفهم به أو منه رب العاملني ،الذ علِم
أ  :ال يدركون من العلم أو املعرفة إال بقدر ما ِ
اإلنسان ما مل يعلم ،776فماهم هللا من علمه ما شاء وكما شاء ،ال معقب حلكمه وهو سريع
احلساب.777
ال يطِلع أحد من علم هللا على شيء إال مبشيئة هللا وتعليمه ،فما َعرفه اإلنسان من عامل
الغيب وما عرفه اإلنسان من عامل الشهادة وقوانني هذا الكون وكيفية تسخريه إال مبشيئة هللا
وتعليمه ،فهو الذ علِم اإلنسان ما مل يعلم ،وهو الذ علِم كل شيء ما علم.778
عز وجل ،وأنه حميط بكل شيء قَ َّل
وي القرآن الكرمي آايت كثرية تدل على سعة علم هللا َّ
ك ِم ْن ِمثْ َق ِال
أو أكثر صغر أو عظم ،كما جاء ً
ب َع ْن َربِِ َ
﴿وَما يَ ْع عز ع
حتديدا ي آية سورة يونسَ :
َذ َّرة ِي ْاألَر ِ وَال ِي َّ ِ
ِ
ك َوَال أَ ْك ََرب إَِّال ِي كِتَاب عمبِني﴾ [يونسَّ ]61 :
إن
َصغََر ِم ْن َذل َ
الس َماء َوَال أ ْ
ْ َ
علم هللا تعاىل حميط بتفاصيل األمور؛ متقدمها ومتأخرها ،ابلظواهر والبواطن ،ابلغيب والشهادة،
والعباد ليس َلم من األمر شيء ،وال من العلم مثقال ذرة إال ما علِمهم هللا تعاىل.779
ِ
ِ
سماو ِ
ض﴾
ات َواأل َْر َ
 8ـ ﴿ َوس َع ُك ْرسيُّهُ ال ه َ َ
َّ
إن الكرسي هو كناية ي اآلية عن عظم العلم ومشوله واتساعه وتفسريه بعظم السلطات
يتناسب مع قوله تعاىل بعد ذلك :وتفسريه مبعىن مشول العلم يتناسب مع قوله سبحانه قبل
 775أبو الطيب حممد صديق البخار ِ
القنَّوجي ،فتح البيان ي مقاصد القران ،صديق حسن خان القنوجي .تقدمي ومراجعة :عبد هللا بن إبراهيم
األنصار  ،املكتبة العصريَّة للطباعة والنشر ،صيدا ،بريوت 1412 ،ه 1992م.423/1 ،
 776صاحل علي العود ،السر القدسي ي فضائل ومعاين اية الكرسي ،ص.96
 777الشافعي ،الرسالة ،حتقيق :أمحد شاكر ،مكتبه احللِب ،مصر ،ط1358 ،1ه 1940/م ،ص.485
 778سعيد حوى ،األساس ي التفسري ،دار السالم ،القاهرة ،ط1405 ،1ه 1985 ،م.596/1 ،
 779السعد  ،تفسري السعد تيسري الكرمي الرمحن ي تفسري كالم املنان.112/1 ،
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ذلك ،ولذلك يصح أن تقول إن قوله تعاىل :كناية عن عظم قدرته ونفوذ إرادته وواسع علمه
السماو ِ
ِ ِ
ات َواأل َْر َ ﴾ ،وقد فسر ذلك عبد هللا بن عباس أبن (كرسيه)
وكمال ﴿ َوس َع عك ْرسيهع َّ َ َ
علمه ،هو كناية عن سعة امللك وسعة العلم.780
وثباا ،فالكرسي يستخدم عادة
وهذه الصورة متنح احلقيقة املراد متثيلها للقلب قوة وعم ًقا ً
ي معىن امللك ،فإذا وسع كرسيه السماوات واألر فقد وسعهما سلطانه ،وهذه هي احلقيقة
من الناحية الذهنية ،ولكن الصورة اليت ترتسم ي احلس من التعبري احملسوس أثبت وأمكن.781
السماو ِ
ِ ِ
ات َواأل َْر َ ﴾ تضمنته (اجلمل) كلها من عظمة وكربايء
أتيت لتقرير ﴿ َوس َع عك ْرسيهع َّ َ َ
عز شأنه وجل ي عاله ،ولبيان عظمة خلقه ي خملوقاته املستلزمة
وعلم وقدرة ي حق (هللا) َّ
عظمة شأنه ،أو إظهار سعة ملكه.782
ودهُ ِح ْفظُ ُه َما﴾
 9ـ ﴿ َوالَ يَـ ُؤ ُ
أ َّ :
عز
إن الذ خلق ما ي السماوات وما ي األر من خملوقات كثرية ،ال يشق عليه َّ
وجل حفظها وال يعجز عن رعاية ما أوجده فيهما وال يثقله تعاىل تسيري شؤوَّنما حسبما قضاه
وق ِدره فيهما ،783فسبحان من تقوم السماء أبمره وتدور األر بوحيه ،رفع اجلبال وأجرى
وشق احلب وأخرج الثمار ،والوجود قبضته وكل ما فيه إمنا إرادته ،ال تعصيه
وحرك اَلواء ِ
األَّنار ِ
مساء وال خترج عن طاعته أر وال سحاب.784
ِ
ِ
يم *﴾
 10ـ ﴿ َو ُه َو ال َْعل ُّي ال َْعظ ُ
أيضا الكبري ذو اَليبة
أ  :هللا تعاىل فوق خلقه ،فال يعلو إىل مقامه الرفيع أحد ،وهو ً
واجلالل املتعايل بعظمته جل جالله على كل عظيم.
 780حممد أبو زهرة ،زهرة التفاسري.941 940/2 ،
 781ي ظالل القران.290/1 ،
 782التحرير والتنوير.11/5 ،
 783صاحل علي العود ،السر القدسي ي فضائل ومعاين اية الكرسي ،ص.101
 784العود ،املرجع نفسه ،ص.102
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(العلي) :الذ عال عن كل عيب وسوء ونقص ،أو املتنزه عن صفات املخلوقني .785
قدرا ،فهو أحق بصفات الكمال ،ويفسر أبنه العايل
(العلي) :يفسر أبنه أعلى من غريه ً
عليهم ابلقهر والغلبة فيعود إىل أنه القادر عليهم وهم املقدرون ،وكأن النِب (ﷺ) يستفتح
الوهاب ،فكان النِب (ﷺ) إذا سجد أ ي صالته قال :سبحان
العلي ِ
دعائه :سبحان ِ
ر يب ِ
ر يب األعلى (ثالث).
(العظيم) :الذ قد كمل ي عظمته  ،786فهو عظيم ي ذاته وصفاته ،فذاته العليِة َجلَّت
عن املشاهبة وهو اخلالق القاهر القادر ،وهو وحده اإلله املعبود حبق ،وهو الذ يسبح كل
شيء ي الوجود حبمده ،فهو العظيم وحده ،واملعبود وحده املعظم وحده ،وإذا كانت غواشي
احلياة قد أولت األكثرين فلم يدروا عظمته ي الفانية فستنجلي َلم عظمة ذ اجلالل ي
الباقية .787
هذان مها الوصفان الشامالن ﴿ َوعه َو الْ َعلِي الْ َع ِظ عيم *﴾ لكل األوصاف السابقة ،فاهلل
سبحانه وتعاىل هو العلي العظيم.
إذن هذه آية الكرسي ،أعظم آية يف كتاب هللا ،كما ورد يف بعض االاثر املثبتة يف
الصحاح ،وإِنا لتدل على وحدانية هللا بكل شعبها ،فقد دلت على:
اَّللع الَ إِلَهَ إِالَّ عه َو﴾.
وحدانية األلوهية بقول هللا تعاىل ﴿ َّ
دل على ذلك
وحدانية اخللق والتكوين ،فال خالق مع هللا تعاىل ،وال إرادة متنع إرادته وقد ِ
السماو ِ
ِ
ات
أبكثر ما ي اآلية الكرَّية كقوله سبحانهْ ﴿ :
احلَي الْ َقي ع
وم﴾ ،وقوله تعاىل﴿ :لَهع َما ي َّ َ َ
َوَما ِي األ َْر ِ ﴾.
وحدانية الذات والصفات ،مبعىن أن هللا ال يشبهه شيء ،أو أحد من خلقه ،قال تعاىل
 785عيسى السعد  ،داللة األمساء احلسىن على التنزيه ،كليِة الرتبية ابلطائف ،قسم الدراسات اإلسالميِة ،السعودية ص.102
 786صاحل علي العود ،السر القدسي ي فضائل ومعاين اية الكرسي ،ص.103
 787حممد أبو زهرة.942/2 ،
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س َك ِمثْلِ ِه َش ْيء﴾ ،وقد أشار إىل ذلك بقوله تعاىل﴿ :الَ َأتْ عخ عذهع ِسنَة َوالَ نَ ْوم﴾ ،وبقوله
﴿لَْي َ
كبريا توالان هللا سبحانه بعنايته وتوفيقه وهدايته.
