
 ١

  ):١قصة المسيح عيسى ابن مريم عليه السالم في القرآن الكريم (
  د.عارف عوض الركابي 

ره ،  ور وفي غي يم دارف ان للتنصير في إقل ام بشأن مشروع الفاتيك ذه األي من خالل متابعتي لما يكتب ه
ر ومن واقع معرفتي بأن التنصير يستغل أمرين مهمين لتحقيق أهدافه بين صفوف المسلمين أولهما  : الفق

يهم ،  نة نب م وس اب ربه دتهم وكت دينهم وعقي لمين ب ر من المس دى كثي ا : الجهل ل ال وثانيهم والحاجة للم
ق  ا يتعل لمين بم وجهلهم بحقيقة النصرانية والتنصير، وال نحتاج إلى ذكر األدلة لبيان جهل كثير من المس

ذاكرة ك أن يرجع بال ى ذل اً  بهذا األمر ، وحسب من يريد االستدالل عل ة أشهر تقريب وراء ـ ألربع ى ال إل
دات التي تمت في ساحات!!ومقامات!! (بعض)  االت والتأيي اءات واالحتف من اآلن ـ ويتذكر مشاهد اللق
أصحاب الطواقي والمالفح الخضراء!! في (سنار)!وفي(أم درمان)!وفي غيرهما بواحٍد من أكبر حاملي 

ك المواقف والمش إن تل ه!، ف واء النصارى ونائب ا ل ة)! مم ر (طيب رة والغي ة! والقبيحة والمنك اهد الجريئ
  يؤّكد انتشار ذلك الجهل ـ وإلى هللا المشتكى ـ .

ريم  رآن الك ا جاء في الق يِّن ـ باختصار ـ بعض م ائي؛ أن أب ك  رأيت أن من الواجب الكف فمن خالل ذل
ه ، وم ه السالم وحقيقت ذا األمر والسنة النبوية الشريفة في شأن نبي هللا عيسى علي اده في ه ا يجب اعتق

ه  وم علي ا يق د النصارى ، وم ه عقائ وم علي ا تق ين م م أب ة ، ث ة فائق وحي عناي ه ال ى ب ذي اعتن يم ال العظ
ة (من  ف التنصير وبيان باطله استناداً على األدلة الشرعية واستناداً على بعض ما ورد في أناجيلهم المحرَّ

  عض القساوسة والمنصرين ، فأقول ـ مستعيناً باهلل ـ : باب إلزامهم ) واستناداً على اعترافات ب
  عيسى عليه السالم من البشر إال أنه ليس له أب :

د  الىلق ه تع ك قول ريم ومن ذل رآن الك رة من الق ات كثي الى بشرية المسيح في آي لَ  إِنَّ  : ( ذكر هللا تع  َمثَ
ِ  ِعْندَ  ِعيَسى هُ  قَالَ  ثُمَّ  تَُرابٍ  ِمنْ  َخلَقَهُ  آدَمَ  َكَمثَلِ  اہللَّ نْ  لَ ونُ  ُك قُّ  * فَيَُك نْ  اْلَح كَ  ِم ال َربِّ نْ  فَ نَ  تَُك ِرينَ  ِم ) اْلُمْمت

ه أبومن البشر الذي خلق د يحالو وهفليس عيسى . سورة آل عمران  آدم ؛ليس ل ه السالم ـ ف ه  ـ علي خلق
  .قدير هللا تعالى ولم يكن له أم وال أب ، وهللا على كل شيءٍ 

تْ  قَدْ  َرُسولٌ  إِال َمْريَمَ  اْبنُ  اْلَمِسيحُ  َما( وقال تعالى : نْ  َخلَ هِ  ِم لُ  قَْبِل ُس يقَةٌ  هُ َوأُّم الرُّ دِّ ا ِص أُْكالنِ  َكانَ امَ  يَ  الطَّعَ
 ظاهر دليل "الطَّعَامَ  يَأُْكالنِ  َكانَا" وقوله. ) سورة المائدة يُْؤفَُكونَ  أَنَّى اْنُظرْ  ثُمَّ  اآليَاتِ  لَُهمُ  نُبَيِّنُ  َكْيفَ  اْنُظرْ 
ين كانا فلو والشراب، الطعام إلى آدم بنو يحتاج كما محتاجان فقيران ،عبدان أنهما على تغنيا إله  عن الس

  .الحميد الغني هو اإلله فإن شيء، إلى يحتاجا ولم والشراب، الطعام
  القرآن ينفي بنوة المسيح عليه السالم :

سبوا الولد هلل الواحد األحد الذي لم يلد ولم يولد ادعى النصارى أن المسيح عيسى عليه السالم ابن هللا ، فن
ي ، ، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً  اذا يعن ة المسيح وم والنصارى متناقضون في حقيق

ي :ـ كما سيأتي بيانه بإذن هللا ـ  عندهم ا يل ه النصارى م ا زعم واردة في نفي م ال هللا  ، ومن اآليات ال ق
نُ  ِعيَسى ذَِلكَ  ( تعالى : ْريَمَ  اْب ْولَ  َم ِذي اْلَحقِّ  قَ هِ  الَّ ُرونَ  فِي ا * يَْمتَ انَ  َم ِ  َك ذَ  أَنْ  ہلِلَّ َِّخ نْ  يَت دٍ  ِم ْبَحانَهُ  َولَ  إِذَا ُس
  .سورة مريم )فَيَُكونُ  ُكنْ  لَهُ  يَقُولُ  فَإِنََّما أَْمًرا قََضى
ذا ة،مري وال شك غير من مريم، بن عيسى الصفات، بتلك الموصوف ذلك فإن ول فإن ه  وكالم الحق، ق
ً  منه أحسن وال قيالً  منه أصدق ال الذي هللا، ديثا ذا ، ح ر فه ه عيسى عن ، اليقيني الخب ا ، السالم علي  وم
ً  يكون أن وغايته ، ببطالنه مقطوع فإنه هذا، يخالف مما فيه قيل ه علم ال قائله من شكا ه ل ذا ، ب ال وله : ق
ل فمن بخرصهم، ويجادلون بشكهم، فيمارون يشكون: أي}  يَْمتَُرونَ  فِيهِ  الَِّذي{  ه قائ ه: عن ن أو!هللا إن  اب
  .كبيرا علوا وتقولهم إفكهم عن هللا تعالى !ثالثة ثالث أو !هللا
ِ  َكانَ  َما{  فـ َِّخذَ  أَنْ  ہلِلَّ نْ  يَت دٍ  ِم ا: أي}  َولَ ق، وال ينبغي م ك ألن يلي ه المستحيلة، األمور من ذل  الغني ألن

ً  ومماليكه، عباده من يتخذ فكيف الممالك، لجميع مالكال الحميد،  عن وتقدس تنزه: أي}  ُسْبَحانَهُ ! { ؟ولدا
  .والنقص الولد

الى : (  ال هللا تع الُواق ذَ  َوقَ ْحَمنُ  اتََّخ رَّ دًا ال دْ  * َولَ تُمْ  لَقَ ْيئًا ِجئْ ادُ  * إِدًّا َش َمَواتُ  تََك ْرنَ  السَّ هُ  يَتَفَطَّ قُّ  ِمْن  َوتَْنَش
 َ ْحَمنِ  دََعْوا أَنْ  * َهدًّا اْلِجبَالُ  َوتَِخرُّ  ْرضُ اْأل ْحَمنِ  يَْنبَِغي َوَما * َولَدًا ِللرَّ ذَ  أَنْ  ِللرَّ َِّخ دًا يَت لُّ  إِنْ  * َولَ نْ  ُك ي َم  فِ

َماَواتِ  ي إِالَّ  َواْألَْرِض  السَّ ْحَمنِ  آَتِ رَّ دًا ال دْ  * َعْب اُهمْ  لَقَ دَُّهمْ  أَْحَص دًّا َوَع هِ  مْ َوُكلُُّه * َع ْومَ  آَتِي ةِ  يَ ْردًا اْلِقيَاَم  )فَ
دين لقول وتشنيع تقبيح وهذا سورة مريم . ذين الجاحدين، المعان وا ال رحمن أن زعم ً  اتخذ ال دا ول ،ول  كق