علوا ً
تعاىل :تعاىل هللا رب العاملني ً
سابعا :إثبات صفات الكمال هلل تعاىل:
ً
ورد ي القرآن الكرمي وصف هللا بصفات الكمال ،وأنه املنفرد هبا وحده دون ما سواه ،قال
َحد﴾ [اإلخالص ]4-1 :وصف هللا سبحانه وتعاىل ي
﴿وَملْ يعولَ ْد  َوَملْ يَ عك ْن لَهع عك عف ًوا أ َ
تعاىلَ :
هذه السورة نفسه أبنه أحد صمد ،فهذان الوصفان يدالن على اتصاف هللا بغاية الكمال
املطلق.789 788
وجاء معىن الصمد :أنه املستغين عن كل أحد واحملتاج إليه كل أحد  ،790ويدل هذا املعىن
للصمد على اإلثبات والتنزيه ،فاإلثبات بوصفه سبحانه أبنه هو الذ يصمد إليه ،أ  :يرجع
إليه ي كل أمر؛ وذلك ألنه هو املتصف جبميع صفات الكمال فهو القادر على كل شيء،
الفعال ملا يريد ،والذ بيده اخللق واألمر واجلزاء ،وما من قوة لغريه تعاىل إال هبيمنة منه إذا
و ِ
شاء أبقاها ومىت شاء سلبها فاملرجع واملرد إليه سبحانه.791
غين عن كل شيء ،فال افتقار فيه بوجه من الوجوه ،ال ي
و ِأما التنزيه :فبوصفه تعاىل أبنه ِ
األول ،الذ ليس مثله شيء ،وهو الذ مل يلد ومل يولد ،وال ي بقائه فإنه الذ
وجوده فإنه ِ
ِ
طعم وال ي أفعاله فال شريك له وال ظهري .792
يعطعم وال يع َ
ويدل وصفه سبحانه وتعاىل أبنه أحد صمد على اتصافه ابلكمال املطلق ،ف (أحد صمد)
يدالِن على معىن اخر وهو نفي الوالدة والتولِد عن هللا سبحانه ،فإن الصمد جاء ي بع
األقوال أبنه الذ ال جوف له ،وال أحشاء فال َكل وال يشرب سبحانه وتعاىل كما قال
اط ِر َّ ِ
ِ
ِ
َخت عذ ولِيًّا فَ ِ
تعاىل:ع ﴿قعل أَ َغري َِّ َِّ
ت
الس َم َاوات َواأل َْر ِ َوعه َو يعطْع عم َوالَ يعطْ َع عم قع ْل إِِِين أعم ْر ع
اَّلل أ َ
ْ َْ
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ِ
ِ
يد ِمْن عه ْم ِم ْن ِرْزق َوَما
﴿ما أع ِر ع
أَ ْن أَ عكو َن أ ََّوَل َم ْن أْ ْسلَ َم َوالَ تَ عكونَ َّن م َن الْ عم ْش ِرك َ
ني *﴾ وقال تعاىلَ :
ِ ِ
يد أَ ْن يطْعِم ِ
ِ
ني﴾ [الذاريات.]58-56 :
ون إِ َّن َّ
الرز ع
اَّللَ عه َو َّ
َّاق ذعو الْ عق َّوة الْ َمت ع
أعر ع ع ع
فإن األحد هو الذ ال كفؤ له وال نظري فيمتنع أن تكون له صاحبة ،والتولد إمنا يكون
من شيئني :قال تعاىل﴿ :ب ِديع َّ ِ
ََّن ي عكو عن لَه ولَد وَمل تَ عكن لَه ص ِ
احبَة َو َخلَ َق
عَ َْ ْ ع َ
الس َم َاوات َو ْاأل َْر ِ أ َّ َ
َ ع
عك َّل َش ْيء َوعه َو بِ عك ِِل َش ْيء َعلِيم﴾ [األنعام.]101 :
َحد﴾ [اإلخالص .]4 :وي هذا نفي عن املخلوق
﴿وَملْ يَ عك ْن لَهع عك عف ًوا أ َ
وي قوله سبحانه وتعاىلَ :
﴿احلم عد ََِّّللِ الَّ ِذ خلَق َّ ِ
الس َم َاوات َو ْاأل َْر َ
َ َ
مكافأته أو مماثلته للخالق ،ومثل ذلك قوله تعاىلْ َْ :
َّ ِ
ِ
ين َك َف عروا بَِرِهبِِ ْم يَ ْع ِدلعو َن﴾ [األنعام ]1 :أ يعدلون به غريه فيجعلون
َو َج َع َل الظلع َمات َوالن َور عمثَّ الذ َ
السماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ َوَما بَْي نَ عه َما
ونظريا ،ومثال هذا قوله تعاىل َ :
﴿رب َّ َ َ
له من خلقه عدالً ً
اصطَِ ْرب لِعِبَ َادتِِه َه ْل تَ ْعلَ عم لَهع َِمسيًّا﴾ [مريم ،]65 :أ ال شيء يساميه ،ال ن ِد ،وال عدل،
فَ ْ
اعبع ْدهع َو ْ
وال نظري له يساويه ،فأنكر التشبيه والتمثيل ،وهبذا يتبني لنا أن تنزيهه سبحانه عن العيوب
والنقائص واجب لذاته ،كما دلِت على ذلك سورة اإلخالص.793
ص عفو َن  وس َالم علَى الْمرسلِني  و ْ ِ ِ
ب الْعَِّزةِ ع َّما ي ِ
ب
﴿سْب َحا َن َربِِ َ
َ َ َ عْ َ َ
احلَ ْم عد ََّّلل َر ِِ
ك َر ِِ
َ َ
ع
َ
ِ
ني﴾ [الصافات.]182-180 :
الْ َعالَم َ

***
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خامتة
 .1ولد عيسى عليه السالم أبر اجلليل من مناطق فلسطني أو (جليل األمم) ،كما مسِاها
اإلسرائيليون فيما بعد؛ ألَّنا كانت إقليماً مفتوحاً جلميع األمم الشرقية والغربية ي مدينة
بيت حلم واليت تبعد قرابة  10كم جنو يب مدينة القدس.
مرت حياة بين إسرائيل ي فلسطني بثالث عهود؛ عهد القضاة ،وعهد امللوك ،وعهد
ِ .2
االنقسام.
 .3تعر بنو إسرائيل لغزو خبتنصر (حاكم اببل الكلداين) ،واحتل منطقة الشام وفلسطني،
ودمر معبد أورشليم ،وساق
فدمرهاَّ ،
متردت عليه َّ
وطرد الفراعنة وزحف على دولة يهوذا اليت ِ
شعبها مسبيِاً إىل اببل ،وهو ما يسمى ابلسِب البابلي.
 .4سقطت دولة اببل ي يد الفرس ي عهد ملكهم قورش سنة ( 538ق.م) الذ مسح
وعني عليها حاكماً منهم من قبله.
لليهود ابلعودة إىل بيت املقدس وبناء هيكلهمَّ ،
 .5زحف اإلسكندر املقدوين اليوانين إىل بالد الشام وفلسطني ،واستوىل عليها وأزال حكم
الفرس ،ودخلت منطقة اليهود حتت حكم اليوانن من َّناية القرن الرابع (ق.م) إىل منتصف
القرن األول ق.م.
 .6ي منتصف القرن األول (ق.م) ،زحف القائد الروماين بومِب إىل بالد الشام وفلسطني سنة
(64ق.م) ،وأزال حكم اليواننيني عنها ،ودخل اليهود حتت حكم الرومان وسيطرهتم ،وي
زماَّنم ولد املسيح عليه السالم.
 .7خضعت فلسطني للسياسة الرومانية وانتهجت ي أول األمر نظام احلماية ،وأوكلت ظاهر
السلطة إىل ملك حملي من اليهود لضمان والئه.
 .8ي عصر أغسطس إمرباطور روما (ت14 :م) أحاطت اإلمرباطورية الرومانية ي تلك الفرتة
ابلبحر املتوسط كله ،وببالد أورواب الواقعة غرب َّنر الراين إىل البحر األسود ،وحكمت
األانوول (تركيا) وبالد الرافدين والشام ومصر والشمال األفريقي كله ،أ أن اجملتمع
النصراين ولد ي مكان التقى فيه عاملان :الشرق والغرب ،والساميون والرومان ،واإلغريق،
واليهود وغري اليهود.
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 .9توىل احلكم ي منطقة فلسطني رجل ِِ
متهود هو (هريودوس األكرب) فحكم من (40 37
ق.م) مث ما لبثت رومة من سنة 6م أن أخضعت البالد كلها للحكم املباشر ،فضمت
مقاطعيت اليهودية من اجلنوب والسامرة ي الوسط ومن والية واحدة.
.10كانت احلالة السياسية ي عصر املسيح من أسوأ ما يكون ،وأبلغ منها ي السوء احلالة
االجتماعية ،فبسبب السلطة املطلقة اليت كانت بيد احلكام وا النظام مع القانون،
فحدث تفاوت كبري بني احل ِكام واحملكومني ،فكانت الثروة والرتف والطغيان من انحية،
والفقر واَلوان من انحية أخرى ،إوافة إىل الضرائب اليت كانت جتىب حلساب روما ،واحنصر
هدف رجال الدين ي مجع األموال ،وخال اجملتمع من الرتابط والتالف ،وانتشرت العصبية
بني الناس وظهرت الفوارق الطبقيَّة.
َّ .11
إن التعاليم اإلَلية اليت جاء هبا عيسى عليه السالم كانت مناسبة َلذه البيئة ،وجاءت
عالجاً ملشكالهتا ،فبينما كانت تسيطر األجواء املادية ي ذلك اجملتمع جاءت تعاليم عيسى
عليه السالم روحية سامية لتعاجل ذلك االستغراق املاد .
 .12إن األفكار واملعتقدات السائدة ي تلك البيئة وما حوَلا كان َلا أثر ي تلوين املسيحية
بعد رفع عيسى عليه السالم إىل السماء أبلوان خمتلفة ،وهذا العصر أو تلك البيئة كانت
تتنازعها عوامل ثالثة :هي (احلضارة اإلغريقية) اليت شكلت عقل اإلنسان ،و(الدولة
الرومانية) اليت حددت له مؤسساته اليت يعيش بينها ،مث (الدين اليهود ) الذ جاءت
املسيحية أساساً إلصالحه بعد أن صار عامل ختريب ي العقل وي أعطعر احلياة معاً.
 .13خلَّف الرومان من بعدهم إىل جانب ما خلفه اإلغريق فكرة (أتليه اإلنسان) ،وإىل ما
خلفه اإلغريق من املؤسسات ،واَلياكل والتنظيمات اليت صارت تنظم احلياة الدينية الرومانية
واليت انتقلت إىل احلياة الدينية املسيحية مع االحنراف الكبري واخلطري عن الداينة النصرانية
اليت بعث هللا هبا عيسى عليه السالم.
 .14إن من أهم فرق اليهود ي هذه الفرتة فرتة مبعث املسيح عليه السالم لدى الباحثني
هي :السامريون ،الصدوقيون ،والفريسيون ،والقمرانيون ،واالسانيون ،وكلها ابستثناء
السامريني فرق ظهرت ي الفرتة الوسيطة بعد األسر البابلي.
 .15تعر اَليكل الذ هو مقر العبادة عند اليهود للهدم على يد البابليني ،مث أمر (قورش)
390

الفارسي إبعادة بنائه ،وجاء امللك (هريودوس) وج ِدد بناءه ،ومت ذلك أو كان ي عصر
امليالد.
 .16إن أصدق كتاب موجود لدينا اليوم هو كتاب هللا عز وجل ،ولذلك اعتمدته ي حديثي
عن املسيح عيسى عليه السالم ،فهو حمفوظ حبفظ هللا له ،وهو َ ِ ِ ِ
اطل ِم ْن بَْ ِ
ني
﴿ال ََْتيه الْبَ ع
ِِ ِ
ِِ
ِ ِ
اطل ِم ْن بَْ ِ
ني يَ َديْ ِه َوالَ ِم ْن َخ ْل ِف ِه﴾ ،وهو
يَ َديْه َوَال م ْن َخ ْلفه﴾ [فصلت﴿ ]42 :الَ ََْتيه الْبَ ع
مص ِِدق ملا قبله من الكتب السماوية ومهيمن عليها.