ولهم عن هللا تعالى هللا، بنات المالئكة: والمشركين هللا، ابن عزير : واليهود هللا، ابن المسيح: النصارى  ق
  .كبيرا علوا



 ٢

    بدٌ من عباد هللا تعالى :المسيح ع
ق هللا ومن  ه السالم من خل ه ، والمسيح علي ه وطاعت ق لعبادت ع الخل ق جمي د خل إن هللا سبحانه وتعالى ق

دُ  إِنِّي عباد هللا تعالى ، لذلك فإنه أول ما تكلم قال :( ِ  َعْب انِيَ  اہللَّ ابَ  آتَ ي اْلِكتَ ا َوَجعَلَنِ ي * نَبِيًّ ا َوَجعَلَنِ  ُمبَاَرًك
 َ َكاةِ  بِالصَّالةِ  َوأَْوَصانِي ُكْنتُ  َما ْينَ أ ا دُْمتُ  َما َوالزَّ الى :(َحيًّ ال تع ريم . وق َ  َوإِنَّ  ) سورة م ي اہللَّ مْ  َربِّ  َوَربُُّك

  ) سورة مريم ُمْستَِقيمٌ  ِصَراطٌ  َهذَا فَاْعبُدُوهُ 
تَْنِكفَ  لَنْ : (  وقال تعالى يحُ  يَْس ونَ  أَنْ  اْلَمِس دًا يَُك ِ  َعْب ةُ  َوال ہلِلَّ ونَ  اْلَمالئَِك بُ نْ  اْلُمقَرَّ تَْنِكفْ  َوَم نْ  يَْس هِ  َع  ِعبَادَتِ

تَْكبِرْ  ُرُهمْ  َويَْس هِ  فََسيَْحُش ا إِلَْي ا * َجِميعً ِذينَ  فَأَمَّ وا الَّ وا آَمنُ اِلَحاتِ  َوَعِملُ َوفِّيِهمْ  الصَّ وَرُهمْ  فَيُ دُُهمْ  أُُج نْ  َويَِزي  ِم
ا فَْضِلهِ  بُُهمْ  َواْستَْكبَُروا ْنَكفُوااْستَ  الَِّذينَ  َوأَمَّ ذِّ ذَابًا فَيُعَ ا َع دُونَ  َوال أَِليًم مْ  يَِج نْ  لَُه ِ  دُونِ  ِم ا اہللَّ يًرا َوال َوِليًّ ) نَِص

  ، ولن يستنكف بمعنى أن المسيح لن يمتنع عن عبادة هللا كما أنه لن يستكبر.سورة النساء
  ) .إِْسَرائِيلَ  ِلبَنِي َمثَال َوَجعَْلنَاهُ  َعلَْيهِ  نَاأَْنعَمْ  َعْبدٌ  إِال ُهوَ  إِنْ  ( وقال هللا تعالى :

  هللا :ُمْرَسٌل من عند عيسى عليه السالم رسول 
وح  م : (ن الم ـ وه يهم الصالة والس ة ـ عل زم الخمس وا الع د الرسل أول و أح الم ه ه الس إن عيسى علي

سورة األحزاب والثانية في سورة وقد ذكرهم هللا في آيتين احداهما في وإبراهيم وموسى وعيسى ودمحم ) 
نْ  َخلَتْ  قَدْ  َرُسولٌ  إِال َمْريَمَ  اْبنُ  اْلَمِسيحُ  َما، وقد قال هللا تعالى في إثبات أنه رسول من عنده : (الشورى   ِم

ُسلُ  قَْبِلهِ  هُ  الرُّ يقَةٌ  َوأُمُّ ا ِصدِّ أُْكالنِ  َكانَ امَ  يَ رْ  الطَّعَ يِّنُ  َكْيفَ  اْنُظ مُ  نُبَ اتِ  لَُه مَّ  اآليَ رْ  ثُ ى اْنُظ ونَ  أَنَّ ) سورة يُْؤفَُك
  المائدة 

ي َوَجعَْلنَا اإلْنِجيلَ  َوآتَْينَاهُ  َمْريَمَ  اْبنِ  بِِعيَسى َوقَفَّْينَا بُِرُسِلنَا آثَاِرِهمْ  َعلَى قَفَّْينَا ثُمَّ ( وقال تعالى : وبِ  فِ ِذينَ  قُلُ  الَّ
َوانِ  اْبتِغَاءَ  إِال َعلَْيِهمْ  َكتَْبنَاَها َما تَدَُعوَهاابْ  َوَرْهبَانِيَّةً  َوَرْحَمةً  َرأْفَةً  اتَّبَعُوهُ  ِ  ِرْض ا اہللَّ ا فََم قَّ  َرَعْوَه ا َح  ِرَعايَتَِه
  ) سورة الحديدفَاِسقُونَ  ِمْنُهمْ  َوَكثِيرٌ  أَْجَرُهمْ  ِمْنُهمْ  آَمنُوا الَِّذينَ  فَآتَْينَا

  لشريعة موسى عليه السالم: ومتبع ومكمل، عيسى عليه السالم رسول إلى بني إسرائيل خاصة 
  لقد أرسل هللا تعالى عيسى عليه السالم لدعوة بني إسرائيل خاصة ومما يدل على ذلك :

  سورة آل عمران.  )َربُِّكمْ  ِمنْ  بِآَيَةٍ  ِجئْتُُكمْ  قَدْ  أَنِّي إِْسَرائِيلَ  بَنِي إِلَى َوَرُسوًال تعالى : ( هلقو
قًا( تعالى : وقوله يْ  ِلَما َوُمَصدِّ دَيَّ  نَ بَ نَ  يَ ْوَراةِ  ِم لَّ  التَّ مْ  َوِألُِح ِذي بَْعضَ  لَُك مَ  الَّ ّرِ ْيُكمْ  ُح تُُكمْ  َعلَ ةٍ  َوِجئْ نْ  بِآَيَ  ِم
َ  فَاتَّقُوا َربُِّكمْ    ) َوأَِطيعُونِ  اہللَّ

  المسيح عليه السالم دعا إلى عبادة هللا وحده ال شريك له :
توحيد هللا وعبادته وحده ، ونهوا وحذروا من الشرك في  كل األنبياء ـ عليهم الصالة والسالم  ـ دعوا إلى

ه : الى عن ال هللا تع َ  إِنَّ ( عبادته .وقد كانت دعوة عيسى عليه السالم إلى عبادة هللا جل وعال ، ق ي اہللَّ  َربِّ
  سورة آل عمران )ُمْستَِقيمٌ  ِصَراطٌ  َهذَا فَاْعبُدُوهُ  َوَربُُّكمْ 

ُ  قَالَ  َوإِذْ  وقال هللا تعالى : ( يَ  اتَِّخذُونِي ِللنَّاِس  قُْلتَ  أَأَْنتَ  َمْريَمَ  اْبنَ  ِعيَسى يَا اہللَّ نْ  إِلََهْينِ  َوأُّمِ ِ  دُونِ  ِم الَ  اہللَّ  قَ
مُ  َعِلْمتَهُ  فَقَدْ  قُْلتُهُ  ُكْنتُ  إِنْ  بَِحقٍّ  ِلي لَْيسَ  َما أَقُولَ  أَنْ  ِلي يَُكونُ  َما ُسْبَحانَكَ  ا تَْعلَ ي َم َ  َوال نَْفِسي فِ مُ أ ا ْعلَ ي َم  فِ

كَ  نَْفِسكَ  تَ  إِنَّ المُ  أَْن وبِ  َع ا * اْلغُيُ تُ  َم مْ  قُْل ا إِال لَُه ي َم هِ  أََمْرتَنِ دُوا أَنِ  بِ َ  اْعبُ ي اہللَّ مْ  َربِّ ْيِهمْ  َوُكْنتُ  َوَربَُّك  َعلَ
ا فِيِهمْ  دُْمتُ  َما َشِهيدًا قِيبَ  أَْنتَ  ُكْنتَ  تََوفَّْيتَنِي فَلَمَّ ْيِهمْ  الرَّ َ  َعلَ ى ْنتَ َوأ لِّ  َعلَ ْيءٍ  ُك ِهيدٌ  َش ْبُهمْ  إِنْ  * َش ذِّ إِنَُّهمْ  تُعَ  فَ
  سورة المائدة. ) اْلَحِكيمُ  اْلعَِزيزُ  أَْنتَ  فَإِنَّكَ  لَُهمْ  تَْغِفرْ  َوإِنْ  ِعبَادُكَ 