 .17ومن الناحية التارَيية جند أن التاريخ ال يسعفنا ابملعلومات األساسية املؤكدة عن دعوة
املسيح عليه السالم ،وذلك ألسباب ع ِدة منها :بععد العهد واوطراب الرواايت التارَيية،
تعسر
بل من املؤكد أن ِ
لتدخل العنصر البشر دوراً ي هذا حىت اختلط احلابل ابلنابل ،و ِ
ومتييز الطيب من اخلبيث واحلق من الباطل.
 .18إن اإلجنيل املنزل على عيسى عليه السالم ال وجود له اليوم حىت ي األوساط النصرانية،
فكيف نعدل عن وحي مساو وهو القرآن الكرمي إىل مؤلفات بشرية وهي املوسومة اليوم
ابألانجيل؟
 .19إن القرآن الكرمي مع السنة النبوية الصحيحة ي احلقيقة وحدمها املصدران -علميِاً
وارَييِاً -اللذان صورا لنا بدقة عالية اريخ الرساالت اإلَلية كلها ،من أول األنبياء آدم
عليه السالم حىت اخرهم وخريهم حممد (ﷺ).
 .20إن القرآن الكرمي له مكانته العلمية حىت ي األوساط النصرانية فنجدهم يقرون مع كفرهم
به جبودة مصدريته ،ودقة أخباره وبتواتره املنقطع النظريِِ ،
وخلوه مما اتسمت به كتبهم من
التناق واألخطاء والتعبري والتبديل واإلوافة واحلذف.
 .21ال يوجد كتاب على وجه األر منح السيد املسيح عليه السالم وأمه البتول وعائلته
الكرَّية ،تكرَّياً وتبجيالً أعظم من القرآن الكرمي.
 .22إن تكرمي القرآن الكرمي للمسيح وأمه وعائلته يفوق بال ريب تكرمي كل من التوراة واإلجنيل
املوجودين حالياً ،وكان القرآن الكرمي ابإلوافة إىل هذا التكرمي هو املصحح لألخطاء
توجه إىل السيد املسيح وأمه الطاهرة على ألسنة
واالهتامات واالفرتاءات الباطلة اليت كانت ِ
اليهود واملسيحيني أنفسهم.
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 .23ي القرآن الكرمي توجد سورة آل عمران ،وهي اسم عائلة املسيح عليه السالم ،ولفظة
(آل) كلمة ختاطب هبا العائالت الكرَّية الطيبة ،وهذه السورة هي اثين أطول سورة ي
القرآن الكرمي ،وهناك سورة ابسم سورة (مرمي) ،وهو اسم السيدة مرمي العذراء والدة املسيح
عليهما السالم ،على حني ال يوجد ي القرآن الكرمي اسم لعائلة نِب اإلسالم حممد (ﷺ)،
إذ ال توجد سورة حتمل اسم (بين هاشم) أو (بين عبد املطلب) ،وال توجد سورة حتمل اسم
(امنة بنت وهب) والدة الرسول (ﷺ).
 .24إن الوثيقة التارَيية الوحيدة الصادقة اليت ال يعرتيها اللبس وال الغمو وال التحريف،
وتتمتع مبصداقية مطلقة ( )%100ما جاء من حديث واوح وقصة صادقة عن عيسى
عليه السالم وأمه وعائلته وعقيدته ودعوته وأنصاره وقومه ،وحقيقته ي القرآن الكرمي.
 .25إن حديث القرآن الكرمي عن سرية عيسى عليه السالم دليل على اإلعجاز التارَيي واليت
يشهد أنه ال َّيكن أن يكون القرآن الكرمي صناعة بشرية ،بل هو كالم هللا اخلالق ،كما
يشهد لرسول هللا (ﷺ) أبنه ال َّيكن أن يكون قد استقى هذه احلقائق من كتب العهدين
القدمي واجلديد ،وذلك لالختالف الكبري بني ما جاء عن حقيقة هذا العبد الصاحل ي تلك
املصادر ،وتكفي ي ذلك اإلشارة إىل أن هناك من الوقائع القرآنية ما مل يرد له ذكر ي أ
من كتب العهدين القدمي واجلديد ،وذلك من مثل معجزة كالم املسيح عليه السالم وهو
ي املهد ونطقه للعبودية الكاملة هلل تعاىل ،وتنزيهه للخالق العظيم عن مجيع صفات خلقه
وعن كل وصف ال يليق جبالله وغري ذلك.
 .26ورد اسم عيسى عليه السالم مخساً وعشرين مرة ي القرآن ،وورد اسم أمه مرمي عليها
السالم أربعاً وثالثني مرة ي القرآن ،وثالاثً وعشرين مرة مقرونة ابسم عيسى ابن مرمي،
وإحدى عشر مرة جمردة عن عيسى.
 .27حتدث القرآن الكرمي عن أسرة عيسى عليه السالم من انحية أمه عن جده من أمه،
وبني عظمة هذه األسرة ي الصالح والتقوى والعبادة.
وجدَّته من أمهَّ ،
 .28ذكر هللا عز وجل نشأة عيسى عليه السالم ببيان نشأة أمه بياانً لبطالن ما يعتقده
النصارى فيه من أنه ابن هللا تعاىل هللا عن ذلك  ،فعيسى له أم ،وأم عيسى َلا أم وأب،
وَلما أمهات واابء إىل آدم.
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 .29ذكر هللا األحوال اليت اكتنفت احلمل ابلبتول مرمي ،ووالدهتا وتربيتها ،ويالحظ القارئ أن
العبادة والنسك أظالها وهي جنني ي بطن أمها إىل أن بلغت مبلغ النساء ،واصطفاها هللا
ألمر جليل خطري ،فأمها وهي حامل هبا نذرت ما ي بطنها ملا حترك احلمل ي أحشائها
أن يكون خالصاً لوجه هللا تعاىل ،منقطعاً لعبادته وخدمة بيت املقدس ،واحملرر هو اخلالص
هلل عز وجل ال يشوبه شيء من أمر الدنيا ،وال يشغله شاغل عن عبادة هللا.
 .30كان دعاء امرأة عمران دليالً على إخالصها وقوة إَّياَّنا وحسن عبادهتا لرهبا والظن فيه،
ولذلك استمرت ي نذرها ،وسألت هللا أن يتقبله منها ،ودعت هللا عز وجل أن حيفظها
وذريتها من الشيطان الرجيم.
 .31تقبل هللا عز وجل مرمي عليها السالم بقبول حسن ،وأنبتها نبااً حسناً ،وجعل َلا من
يقوم بشأَّنا ويعىن أبمرها ويهتم إبصالحها ،وقيَّ َلا نبياً من األنبياء وهو زكراي عليه
السالم.
 .32عاشت مرمي طفولتها وشباهبا عند زكراي عليه السالم ،واقتبست منه العلم واملعرفة واقتدت
به ي العبادة والذكر ،واستفادت منه اخللق والسلوك فنشأت نشأة إسالمية صاحلة ،وكانت
عابدة ذاكرة زاهدة مقبلة على هللا متصلة به.
 .33كانت مرمي عليها السالم سبباً ي دعاء زكراي لربه ابلذرية الصاحلة ملا رأى أفضال هللا
وكرامته على مرمي ،وذكرته أن رزقها من عند هللا.
 .34استجاب هللا دعاء زكراي عليه السالم وكتب له الولد برمحته ،وأجرى له معجزة خارقة،
فامرأته عاقر ال َّيكن أن تنجب ي املنطق البشر القائم على األسباب والعادات ،ولكنها
محلت ،وووعت أبمر هللا وإرادته وكرمه وجوده.
 .35كان زكراي وحيىي عليهما السالم من اخر أنبياء بين إسرائيل ،ومل َت نِب بعدمها لبين
إسرائيل إال عيسى ابن مرمي عليه السالم.
 .36ملا ذكر هللا تعاىل قصة والدة حيىي بن زكراي عليهما السالم من عجوز عاقر وشيخ قد بلغ
من الكرب عتياً ،وذلك مبقتضى السنن الكونية شيء خارق للعادة ،لعقم املرأة وهرم الشيخ،
أعقبها مبا هو أبلغ وأرو ي خرق العادات ،فذكر والدة عيسى عليه السالم من غري أب،
وهي شيء أعجب من األول بكثري.
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ونشاها نشأة حسنة،
 .37إن هللا اصطفى مرمي على نساء العاملني ،وانتقاها من بني النساء ِ
وأنبتها نبااً حسناً ،وأسبغ عليها نعمه وتوفيقه ورعايته ،وأَلم أمها أن تنذرها له وهي ي
بطنها ليجعلها خالصة حمررة له ،وهيأ َلا احلياة والعيش حتت كنف ورعاية نِب كرمي هو
املنو الشامل وهي ي احملراب تكرَّياً َلا ،ومل تتوفر هذه
زكراي عليه السالم وقدَّم َلا الرزق َّ
األمور أل امرأة غريها ،مهما بلغت من الصالح والتقوى ،وهذا هو االصطفاء األول َلا
القائم على االنتقاء واالجتباء ،ومبا أن هللا اصطفاها وانتقاها ،فقد ص ِفاها وخلَّصها من
الشوائب ،وطهرها من األدانس واألرجاس ﴿ َوطَ َّهَرِك﴾ ،واصطفاها هللا على نساء العاملني،
خصها وحدها هبذه اآلية الباهرة
وفضلها
َّ
عليهن مجيعاً ي إجناهبا الولد بدون أب ،حيث ِ
واملعجزة اخلارقة.
 .38وصفت السيدة مرمي عليها السالم ابلص ِِديقة لكمال إخالصها وانقيادها هلل عز وجل
ظاهراً وابطناً ،والتعبد بطاعته سبحانه ي حركة وسكون مع إخالص عظيم ي القصد هلل
عز وجل .وصفت ابلصديقة ،لكثرة تصديقها آبايت رهبا ،وتصديقها ولدها فيما أخربها
به ،ووصفت بصدق وعد رهبا وهو ميثاق اإلَّيان.
 .39كانت حياة مرمي عليها السالم طاعة وعبادة وخشو وركو وحياة موصولة ابهلل متهيداً
لألمر العظيم اخلطري وهو مولد عيسى عليه السالم من غري أب.