  القرآن ينفي ألوهية المسيح :
فادعوا أنه الرب وأنه بن مريم وجعلوه إلهاً وغلوا فيه غلواً كبيراً القد عبد النصارى بضاللهم عيسى 

غلوا فيه وإثبات  نالمعبود واإلله ـ والعياذ باهلل ـ وقد اجتهد المسيح عليه السالم في دعوة النصارى الذي
في فقد انقسمت الطوائف إلى ثالث أنه عبد هلل تعالى وبلغ البالغ المبين ونحن على ذلك من الشاهدين ، 

وأرادوا قتله فرفعه هللا سبحانه وتعالى وعادوه د كفروا به ق )اليهود(عيسى عليه السالم ، فموقفهم من 
وهذه هي وعبدوه واتخذوه إلهاً من دون هللا  )النصارى(وغال فيه  إلى السماء ـ كما سيأتي بيانه ـ 

في عدة الذين نصروه وآزروه وأثنى عليهم القرآن الكريم  )الحواريون(، واتبعه قلة وهم الطائفة الثانية 
  .آيات 
 مريم ابن النصارى أطرت كما تطروني ال( : قال نبينا ملسو هيلع هللا ىلص محذراً من الغلو الذي وقع فيه النصارىوقد 
) رواه البخاري. ورسوله هللا عبد فقولوا عبد أنا فإنما  
ِ  َعلَى تَقُولُوا َوَال  ِدينُِكمْ  فِي تَْغلُوا َال  اْلِكتَابِ  أَْهلَ  يَاقال هللا تعالى : (و  اْبنُ  ِعيَسى اْلَمِسيحُ  إِنََّما اْلَحقَّ  إِالَّ  اہللَّ

ِ  َرُسولُ  َمْريَمَ  ِ  فَآَِمنُوا ِمْنهُ  َوُروحٌ  َمْريَمَ  ِإلَى أَْلقَاَها َوَكِلَمتُهُ  اہللَّ  لَُكمْ  َخْيًرا اْنتَُهوا ثََالثَةٌ  تَقُولُوا َوَال  َوُرُسِلهِ  بِاہللَّ



 ٣

ُ  إِنََّما َ  ُسْبَحانَهُ  َواِحدٌ  إِلَهٌ  اہللَّ ٌ  لَهُ  يَُكونَ  نْ أ ِ  َوَكفَى اْألَْرِض  فِي َوَما السََّماَواتِ  فِي َما لَهُ  َولَد سورة  )َوِكيالً  بِاہللَّ
 المائدة

َ  إِنَّ  قَالُوا الَِّذينَ  َكفَرَ  لَقَدْ وقال هللا تعالى :(  ُ  إِْسَرائِيلَ  بَنِي يَا اْلَمِسيحُ  َوقَالَ  َمْريَمَ  اْبنُ  اْلَمِسيحُ  ُهوَ  اہللَّ َ  وااْعبُد  اہللَّ
ِ  يُْشِركْ  ُ◌َمنْ  إِنَّهُ  َوَربَُّكمْ  َربِّي مَ  فَقَدْ  بِاہللَّ ُ  َحرَّ سورة  )أَْنَصارٍ  ِمنْ  ِللظَّاِلِمينَ  َوَما النَّارُ  َوَمأَْواهُ  اْلَجنَّةَ  َعلَْيهِ  اہللَّ

  .المائدة
  

  إلى السماء . في الحلقة القادمة والتي ستكون في بيان معجزاته وقصة رفعه ونواصل ـ بإذن هللا ـ
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  ):٢قصة المسيح عيسى ابن مريم عليه السالم في القرآن الكريم (
  د.عارف عوض الركابي

  معجزات عيسى عليه السالم :
لوأيّ لقد  ّل وعال ،وقد هللا سبحانه وتعالى رسله باآليات التي تدل على صدقهم وأنهم مرس ده ج د ن من عن