 .40إن اآلايت اليت حتدثت عن آل عمران والسيدة مرمي وزكراي عليهم السالم ي سورة آل
عمران من أنباء الغيب ،وداللة واوحة على نبوة النِب(ﷺ) ،وأن تلك األخبار من وحي
أمي ال يقرأ وال
هللا إليه ،ألن أهل الكتاب من اليهود والنصارى يعلمون أن حممداً(ﷺ) ِ
يكتب ،وهذا معناه أنه مل يعلم هبذه األخبار من الكتب ومل يصاحب أحبار ورهبان أهل
الكتاب فكيف علم هبذه األخبار اخلفية اليت ال يعلمها إال عدد قليل من األحبار والرهبان،
ولذلك ال شك أبن هللا هو الذ أوحى إليه هبا ،فهو رسول هللا.
 .41إن ما ورد من األانجيل ي شأن عيسى عليه السالم وي شأن مرمي متضارب متناق ،
شراح األانجيل قد أصابتهم احلَرية ووقعوا ي
بعيد عن احلقيقة منحرف عن الصواب ،حىت ِ
أخطاء وتناقضات وهم يشرحون األانجيل.
بشرت املالئكة مرمي بعيسى عليهما السالم وذكرت مجلة من أوصافه ،وحتققت فيما
ِ .42
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بعد ،ومن أهم تلك األوصاف كونه وجيهاً ي الدنيا واالخرة ،ومن املقربني ،ويكلم الناس
ي املهد وكهالً ،ومن الصاحلني.
 .43ذكر القرآن الكرمي احلوار بني جربيل ومرمي عليهما السالم بدقة متناهية ال توجد إال ي
كتاب هللا عز وجل.
 .44معىن كون عيسى (كلمة هللا) ي قوله تعاىل فهي كلمة هللا اليت َيلق هبا املخلوقات وهي
ِ
اها
(كن) وتفسري هذه العبارة أنه سبحانه خلق عيسى ابألمر اإلَلي الكوين ﴿ َوَكل َمتعهع أَلْ َق َ
إِ َىل َم ْرَميَ﴾ [النساء ،]171 :الذ يقول عنه ي مواوع شىت من القرآن الكرمي إنه (كن
فيكون) ،فقد ألقى هذه الكلمة إىل مرمي ،فخلق عيسى ي بطنها من غري نطفة أب كما
هو املألوف ي حياة البشر غري آدم والكلمة اليت ختلق كل شيء من العدم ،ال عجب ي
أن ختلق عيسى عليه السالم ي بطن مرمي من النفخة اليت يعرب عنها  .إن عيسى عليه
السالم ابلكلمة ﴿ َوعروح ِمْنهع﴾ ،وليس هو عني الكلمة ،فالكلمة اليت ألقاها هللا عز وجل
إىل مرمي حني قال له( :كن) فكان عيسى ب (كن) وليس عيسى هو الكن ،ولكن ابل عكن
كان ،فال عك ْن من هللا قوله :ليس خملوقاً ،وعيسى ابلكن كان ولذلك فهو خملوق من هللا
تعاىل.
ِ
تتجزأ وال تنقسم إىل
تتبع وال ِ
 .45ي قوله تعاىل ليست ﴿ َوعروح مْنهع﴾ ،ألن روح هللا ال ِ
أبعا وجزئيات وأقسام ،إن (من) هنا البتداء الغاية أ من عند هللا سبحانه ،وإوافة
الروح إىل هللا هي إوافة أعيان منفصلة عن هللا فهي إوافة خملوق إىل خالقه ،ومصنو إىل
صانعه وهي تقتضي تشريفاً وختصيصاً يتميز هبا املضاف عن غريه ،يعين أَّنا روح خريية
ِِ
مطيعة هلل تعاىل كمثل ﴿فَِإ َذا س َّوي تعه ونَ َفخ ِ ِ ِ ِ
ين *﴾ ،فالروح
َ ْعَ ْ ع
ت فيه م ْن عروحي فَ َقععوا لَهع َساجد َ
خملوق من عند هللا تعاىل.
 .46جاءت تفاصيل مولد عيسى عليه السالم ي سورة مرمي ،بدقة متناهية ،وأوصاف حمكمة
للمكان واحلالة النفسية اليت مرت هبا مرمي عليها السالم ،ابتداء من أخذها للمكان البعيد
وجميء املخا وآالمها عند الووع ومتنيها املوت ومناداة ابنها َلا من حتتها ،وما صاحب
ذلك من نفحات وبركات.
 .47جعل هللا صوم مرمي وصمتها عن الكالم آية َلا ودليالً على براءهتا وطهارهتا فبينما صامت
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هي عن الكالم وهي القادرة عليه فقد أنطق هللا وليدها عيسى عليه السالم الذ مل مت
على والدته إال فرتة يسرية ،وهو ي املهد ،فكان كالمه أقوى وأبلغ ي إزالة التهمة عنها،
كما أن السكوت عن السفهاء وعدم الرد عليهم من أخالق الصديقة العفيفة الطاهرة
املطهرة.
 .48عندما نطق عيسى عليه السالم ي املهد أخرس كل من اهتم والدته وبني معجزته اخلالدة
ي كون هللا خلقه من دون أب ،وبني رسالته ي احلياة وأنه عبد هللا ااه الكتاب وجعله نبياً
وبره بوالدته وقدم نفسه لقوم أمه ،وذكر عبوديته هلل الواحد ،وذكر
وأوصاه ابلصالة والزكاةِ ،
ما سيؤتيه هللا من النبوة الكتاب ،ومن السمات واملزااي اإلجيابية القائمة على بره أبمه
وتواوعه وعدم جتربه ،أو تكربه ،وما سيضفيه عليه من السالم واألمان ي حياته ،وتوقف
عر القرآن لقصة ميالد عيسى عليه السالم عند هذا احلد.
 .49بعدما ذكر هللا عز وجل سرية مرمي وابنها عليهما السالم بشفافية عالية ومصداقية ال
يوجد مثيل َلا علِق على القصة بتبيانه ﴿ َذلِ َ ِ
احلَِِق الَّ ِذ فِ ِيه َّيََْرتعو َن
يسى ابْ عن َم ْرَميَ قَ ْوَل ْ
كع َ
ِِ
ِ ِ
ول لَهع عك ْن فَيَ عكو عن﴾
ضى أ َْمًرا فَِإَّمنَا يَ عق ع
 َما َكا َن ََّّلل أَ ْن يَتَّخ َذ م ْن َولَد عسْب َحانَهع إِذَا قَ َ
[مريم. ]35-34 :
 .50إن القرآن الكرمي ذكر قصة عبد هللا ورسوله املسيح عيسى ابن مرمي بقدر هائل من الدقة
املتناهية بعد أن كانت كل من سريته الشريفة ودعوته الكرَّية قد شاهبا الكثري من التحريف
والتشويه ،ويعترب ذلك حبق وجهاً من أوجه اإلعجاز التارَيي ي هذا الكتاب العزيز ،يشهد
له أبنه كالم هللا اخلالق ،ويشهد للرسول اخلامت الذ تلقاه ابلنبوة والرسالة.
 .51أتثر ملك احلبشة النجاشي بعدما قرأ جعفر بن أ يب طالب عليه سورة مرمي وأسلم ي ختام
املطاف.
 .52ليس ي القرآن الكرمي سورة ابسم امرأة سوى سورة مرمي عليها السالم ال امنة أم رسول
هللا حممد وال خدجية زوجه وال فاطمة ابنته.
شب عيسى عليه السالم وعاش صباه وشبابه طاهراً تقياً حيفظه هللا وحيميه ويرعاه ويبعد
َّ .53
عنه الشيطان ووساوسه حىت أنزل عليه الوحي وجعله نبياً رسوالً وبعثه إىل بين إسرائيل وأنزل
عليه كتابه اإلجنيل ،وكانت بعثة عيسى عليه
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 .54بيِنت اآلايت الكرَّية أن أصول الشرائع ووحدة الدين عند هللا حقيقة دلت عليها النصوص
كاألمر ابلصالة والزكاة والصيام والقصاص واجلهاد ...إخل.
 .55اتفقت مجيع الرساالت السماوية على أصول اإلَّيان على امتداد دعوات الرسل عليهم
الصالة والسالم ومل ختتلف هذه الرساالت ي تقرير أصول اإلَّيان قبل أن ينال منها التحريف
والتبديل؛ ألَّنا تتحدث عن مقررات اثبتة ال يقوم اإلَّيان إال هبا فهي حقائق اثبتة ال تتطور
وال تتغري ،وال يدخلها النسخ كما يدخل فرو الشرائع ،وقد جاءت النصوص القرآنية تؤكد
هذه احلقيقة.
 .56كان هم عيسى عليه السالم أن يدعو الناس إىل طاعة هللا ،وتقدمي العبادة له دون سواه،
وحتقيق التوحيد حتقيقاً حقيقياً مبنياً على إَّيان عميق ،ومعرفة راسخة ،ومن أصول دعوته
اإلَّيان ابهلل واليوم االخر ،واملالئكة ،والكتب السماوية ،واألنبياء واملرسلني واإلَّيان ابلقدر.
 .57اتصف األنبياء عليهم الصالة والسالم أبفضل الصفات وأنبل األخالق والفضائل ،وي
مقدمتها الصدق واألمانة والفطانة والبيان وغريها ،وقد حتدث القرآن الكرمي عن أصول
الدين وأخالقه اجلامعة اليت اتفقت عليها الرسل ي كل الدايانت السماوية واملقررة ي كل
الشرائع العادلة كالوصااي العشرة املذكورة ي سورة األنعام.
َّ .58
إن اإلسالم هو دين هللا اخلالد الذ ال يقبل هللا سواه ،وأن هذا الدين هو الدين الذ
فروه هللا على البشرية ،منذ خلقهم ،جاء به آدم ،وإدريس ونوح وإبراهيم ،وآل إبراهيم،
وآل عمران ،وأنه مت برسالة خامت النبيني ،وأن هذا الدين جاء به النبيون ،ألنه هو الدين
الوحيد الذ يدعو إىل الوحدانية اخلالصة اليت ال يشوهبا أدَّن شرك ،وهو الدين الذ
يشمل العقائد الصحيحة واألحكام العامة اليت ال تتغري بتغري الزمان أو املكان ،أو بتغري
أحوال الناس ي سلسلة حياهتم اإلنسانية على وجه األر  ،مهما اختلفت ألواَّنم
وأجناسهم ولغاهتم وبيئاهتم ،ومهما تغريت مهنهم وحرفهم وثقافتهم ي احلياة الدنيا.
 .59أرس ل هللا تعاىل املسيح عيسى اب ن مرمي برس الة اإلسالم ،فكان يدعو بين إسرائيل إىل
املؤسس على االعرتاف ابخلالق ووحدانيته.