عليه السالم أن وبيّن المسيح ؛ تعالى المسيح عيسى ابن مريم عليه السالم بآيات ومعجزات و أيد سبحانه 
يهم السالم ، حيث ، من عند هللا تعالى  هذه اآليات اء عل ه األنبي ا درج علي وليست من عند نفسه ، وهذا م

دعوتهم ليعبد هللا وحده سبحانه  فيإنهم يستدلون بالمعجزات على صدقهم وصحة أخبارهم عن هللا تعالى 
ً وتعالى    .وال يشرك به شيئا

الُوا تَْحِملُهُ  قَْوَمَها بِهِ  فَأَتَتْ  (: (كالمه في المهد ) قال هللا تعالى :  ومن هذه المعجزات ا قَ ْريَمُ  يَ دْ  َم تِ  لَقَ  ِجئْ
َ  أَبُوكِ  َكانَ  َما َهاُرونَ  أُْختَ  يَا.  فَِريًّا َشْيئًا مُ  َكْيفَ  قَالُوا إِلَْيهِ  فَأََشاَرتْ  . بَِغيًّا أُمُّكِ  َكانَتْ  َماوَ  َسْوءٍ  اْمَرأ نْ  نَُكلِّ  َم
ِ  َعْبدُ  إِنِّي قَالَ  . َصبِيًّا اْلَمْهدِ  فِي َكانَ  انِي ُكْنتُ  َما أَْينَ  ُمبَاَرًكا َوَجعَلَنِي . نَبِيًّا َوَجعَلَنِي اْلِكتَابَ  آتَانِيَ  اہللَّ  َوأَْوَص

ا دُْمتُ  َما َكاةِ َوالزَّ  بِالصَّالةِ  ا . َحيًّ رًّ دَتِي َوبَ مْ  بَِواِل ي َولَ اًرا يَْجعَْلنِ ِقيًّا َجبَّ المُ .  َش يَّ  َوالسَّ ْومَ  َعلَ ْدتُ  يَ ْومَ  ُوِل  َويَ
  .) سورة مريمَحيًّا أُْبعَثُ  َويَْومَ  أَُموتُ 

إذن هللا ونفخه ه ذوي العاهات مثل األكمه واألبرص واألومنها : ( إحياؤه الموتى بإذن هللا وإبراؤ عمى ب
ى َوَرُسوالفي الطين الذي كهيئة الطير فيكون طيراً بإذن هللا ) قال هللا تعالى عنه : ( ي إِلَ َرائِيلَ  بَنِ ي إِْس  أَنِّ

نْ  بِآيَةٍ  ِجئْتُُكمْ  قَدْ  مْ  ِم ي َربُِّك قُ  أَنِّ مْ  أَْخلُ نَ  لَُك ينِ  ِم ةِ  الّطِ رِ  َكَهْيئَ أَْنفُخُ  الطَّْي هِ  فَ و فِي ًرا نُ فَيَُك إِْذنِ  َطْي ِ  بِ ِرئُ  اہللَّ  َوأُْب
ِ  بِإِْذنِ  اْلَمْوتَى َوأُْحيِي َواألْبَرصَ  األْكَمهَ  مْ  آليَةً  ذَِلكَ  فِي إِنَّ  بُيُوتُِكمْ  فِي تَدَِّخُرونَ  َوَما تَأُْكلُونَ  بَِما َوأُنَبِّئُُكمْ  اہللَّ  لَُك

  ) سورة آل عمران.ُمْؤِمنِينَ  ُكْنتُمْ  إِنْ 
ُ  قَالَ  إذْ ( :  وقال هللا تعالى ى َعلَْيكَ  نِْعَمتِي اْذُكرْ  َمْريَمَ  اْبنَ  ِعيَسى يَا اہللَّ دَتِكَ  َوَعل ْدتُكَ  إِذْ  َواِل ُروحِ  أَيَّ دُِس  بِ  اْلقُ

ال اْلَمْهدِ  فِي النَّاسَ  تَُكلِّمُ  ابَ  َعلَّْمتُكَ  َوإِذْ  َوَكْه ةَ  اْلِكتَ ْوَراةَ  َواْلِحْكَم لَ  َوالتَّ نَ  قُ تَْخلُ َوإِذْ  َواإلْنِجي ينِ  ِم ةِ  الّطِ  َكَهْيئَ
هَ  َوتُْبِرئُ  بِإِْذنِي َطْيًرا فَتَُكونُ  فِيَها فَتَْنفُخُ  بِإِْذنِي الطَّْيرِ  َرصَ  األْكَم إِْذنِي َواألْب ِرجُ  َوإِذْ  بِ ْوتَى تُْخ إِْذنِي اْلَم  َوإِذْ  بِ
  سورة المائدة. ) ُمبِينٌ  ِسْحرٌ  إِال َهذَا إِنْ  ِمْنُهمْ  َكفَُروا الَِّذينَ  فَقَالَ  بِاْلبَيِّنَاتِ  ِجئْتَُهمْ  إِذْ  َعْنكَ  إِْسَرائِيلَ  بَنِي َكفَْفتُ 

 َربَّنَا اللَُّهمَّ  َمْريَمَ  اْبنُ  ِعيَسى قَالَ  (المائدة التي أنزلها هللا عز وجل من السماء ، قال هللا تعالى :  ومنها : 
ً  َعلَْينَا أَنزلْ  ِلنَا دًاِعي لَنَا تَُكونُ  السََّماءِ  ِمنَ  َماِئدَة اِزقِينَ  َخيرُ  َوأَْنتَ  َواْرُزْقنَا ِمْنكَ  َوآيَةً  َوآِخِرنَا ألوَّ ُ  قَالَ  . الرَّ  اہللَّ
بُهُ  فَإِنِّي ِمْنُكمْ  بَْعدُ  يَْكفُرْ  فََمنْ  َعلَْيُكمْ  ُمنزلَُها إِنِّي بُهُ  ال َعذَابًا أَُعذِّ   ) اْلعَالَِمينَ  ِمنَ  أََحدًا أَُعذِّ

 مما وهي". المائدة سورة: "فيقال السورة تنسب وإليها ، المائدة قصة هذه": قال ابن كثير رحمه هللا 
 وداللة آية هللا فأنزلها بنزولها، دعاءه أجاب لما السالم عليه عيسى ورسوله عبده على به هللا امتن

."قاطعة وحجة باهرة معجزة  
 الحواريون يضرب بهم المثل في النصرة وصدق اإليمان :

).سورة ُمْسِلُمونَ  بِأَنَّنَا َواْشَهدْ  آََمنَّا قَالُوا َوبَِرُسوِلي بِي آَِمنُوا أَنْ  اْلَحَواِريِّينَ  إِلَى أَْوَحْيتُ  َوإِذْ ( قال هللا تعالى :
 المائدة . 

إن من فضل هللا تعالى ومنته على المسيح عيسى عليه السالم أن جعل له أنصاراً وأصحاباً آمنوا به 
. سبحانه وتعالى وأثنى عليهم مدحهم هللا  مر هللا تعالى ، ولذلك فقدلوا أوامتثوصدقوه ونصروه   

ِ  أَْنَصارَ  ُكونُوا آََمنُوا الَِّذينَ  أَيَُّها يَا وقال هللا تعالى :(  أَْنَصاِري َمنْ  ِلْلَحَواِريِّينَ  َمْريَمَ  اْبنُ  ِعيَسى قَالَ  َكَما اہللَّ
ِ  إِلَى َ  نَْحنُ  اْلَحَواِريُّونَ  قَالَ  اہللَّ ِ  ْنَصارُ أ  آََمنُوا الَِّذينَ  فَأَيَّْدنَا َطاِئفَةٌ  َوَكفََرتْ  إِْسَرائِيلَ  بَنِي ِمنْ  َطاِئفَةٌ  فَآََمنَتْ  اہللَّ
ِهمْ  َعلَى ) سورة الصف.َظاِهِرينَ  فَأَْصبَُحوا َعدُّوِ  

اوقال تعالى : ( ِ  إِلَى أَْنَصاِري َمنْ  قَالَ  اْلُكْفرَ  ِمْنُهمُ  ِعيَسى أََحسَّ  فَلَمَّ ِ  أَْنَصارُ  نَْحنُ  اْلَحَواِريُّونَ  قَالَ  اہللَّ  آَمنَّا اہللَّ
 ِ )سورة آل عمران.ُمْسِلُمونَ  بِأَنَّا َواْشَهدْ  بِاہللَّ  