اعتناق هذا الدين َّ
 .60أخرب هللا أبن عيسى عليه السالم مص ِِدق ملا بني يديه من التوراة ي مواوع خمتلفة من
ِ
مكملة لشريعة موسى عليه السالم ،ومووحة َلا وامتداد َلا
كتابه العزيز ،فدعوة عيسى ِ
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ومصححة ملا طرأ عليها من احنرافات ووالالت مع توايل احلقب واألزمان ،كما أنه عليه
السالم قد أتى ببع التخفيفات والتسهيالت لبين إسرائيل ،وَلذا كان املفهوم الطبيعي
للنصرانية أن حتكم شريعة التوراة مع مراعاة التعديالت الواردة ي اإلجنيل.
 .61وصف القرآن الكرمي التوراة بصفات إجيابية ،حيث مدحها وأثىن عليها ،واعرتف بفضلها،
وهذا أمر طبيعي؛ ألن القرآن من عند هللا والتوراة أيضاً من عند هللا أنزَلا على عبده موسى
عليه السالم ،ولذلك وصفت ابَلدى والرمحة والنور والضياء والفرقان وهذا الوصف للتوراة
الرابنية.
 .62لقد ذكر هللا سبحانه وتعاىل أن أحبار اليهود قد قاموا بتحريف التوراة ،وأَّنم أوافوا
إليها ،وأنقصوا منها الشيء الكثري ،وقد فضحهم هللا سبحانه وتعاىل ي القرآن الكرمي ي
مواوع عديدة
احملرفة اليت ألِفها وصاغها أحبار اليهود وحاخاماهتم على
 .63ال يعرتف القرآن الكرمي ابلتوراة ِ
مدار التاريخ اليهود الطويل ،وأظهروها للناس ،ومسَّوها (العهد القدمي) أبسفارها الكثرية،
واليت فيها من األخطاء واألكاذيب واألابطيل الشيء الكثري ،والصواب والصحيح فيها
قليل ج ِداً ال يكاد يذكر.
ظ التوراة ،فبعدما رفع عيسى عليه السالم ،اختفت معه
ظ اإلجنيل خرياً من ح ِ
 .64مل يكن ح ِ
صحائف الكتاب الذ أنزل عليه ،ومل جيد أحد أثراً َلا إىل يومنا هذا.
َّ .65
إن الفووى الواسعة اليت أعقبت غياب عيسى عليه السالم ،ترجع إىل سطوة السلطة
الرومانية وإىل أثر اليهود بني طبقات الشعب ،فقد تعاون الفريقان على مطاردة من آمن
بعيسى ومصادرة ما يشري إىل تعاليمه ،وظل هذا االوطهاد أكثر من ثالث قرون اختلف
املسيحيون خالَلا اختالفاً كبرياً.
 .66ظهر اختالف ي الكتب اليت قيل فيها إن تالميذ عيسى ألقوها متضمنة تعاليمه ،وقد
مسيت هذه الكتب كلها (أانجيل) ،وقد اختلفت فيما بينها اختالفاً واسعاً بلغ حد
التناق  ،واملرو ِ أَّنا بلغت سبعني إجنيالً وقيل أكثر.
َّ .67
إن األانجيل احلالية عبارة عن مصنفات ارَيية حول قضية حياة مرمي وابنها عيسى وما
جرى له منذ والدته حىت َّناية حياته ي األر حسب معتقداهتم ،ومل يكتب شيء من
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هذه األانجيل ي حياة عيسى عليه السالم وإمنا كتبت بعد رفعه إىل السماء.
َّ .68
إن وجود التحريف ي األانجيل األربعة واوح ِبني ظاهر أبنواعه الثالثة؛ حتريف ابلتبديل،
وحتريف ابلزايدة ،وحتريف ابلنقصان ،كما ورد اإلخبار بتحريفها ي آايت كثرية ي الذكر
احلكيم.
ِ
تدخلت العوامل السياسية ي القرن الرابع امليالد ي تشكيل املسيحية وبنائها ابلصورة
.69
اليت تعرف هبا اليوم ،فاإلمرباطور قسطنطني حاول توحيد كلمة النصارى حتت سلطانه
خشية على إمرباطوريته من االنقسام والفرقة ،فجمع القساوسة ي مؤمتر نيقية ،وامر هو
وبطريرك اإلسكندرية واتفقا على القول بوجود ثالثة اَلة ،وحاربت السلطات احلاكمة كل
من كان يقول بغري تلك املقالة ،كما أن اإلمرباطور قسطنطني كان وثنياً قبل أن يعتنق
املسيحية ،فال غرابة أن يؤيد املقالة اليت تناد بوجود ثالثة اَلة ،ألن ذلك يتوافق مع هواه
وعقيدته السابقة الوثنية.
بشر عيسى عليه السالم برسول هللا (ﷺ) ،وذكرت صفاته ي التوراة واإلجنيل ،وسطعت
ِ .70
بشارته ي كتب أهل الكتاب ،وأثبت ذلك علماء من أهل الكتاب من أشهرهم عبد األحد
داود ي كتابه (حممد ي الكتاب املقدس).
 .71شاء هللا عز وجل أن جيعل عيسى عليه السالم آية ،ولذلك جعل معجزاته عديدة ي
حياته ،وصاحبته منذ خلقه إىل موته قبل قيام الساعة ،ومن أشهر معجزاته ،ميالده من
غري أم بال أب بقدرة هللا ،وأتييده بروح القدس ،وتعليمه الكتاب واحلكمة والتوراة واإلجنيل،
وإبراء األكمه واألبرص ،وإحياء املوتى إبذن هللا ،واخللق من الطني ونفخ الروح إبذن هللا،
وإخباره عن الغيوب ونزول املائدة من السماء بدعائه.
 .72احلواريون هم أنصار عيسى عليه السالم ،فقد استجابوا لدعوة عيسى عليه السالم
وأصبحوا أنصار هللا ،آمنوا ابهلل ،ومبا أنزل ،واتبعوا رسوله.
 .73تعر عيسى عليه السالم ملكر اليهود وحاولوا قتله ،ولكن هللا محاه وجنِاه ورفعه إليه.
التوي ي القرآن الكرمي :املوت والنوم ،فأحياانً يرد مبعىن املوت وقب الروح،
 .74من معاين ِ
وأحياانً يراد به النوم.
 .75توَ هللا عيسى مرتني :وفاة نوم ووفاة موت:
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ـ املرة األوىل :وفاة نوم عندما أراد اليهود صلبه وقتله ومكروا به فأجناه هللا منهم ،وذلك
ِ
ِ
يل﴾[آل عمران،]55 :
ك إِ ََّ
يك َوَرافعع َ
أبن توفاه ورفعه إليه وقال له قبل توفيه :وهو توي ﴿إِِِين عمتَ َوفِ َ
ِ
ِ
ك
يك َوَرافعع َ
وذلك أبن ألقى هللا النوم على عيسى عليه السالم ،وملا انم رفعه إليه﴿ :إِِِين عمتَ َوفِ َ
يل﴾
إِ ََّ
ـ املرة الثانية :عندما سينزله هللا قبيل قيام الساعة ليستكمل ابقي عمره الذ حدده هللا له،
حيث سيتوفِاه الوفاة احلقيقية بقب روحه ،وخروجها من جسده وموته كما َّيوت الناس،
وذلك التوي موت :أ ملا أمتِين وقبضت ﴿فَلَ َّما تَوفَّي ت ِين عكْنت أَنْت َِّ
يب َعلَْي ِه ْم﴾
َ َْ
َ َ
الرق َ
[المائدة ]117 :حتدث القرآن الكرمي عن حماولة اليهود قتل عيسى عليه السالم ي ثالثة مواوع
بثالث سور:
 إشارة سريعة إىل كف بين إسرائيل عنه ملا جاءهم ابلبينات وذلك ي سورة املائدة ﴿ َوإِ ْذ
َك َف ْفت ب ِين إِسرائِ
ك﴾ [المائدة.]110 :
يل َعْن َ
ع َ َْ َ

 حديث جممل ي محاية عيسى عليه السالم منهم أبن ألقى عليه النوم مث رفعه إليه وذلك
اَّلل اي ِعيسى إِِين مت وفِِيك ورافِعك إِ ََّ ِ ِ َّ ِ
ين َك َف عروا﴾
ي سورة آل عمران ﴿إِ ْذ قَ َال َّع َ َ ِ عَ َ َ َ َ ع َ
يل َوعمطَ ِه عرَك م َن الذ َ
[آل عمران. ]55 :

 وحديث أكثر تفصيالً عن نفي قتل اليهود وصلبهم لعيسى عليه السالم ألن هللا رفعه
ِ
ِِ ِ
يح
﴿وقَ ْوَل ْم إ َّان قَتَ ْلنَا الْ َمس َ
إليه ،وقيامهم بقتل وصلب شبيه له وذلك ي آايت سورة النساء َ
ِ َّ ِ
ول َِّ
ِ
ِ ِ
اختَلَ عفوا فِ ِيه لَِفي
يسى ابْ َن َم ْرَميَ َر عس َ
ين ْ
اَّلل َوَما قَتَ لعوهع َوَما َ
صلَبعوهع َولَك ْن عشبِهَ ََلعْم َوإ َّن الذ َ
ع َ
اَّللع إِلَْي ِه َوَكا َن َّ
ك ِمْنهع َما ََلعْم بِِه ِم ْن ِع ْلم إَِّال اتِِبَا َ الظَّ ِِن َوَما قَتَ لعوهع يَِقينًا  بَ ْل َرفَ َعهع َّ
َش ِ
اَّللع
ِ
يما﴾ [النساء.]158-157 :
َع ِز ًيزا َحك ً
 .76إن األانجيل األربعة (مىت ،ولوقا ،ومرقس ،ويوحنا) وهي املعتمدة عند النصارى،
اوطربت ي حديثها عن أحداث تلك الليلة األخرية من حياة عيسى عليه السالم
على األر اوطراابً كبرياً ،واختلفت اختالفاً بيناً ،وتناقضت تناقضاً واوحاً.
 .77إن عقيدة اخلالص املسيحية اليت هي من ووع بولس قائمة على أسس ابطلة ،وهي
أن آدم عليه السالم أخطأ وهذه اخلطيئة انتقلت ابلوراثة إىل كل أبنائه ،والطريق الوحيد
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وجتسد ي صورة بشرية ليصلب ويتغلب
للخالص منها هو ما زعموه من أن هللا نزل ِ
على املوت فيقوم ،وبذلك ينال الناس اخلالص.
الصلب واإلهاانت اليت تعر َلا قد
 .78إن تنزه املسيح عما جاء ي كتب النصارى من ِ
حمرفة ومبدلة
استدل النصارى على قوَلم ِ
ابلصلب على األانجيل ،وقد بيِنا أَّنا ِ
ومتناقضة ابلدليل والربهان.
نِب أو ابن هللا تعاىل
 .79ليس عند هللا خطيئة موروثة حتتاج إىل التكفري عنها بصلب ِ
عما اقرتفه ،وحماسب عليه ﴿ َوَال تَ ِزعر
علواً كبرياً بل إن كل إنسان مسؤول ِ
عما يقولون ِ
عخَرى﴾ [األنعام.]164 :
َوا ِزَرة ِوْزَر أ ْ
َّ .80
إن اخلالص املسيحي أتثر ابلعقائد الوثنية ،فالتجسد اإلَلي من أجل اخلالص من
املعتقدات الوثنية اليت كانت منتشرة ي البالد اليواننية مث الرومانية قبل ظهور املسيح
مبئات السنني ،وكان لظهورها ي هذه البالد أكرب األثر ي أتثر دعاة املسيحية هبا ،كما
أن الصلب وتعذيب اإلله من أجل اخلالص صورة وثنية أخرى كانت سائدة ي
اجملتمعات الوثنية قبل املسيحية ،وقيامة امل َخلِِص من أجل اخلالص ي صورة وثنية اثلثة
ع
ظهرت بني الوثنيني قبل املسيحية بفضل بولس وأتباعه ،ومل يفعلوا شيئاً سوى ووع
اسم املسيح عيسى ابن مرمي بدالً من هؤالء االَلة املخلصني الوثنيني.
 .81لقد كان لدخول الوثنني ي النصرانية أمثال اإلمرباطور قسطنطني األثر األكرب على
تلقيح النصرانية ابلتعاليم الوثنية ،وتولدت عقيدة التثليث من قرارات اجملامع الكنسية
املتعددة ،وي أزمنة خمتلفة:
 جممع نيقية سنة 325م قرر ألوهية املسيح.
 وجممع القسطنطينية األول سنة 381م قرر ألوهية روح القدس.
 وجممع افس األول سنة 431م قرر االَلة ثالث :أب وابن وروح القدس.
مث اختلفوا بعد ذلك ي طبيعة املسيح :هل هو :ذو طبيعة واحدة؟ أم ذو طبيعتني؟ ،هل
هو :منبثق من األب وحده ،أم من األب والروح القدس معاً؟ وهبذا يتضح أن عقيدة التثليث
اليت يؤمن هبا النصارى مل َت هبا املسيح عليه السالم ،ومل َمر هبا أتباعه ،ذلك ألن عيسى
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عليه السالم كما بني هذا الكتاب رسول هللا ما دعا الناس إال إىل عبادة هللا وحده ال شريك
اَّللِ
آاِ
ِِ
ين
َ
له ،وأنه عليه السالم مل يد لنفسه منصباً أكثر من أنه عبد هللا ﴿قَ َال إ ِين َعْب عد َّ َ
ِ
اب﴾ [مريم.]30 :
الْكتَ َ
.82استمرت املسيحية املؤمنة بنبوة عيسى عليه السالم وبشريته منذ العصور األوىل
ببنوة املسيح مدعومة
للمسيحية وتعروت لالوطهاد من قبل السلطة الدينية القائلة ِ
ابلسلطة السياسية كثرياً من االوطهاد من املوحدين النصارى كالقتل واحلرق والسجن.
 .83كان من أشهر الدعاة إىل بشرية عيسى عليه السالم اريوس الذ ولد ي ليبيا وقد
القت دعوته قبوالً من مجو غفرية من شعب اإلسكندرية ،ومجاعة من الشمامسة
والقساوسة ،وحىت ي فرتات السيطرة األرثوذكسية كان لآلريوسية تواجد واوح مبصر
وسائر بلدان اإلمرباطورية البيزنطية.
.84يوجد حالياً الكثري من النصارى املوحدين بدليل كثرة كنائسهم وتزايد أعدادهم ي
أورواب وأمريكا وبع دول اسيا ،واعتنقت شخصيات متميزة ي عطائها الفكر عقيدة
التوحيد املسيحية فكان منهم الساسة واألدابء واألطباء ،بل كان منهم عدد ال يستهان
به من رجال الدين املسيحي ،وقد اهتم رسولنا حممد (ﷺ) بتوجيه الدعوة إىل
اآلريوسيني ،فقد ورد ذكرهم ي كتابه إىل هرقل عظيم الروم لدعوته إىل اإلسالم.
حي ي السماء حياة طيبة
 .85إن هللا عز وجل رفع عيسى عليه السالم إليه ،وإنه االن ٌّ
قد التقى به رسولنا (ﷺ) ي رحلة اإلسراء واملعراج ،التقى به أوالً ي املسجد األقصى
عندما صلى رسول هللا (ﷺ) ابألنبياء إماماً وكان عيسى مأموماً خلفه ،مث التقى به
اثنياً ملا عرج به إىل السماء ،حيث أخربان أنه قابل عيسى عليه السالم ي السماء
الثانية.
 .86هناك أدلة من القرآن الكرمي والسنة املطهرة تدل على نزول عيسى عليه السالم قبل
قيام الساعة ونزوله من عالمات يوم القيامة الكربى واليت منها خروج َجوج ومأجوج،
واخلسوفات الثالثة ،والدخان وطلو الشمس من مغرهبا ،والنار اليت حتشر الناس.
.87حيكم عيسى عليه السالم ابلشريعة احملمدية ويكون من أتبا حممد (ﷺ) فإنه
402

ال ينزل بشر جديد ،ألن دين اإلسالم خامت األداين وابق إىل قيام الساعة ال ينسخ،
فيكون عيسى عليه السالم حاكماً من حكام هذه األمة وجمدداً ألمر اإلسالم إذ ال
نِب بعد حممد (ﷺ).
.88حدثت جمادلة عظيمة خلدت ي القرآن الكرمي ي سورة آل عمران بني نصارى
جنران والنِب (ﷺ) وكانت من أهم موووعات اجلدل بيان القرآن الكرمي من خالل
رسول هللا (ﷺ) بطالن ألوهية املسيح.
.89امتنع نصارى جنران عن املباهلة خوفاً من العذاب ،ملا يعلمون من صدقه(ﷺ)
وصحة نبوته ،فقد أكدت الرواايت الواردة عنهم اعرتافهم أبنه النِب الذ بشرت به
الكتب السماوية ،وقد طلبوا الصلح مع النِب (ﷺ) واستجاب َلم رسول هللا (ﷺ).
 .90اثر العقل األورو يب على تعاليم الكنيسة البعيدة عن وحي السماء وهداايت
يلِب أشواق الروح ،وقد قاد
هللا عز وجل ،واخلطاب العقالين واملنطقي والوجداين الذ ِ
رجال اإلصالح الربوتستانيت الثورة على الكنيسة ،وعارووا مظاهر الطقوس الدينية
واحتكار رجال الكنيسة للسلطة الدينية وسلطة البااب املطلقة ،كما أن العقل األور يب
اثر على املسيحية احملرفة كدين يعوق الفكر ويقف أمام التقدم العلمي ،وحجره أمام
البحث العلمي املستقل القائم على العقل واملنطق ،وكان َلذا أثره ي اخلروج على تعاليم
الكنيسة.
.91إن اخلطاب القرآين هو األقرب للعقل األورو يب املتحرر ووجدانه املتلهف
للحقائق اإلَّيانية ومنطقه الذ وا ي عامل املادايت والشهوات وغاب عن عوامل
املعاين والقيم الروحية.
.92إن القرآن الكرمي ِبني حقيقة عيسى عليه السالم وكونه ال يعدو إال أن يكون
عبداً ورسوالً هلل تعاىل من أوىل العزم.
هللا ويل التَّوفيق
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العلوم واحلكم ،الطبعة اخلامسة1424 ،ه 2003/م.
.22اإل َّيان ابلرسل والرساالت للصال يب ،علي حممد حممد الصال يب ،تركيا :دار الرووة استنبول ،ط،1
2017م.
.23البداية والنهاية ،احلافظ إمساعيل بن كثري ،بريوت :مكتبة املعارف ،ط1974 ،2م.
.24الربهان ي معرفة عقائد أهل األداين ،عباس بن منصور السكسكي احلنبلي ،حتقيق :د .بسام العموش،
ط ،1األردن :مكتبة املنار1418 ،ه .
.25بني اإلسالم واملسيحية ،أبو عبيدة اخلزرجي ،حتقيق :د .حممد شامة ،القاهرة :مكتبة وهبة ،ط.2
.26اريخ ابن خلدون (ديوان املبتدأ واخلرب ي اريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذو الشأن األكرب)،
ابن خلدون ،دار الفكر ،بريوت ،الطبعة الثانية1408 ،ه 1988م.
.27اريخ األقباط ،زكي شنودة ،دون بياانت النشر1998 ،م.
.28اريخ اجلدل ،حممد أبو زهرة ،القاهرة :دار الفكر العر يب ،ط1980 ،2م.
.29اريخ الفكر املسيحي ،القس حنا اخلضر  ،ط ،1القاهرة دار الثقافة.
.30التاريخ اليهود  ،يوسيفوس اليهود  ،دون بياانت نشر.
.31اريخ خمتصر الدول ،العالمة غريغوريوس امللطي املعروف اببن العرب  ،ط ،1بريوت :املطبعة
الكاثوليكية.
.32أتمالت ي سورة مرمي ،د .عادل أمحد الرويين ،ط1432 ،1ه 2011 ،م ،جائزة د يب الدولية للقران
الكرمي.
.33التحرير والتنوير :حممد الطاهر بن عاشور ،الدار التونسية للنشر ،دون اريخ.
.34حتريف رسالة املسيح عرب التاريخ ،بسمة أمحد جستنية ،دمشق :دار القلم ،الطبعة األوىل 1420ه ،
2000م.
ي األانجيل ،د .سارة العباد  ،مكة املكرمة :دار طيبة اخلضراء ،ط1424 ،1ه ،

.35التحريف والتناق
2003م.
 .36التصريح مبا تواتر ي نزول املسيح ،حممد أنور شاه الكشمري  ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،حلب:
مكتب املطبوعات اإلسالمية ،ط1402 ،4ه 1982 ،م.
.37تفسري القرآن العظيم (تفسري ابن كثري) ،إمساعيل بن كثري الدمشقي ،القاهرة :دار احلديث1415 ،ه ،
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1994م.
.38تفسري الراز (التفسري الكبري) ،حممد عمر الراز  ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط.2
.39تفسري الزهراوين البقرة وآل عمران ،حممد صاحل املنجد ،الراي  :دار العبيكان ،ط1437 ،1ه ،
2016م.
 .40تفسري السعد  :تيسري الكرمي الرمحن ي تفسري كالم املنان ،عبد الرمحن بن انصر السعد  ،الدمام:
دار ابن اجلوز  ،ط1435 ،4ه .
.41تفسري الطرب  :تقريب وهتذيب ،صالح الدين اخلالد  ،دمشق :دار القلم ،ط1418 ،1ه ،
1997م.
.42تفسري القرآن الكرمي ،د .عبد هللا شحاتة ،القاهرة :دار غريب ،ط2000 ،1م.
.43تفسري املنار (تفسري القرآن الكرمي ) ،حممد رشيد روا ،اَليئة املصرية العامة للكتاب ،القاهرة،
1990م.
.44التفسري املنري ،د .وهبة الزحيلي ،دمشق :دار الفكر ،ط1411 ،1ه 1992 ،م.
.45تفسري إجنيل لوقا ،ترمجة :مكرم جنيب ،القاهرة :دار الثقافة املسيحية.
.46تفسري إجنيل مرقس ،وليم ابركلي ،تعريب :د .فهيم عزيز ،بريوت :دار اجليل.
.47التفسري والبيان ألحكام القرآن ،د .عبد العزيز الطريفي ،الراي  :مكتبة دار املنهاج ،ط1439 ،2ه .
.48جامع البيان ي أتويل القرآن  ،أبو جعفر حممد بن جرير الطرب  ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط،1
1992م.
.49اجلامع ألحكام القرآن (تفسري القرطِب) ،حممد بن أمحد األنصار القرطِب ،دمشق :مؤسسة مناهل
العرفان ،مصورة عن الطبعة املصرية.
.50اجلدول ي إعراب القرآن وصرفه وبيانه ،حممود صاي ،بريوت :دار الرشيد ،ط1411 ،1ه ،
1990م.
 .51اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح ،أمحد بن عبد احلليم بن تيمية ،حتقيق :سفر احلوايل ،جملة
البيان ،ط1432 ،1ه .
عمان :دار النفائس ،ط،1
.52حديث القرآن عن التوراة واإلجنيل ،صالح الدين اخلالد  ،األردنِ ،
1438ه 2017 ،م.
.53حقيقة املسيح والتثليث ،منصور متيم نتشة ،األردن ،عمان :دار غيداء للنشر والتوزيع ،ط،1
2008م.
.54احلوار اإلسالمي املسيحي ،د .بسام داود عجك ،دمشق :دار قتيبة للطباعة ،ط2008 ،2م،
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1429ه .
 .55حياة حممد ،واشنطن إيرفنغ ،ترمجة وتعليق د .علي حسن اخلربوطلي ،مصر :دار املعارف ،ط،1
1960م.
.56حياة حممد (ﷺ) ،إميل درمنغم ،حتقيق عادل زعيرت ،القاهرة :دار العامل العر يب ،ط2016 ،3م.،
.57خصائص األمة اإلسالمية احلضارية ،د .إبراهيم زيد الكيالين ،األردن :منشورات مجعية احملافظة على
القرآن الكرمي ،ط2004 ،1م.
.58اخلالص املسيحي ونظرة اإلسالم إليه ،د .أمحد عجيبة ،القاهرة :دار االفاق العربية2006. ،
.59ال ِد ِر املصون ي علوم الكتاب املكنون ،أمحد يوسف (السمني احللِب) ،حتقيق :د .أمحد اخلراط،
دمشق :دار القلم ،ط1406 ،1ه 1986 ،م.
 .60دراسات ي األداين ،د .سعود بن عبد العزيز اخللف ،املدينة املنورة :مكتبة جامع العلوم واحلكم،
1414ه .
.61دراسات ي التفسري املوووعي للقران الكرمي ،د .زاهر بن عو األملعي ،السعودية ،ط1422 ،2ه ،
2001م.
 .62دراسات معاصرة ي العهد اجلديد والعقائد النصرانية ،د .حممد علي البار ،دمشق :دار القلم ،ط،2
1432ه 2011 ،م.
.63دعوة املسلمني للنصارى ي عصر احلروب الصليبية ،سليمان الرومي ،الراي  :مكتبة الرشد ،ط،1
1428ه 2007 ،م.
 .64دقائق التفسري اجلامع ،ابن تيمية ،مجع وتقدمي وحتقيق :حممد السيد اجلليند ،القاهرة :سلسلة الرتاث
الفلسفي ،دار األنصار ،ط1398 ،1ه 1978 ،م.
السعد  ،السعودية :كليِة الرتبية ابلطائف ،قسم
.65داللة األمساء احلسىن على التنزيه ،عيسى بن عبد هللا ِ

الدراسات اإلسالميِة.
.66دالئل النبوة ،أبو بكر أمحد بن احلسني ،حتقيق ،د .عبد املعطي قلعجي ،بريوت :دار الكتب العلمية،
ط1985 ،م.
.67رساالت األنبياء ،عمر أمحد عمر ،دمشق :دار احلكمة ،ط1997 ،1م1418 ،ه .
.68الرسالة ،حممد بن إدريس الشافعي ،حتقيق :أمحد شاكر ،مصر :مكتبه احللِب ،الطبعة األوىل،
1358ه 1940،م.
.69روح املعاين ي تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،أ يب الفضل شهاب الدين السيد حممود األلوسي
البغداد  ،ابكستان :مكتبة إمدادية ملتان.
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.70زاد املسري ي علم التفسري ،أبو الفرج مجال الدين بن اجلوز  ،بريوت :املكتب اإلسالمي ،ط،
1385ه .
.71زاد املعاد ي هد خري العباد ،حممد بن أ يب بكر ،املعرف ب (ابن قيم اجلوزية) حتقيق :شعيب األرانؤوط،
بريوت :مؤسسة الرسالة ،مكتبة املنار اإلسالمية ،ط1414 ،27ه 1994 ،م.
.72زهرة التفاسري ،اإلمام حممد أبو زهرة ،القاهرة :دار الفكر العر يب2008 ،م.
.73السر القدسي ي فضائل ومعاين آية الكرسي ،صاحل علي العود ،لبنان :دار ابن حزم ،ط1430 ،1ه ،
2010م.
 .74سلسلة األحاديث الصحيحة ،حممد انصر الدين األلباين ،عمان :املكتبة اإلسالمية1403 ،ه ،
1983م ،الكويت :الدار السلفية.
.75سنن الرتمذ  ،أبو عيسى حممد بن عيسى الرتمذ  ،بعناية أمحد حممد شاكر ،مصر :شركة مصطفى
احللِب ،ط1398 ،2ه 1978 ،م.
.76سرية الرسول (ﷺ)  ،حممد عزت دروزة ،الدوحة :املؤمتر العاملي للسرية النبوية ،مطابع الدوحة ،ط،3
1400ه .
.77السرية النبوية البن هشام ،حتقيق :د .أمحد حجاز السقا ،القاهرة :دار الرتاث العر يب1979 ،م.
.78الشخصية النسائية ي القصة القرآنية ،هدى عبد اللطيف عراين ،دمشق :دار غار حراء ،ط،1
1426ه 2005 ،م.
.79شرح العقيدة الطحاوية ،علي بن علي بن أ يب العز احلنفي ،خرج أحاديثها حممد انصر الدين األلباين،
بريوت :املكتب اإلسالمي ،ط1391 ،4ه .
.80شرح صحيح مسلم ،حميي الدين حيىي بن شرف النوو  ،بريوت :دار إحياء الرتاث العر يب ،ط،2
1392ه .
.81شرعة هللا لألنبياء ،حممد الزحيلي ،لبنان ،دمشق :دار ابن كثري ،ط1439 ،1ه 2018 ،م.
.82صحيح البخار  ،حممد إمساعيل البخار  ،الراي  :بيت األفكار الدولية.
.83صحيح األنباء املسند من أحاديث األنبياء ،أبو أسامة سليم عبد اَلاليل السلفي األثر  ،بريوت :دار
ابن حزم ،ط1429 ،1ه 2008 ،م.
 .84صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج ،بعناية حممد فؤاد عبد الباقي ،بريوت :دار الفكر1403 ،ه ،
1983م.
.85صيحة حتذير من دعاة التنصري ،حممد الغزايل ،دمشق :دار القلم ،ط1421 ،1ه 2000 ،م.
.86قراءة أتصيلية ي سري وقصص ﴿فَبِ عه َد عاه عم اقْ تَ ِد ْه﴾ ،عثمان حممد اخلميس ،الكويت :دار إيالف
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الدولية ،ط1431 ،1ه 2010 ،م.
 .87فتح البار شرح صحيح البخار  ،أمحد بن علي بن حجر العسقالين ،حتقيق وتصحيح :حممد فؤاد
عبد الباقي ،حمب الدين اخلطيب ،بريوت :دار املعرفة1379 ،ه .
.88فتح البيان ي مقاصد القرآن ،أبو الطيب حممد صديق حسن البخار ِ
القنَّوجي ،تقدمي ومراجعة :عبد
هللا بن إبراهيم األنصار  ،بريوت :املكتبة العصريَّة للطباعة والنشر 1412 ،ه 1992 ،م.
.89فقه دعوة األنبياء ،أمحد األمري  ،دمشق :دار القلم ،ط1420 ،1ه 2000 ،م.
.90الفكر اإلسالمي ي الرد على النصارى ،عبد اجمليد الشري ،تونس :الدار التونسية للنشر ،اجلزائر:
املؤسسة الوطنية للكتاب1986 ،م.
.91الفكر الديين اليهود أطواره ومذاهبه ،د .حسن ظاظا ،دمشق :دار القلم ،بريوت :دار العلوم
والثقافة ،ط1407 ،2ه .
.92ي رحاب قصص األنبياء والرسل ،عبود الراوي ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1435 ،1ه ،
2014م.
.93ي ظالل القرآن ،سيد قطب ،القاهرة :دار الشروق ،ط 1430 ،38ه 2009 ،م.
.94قاموس الكتاب املقدس ،د .بطرس عبد امللك ورفيقاه ،القاهرة :دار الثقافة ،ط1995 ،10م.
.95قصة احلضارة ،ول ديورانت ،تقدمي حميي الدين صابر ،ترمجة زكي جنيب حممود ،تونس :املنظمة العربية
للرتبية والثقافة والعلوم ،لبنان ،بريوت :دار اجليل للطبع والنشر والتوزيع ،د.ت.
.96قصص األنبياء ،أبو الفداء إمساعيل بن كثري ،دمشق :دار الفيحاء ،ط1421 ،1ه 2001 ،م.
.97قصص األنبياء ،عبد الوهاب النجار ،بريوت :دار اجليل للطباعة والنشر ،ط2009 ،1م.
.98قصص التوراة واإلجنيل ي ووء القرآن والسنة ،د .عمر سليمان األشقر ،األردن ،عمان :دار النفائس،
ط1432 ،1ه.
.99القصص القرآين عر وقائع وحتليل أحداث ،د .صالح الدين اخلالد  ،دمشق :دار القلم ،بريوت:
الدار الشامية ،ط1419 ،1ه 1998 ،م.
.100قصص أويل العزم ،ليلى بلخري ،دمشق :دار طيبة ،ط1432 ،1ه .
.101قوانني النبوة ،موفق اجلوجو ،دمشق :دار املكتبيت ،ط1423 ،1ه .2002 ،
 .102الكامل ي التاريخ ،أبو احلسن علي بن حممد بن األثري ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط،1
1407ه 1987 ،م.
.103مباحث ي إعجاز القرآن ،مصطفى مسلم ،دمشق :دار القلم ،ط1410 ،1ه 1989 ،م.
.104جمادلة أهل الكتاب ،د .نور الدين عادل ،الراي  :مكتبة الرشد ،ط1428 ،1ه 2007 ،م.
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.105حماورات ي النصرانية ،حممد أبو زهرة ،اململكة العربية السعودية ،الراي  :الرائسة العامة إلدارات
البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد ،ط1404 ،4ه .
.106حممد الرسالة والرسول ،د .نظمي لوقا ،ط ،2مصر :وزارة الرتبية والتعليم1959 ،م.
.107حممد ي التوراة واإلجنيل والقرآن ،إبراهيم خليل أمحد ،بريوت :دار املنار1409 ،ه  1989م.
.108حممد ي الكتاب املقدس ،الربوفيسور عبد األحد داود ،طبع على نفقة وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية ،دولة قطر ،ط1421 ،4ه 2000 ،م.
.109املدخل إىل العهد اجلديد ،د .القس فهيم عزيز ،القاهرة :دار الثقافة.
.110املدخل لدراسة التوراة والعهد القدمي ،حممد البار ،دمشق :دار القلم ،ط1432 ،2ه 2011 ،م.
.111املرأة ي القصص القرآين ،د .أمحد الشرقاو  ،القاهرة :دار السالم ،ط1421 ،1ه 2001 ،م.
.112مرمي واملسيح ،حممد متويل الشعراو  ،القاهرة :مكتبة الرتاث اإلسالمي ،ط1421 ،2ه 2000 ،م.
 .113املستدرك على الصحيحني ،اإلمام أ يب عبد هللا احلاكم النيسابور  ،حتقيق :مصطفى عبد القادر
عطا ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1422 ،2ه 2002 ،م.
.114مستقبل الثقافة ي مصر ،طه حسني ،القاهرة :اَليئة املصرية العامة للكتاب1993 ،م.
.115مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب أرانؤوط واخرين ،بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط،2
2008م.
.116املسيح ي اإلسالم وحماورة مع قسيس حول ألوهية املسيح ،أمحد ديدات ،القاهرة :دار الفضيلة.
.117املسيح ي اإلسالم ،أمحد ديدات ،ترمجة وحتقيق :حممد خمتار ،اململكة العربية السعودية ،الراي :
دار الفضيلة للنشر1988 ،م.
.118املسيح والتثليث ،حممد وصفي ،مصر :املطبعة الرمحانية ،ط1937 ،1م.
.119املسيح واملسيحية واإلسالم ،عبد الغين عبود ،ط ،1دار الفكر العر يب1984 ،م.
.120املسيحية احلق كما جاء هبا املسيح ،عالء أبو بكر ،القاهرة :مكتبة وهبة ،ط1418 ،1ه ،
1997م.
 .121املسيحية املؤمنة بنبوة عيسى عليه السالم ،أميمة بنت أمحد جالمهة ،السعودية :جامعة أم القرى،
ط1430 ،1ه 2009 ،م.
.122املسيحية ي األحاديث النبوية ،عبد الرزاق الدغر  ،تونس :دار مسكيلياين.
.123مصادر النصرانية ،د .عبد الرزاق بن عبد اجمليد ،الراي  :دار التوحيد1428 ،ه 2007 ،م.
.124مظاهر الوثنية ي عقائد أهل الكتاب ،حممد علي عبد املعطي ،مكتبة عباد الرمحن ،ط1431 ،1ه ،
2010م ،القاهرة.
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كتب صدرت للمؤلف
.1السرية النبوية :عر وقائع وحتليل أحداث.
.2سرية اخلليفة األول أبو بكر الصديق روي هللا عنه :شخصيته وعصره.
.3سرية أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب روي هللا عنه :شخصيته وعصره.
.4سرية أمري املؤمنني عثمان بن عفان روي هللا عنه :شخصيته وعصره.
.5سرية أمري املؤمنني علي بن أ يب طالب روي هللا عنه :شخصيته وعصره.
.6سرية أمري املؤمنني احلسن بن علي بن أ يب طالب :شخصيته وعصره.
.7الدولة العثمانية :عوامل النهو والسقوط.
.8فقه النصر والتمكني ي القرآن الكرمي.
.9اريخ احلركة السنوسية ي إفريقيا.
.10اريخ دوليت املرابطني واملوحدين ي الشمال اإلفريقي.
.11عقيدة املسلمني ي صفات رب العاملني.
.12الوسطية ي القرآن الكرمي.
.13الدولة األموية ،عوامل االزدهار وتداعيات االَّنيار.
.14معاوية بن أ يب سفيان ،شخصيته وعصره.
.15عمر بن عبد العزيز ،شخصيته وعصره.
.16خالفة عبد هللا بن الزبري.
.17عصر الدولة الزنكية.
.18عماد الدين زنكي.
.19نور الدين زنكي.
.20دولة السالجقة.
.21اإلمام الغزايل وجهوده ي اإلصالح والتجديد.
.22الشيخ عبد القادر اجليالين.
.23الشيخ عمر املختار.
.24عبد امللك بن مروان وبنوه.
.25فكر اخلوارج والشيعة ي ميزان أهل السنة واجلماعة.
.26حقيقة اخلالف بني الصحابة.
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.27وسطية القرآن الكرمي ي العقائد.
.28فتنة مقتل عثمان.
.29السلطان عبد احلميد الثاين.
.30دولة املرابطني.
.31دولة املوحدين.
.32عصر الدولتني األموية والعباسية وظهور فكر اخلوارج.
.33الدولة الفاطمية.
.34حركة الفتح اإلسالمي ي الشمال األفريقي.
.35صالح الدين األيو يب وجهوده ي القضاء على الدولة الفاطمية وحترير البيت املقدس.
.36اسرتاتيجية شاملة ملناصرة الرسول ((ﷺ)) ،دروس مستفادة من احلروب الصليبية.
.37الشيخ عز الدين بن عبد السالم سلطان العلماء.
.38احلمالت الصليبية (الرابعة واخلامسة والسادسة والسابعة) واأليوبيون بعد صالح الدين.
.39املشرو املغويل عوامل االنتشار وتداعيات االنكسار.
.40سيف الدين قطز ومعركة عني جالوت ي عهد املماليك.
.41الشورى ي اإلسالم.
.42اإلَّيان ابهلل جل جالله.
.43اإلَّيان ابليوم االخر.
.44اإلَّيان ابلقدر.
.45اإلَّيان ابلرسل والرساالت.
.46اإلَّيان ابملالئكة.
.47اإلَّيان ابلقرآن والكتب السماوية.
.48فاتح القسطنطينية السلطان حممد الفاتح.
.49املعجزة اخلالدة.
.50الدولة احلديثة املسلمة ،دعائمها ووظائفها.
.51الربملان ي الدولة احلديثة املسلمة.
.52التداول على السلطة التنفيذية.
.53الشورى فريضة إسالمية.
.54احلرايت من القرآن الكرمي ،حرية التفكري وحرية التعبري ،واالعتقاد واحلرايت الشخصية.
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.55العدالة واملصاحلة الوطنية ورورة دينية وإنسانية.
.56املواطنة والوطن ي الدولة احلديثة.
.57العدل ي التصور اإلسالمي.
.58كفاح الشعب اجلزائر ود االحتالل الفرنسي.
.59األمري عبد القادر اجلزائر .
.60كفاح الشعب اجلزائر ود االحتالل الفرنسي ،سرية الزعيم عبد احلميد بن ابديس ،اجلزء
الثاين.
 .61عسنة هللا ي األخذ ابألسباب.
.62كفاح الشعب اجلزائر ود االحتالل الفرنسي ،وسرية اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي.
السين «مثانية أجزاء».
.63أعالم التصوف ع
.64املشرو الوطين للسالم واملصاحلة
.65اجلمهورية الطرابلسية ( )1922 1918أول مجهورية ي اريخ املسلمني املعاصر
.66اإلابوية :مدرسة إسالمية بعيدة عن اخلوارج.
.67املسيح عيسى ابن مرمي عليه السالم احلقيقة الكاملة .

***
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صالهيب
د .علي حم همد حمهمد ال ه
مفكر ومؤرخ وفقيه
 ولد ي مدينة بنغاز بليبيا عام  1383ه 1963 /م
 انل درجة اإلجازة العاملية (الليسانس) من كلية الدعوة وأصول الدين من جامعة املدينة
املنورة عام 1993م ،وابلرتتيب األول.
 حصل على درجة املاجستري من كلية أصول الدين ي جامعة أم درمان اإلسالمية عام
1996م.
 انل درجة الدكتوراه ي الدراسات اإلسالمية أبطروحته فقه التمكني ي القرآن الكرمي من
جامعة أم درمان اإلسالمية ابلسودان عام 1999م.
 اشتهر مبؤلفاته واهتماماته ي علوم القرآن الكرمي والفقه والتاريخ والفكر اإلسالمي.
ـ زادت مؤلفات الدكتور الصاليب عن ستني مؤل ًفا أبرزها:
 السرية النبوية عر وقائع وحتليل أحداث.
 سري اخللفاء الراشدين.
 الدولة احلديثة املسلمة.
 الدولة العثمانية عوامل النهو

والسقوط.

 فاتح القسطنطينية السلطان حممد الفاتح.
 وسطية القرآن الكرمي ي العقائد.
 صفحات مشرقة من التاريخ اإلسالمي.
 اريخ كفاح الشعب اجلزائر .
 العدالة واملصاحلة الوطنية.
 اإلابوية .مدرسة إسالمية بعيدة عن اخلوارج.
 املسيح عيسى ابن مرمي عليه السالم احلقيقة الكاملة.
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