 رفعه عليه السالم ونفي قتله أو صلبه :
ُ  َوَمَكرَ  َوَمَكُرواقال هللا تعالى: ( ُ  اہللَّ ُ  قَالَ  ِإذْ  .اْلَماِكِرينَ  َخْيرُ  َواہللَّ  إِلَيَّ  َوَرافِعُكَ  ُمتََوفِّيكَ  إِنِّي يَسىعِ  يَا اہللَّ

ُركَ   فَأَْحُكمُ  َمْرِجعُُكمْ  إِلَيَّ  ثُمَّ  اْلِقيَاَمةِ  يَْومِ  إِلَى َكفَُروا الَِّذينَ  فَْوقَ  اتَّبَعُوكَ  الَِّذينَ  َوَجاِعلُ  َكفَُروا الَِّذينَ  ِمنَ  َوُمَطّهِ
رة آل عمران.) سوتَْختَِلفُونَ  فِيهِ  ُكْنتُمْ  فِيَما بَْينَُكمْ   
)اآلية. بالليل يتوفاكم الذي وهو(:  تعالى هللا قال كمافإن النوم يسمى موتاً ؛ ؛  النوم : هنا بالوفاة المرادو

 هللا صلى هللا رسول وكان)اآلية. منامها في تمت لم والتي موتها حين األنفس يتوفى هللا : (تعالى وقال



 ٥

رواه البخاري  وإليه النشور) أماتنا ما بعد أحيانا الذي هللا الحمد(:  النوم من قام إذا يقول وسلم عليه
   ومسلم.

ِ  بِآَيَاتِ  َوُكْفِرِهمْ  ِميثَاقَُهمْ  نَْقِضِهمْ  فَبَِماوقال هللا تعالى عن اليهود : (  َوقَْوِلِهمْ  َحقٍّ  بِغَْيرِ  اْألَْنبِيَاءَ  َوقَتِْلِهمُ  اہللَّ
ُ  َطبَعَ  بَلْ  ُغْلفٌ  قُلُوبُنَا  . َعِظيًما بُْهتَانًا َمْريَمَ  َعلَى َوقَْوِلِهمْ  َوبُِكْفِرِهمْ  .قَِليًال  إِالَّ  يُْؤِمنُونَ  فََال  بُِكْفِرِهمْ  ْيَهاَعلَ  اہللَّ

ِ  َرُسولَ  َمْريَمَ  اْبنَ  ِعيَسى اْلَمِسيحَ  قَتَْلنَا إِنَّا َوقَْوِلِهمْ   اْختَلَفُوا الَِّذينَ  إِنَّ وَ  لَُهمْ  ُشبِّهَ  َولَِكنْ  َصلَبُوهُ  َوَما قَتَلُوهُ  َوَما اہللَّ
ُ  َرفَعَهُ  بَلْ  . يَِقينًا قَتَلُوهُ  َوَما الظَّنِّ  اتِّبَاعَ  إِالَّ  ِعْلمٍ  ِمنْ  ِبهِ  لَُهمْ  َما ِمْنهُ  َشكٍّ  لَِفي فِيهِ  ُ  َوَكانَ  إِلَْيهِ  اہللَّ  َعِزيًزا اہللَّ

  ) سورة النساء.َشِهيدًا َعلَْيِهمْ  يَُكونُ  اْلِقيَاَمةِ  َويَْومَ  َمْوتِهِ  قَْبلَ  بِهِ  لَيُْؤِمنَنَّ  إِالَّ  اْلِكتَابِ  أَْهلِ  ِمنْ  َوإِنْ  . َحِكيًما
 لما:  قالرضي هللا عنهما  عباس ابن عنوالنسائي وابن جرير الطبري وغيرهم  حاتم أبي ابنروى 
 نييع الحواريين من رجال عشر اثنا البيت وفي أصحابه على خرج السماء إلى عيسى يرفع أن هللا أراد

 أن بعد مرة عشرة اثنتي بي يكفر من منكم إن:  فقال ماء يقطر ورأسه البيت في عين من عليهم فخرج
 أحدثهم من شاب فقام ؟ درجتي في معي ويكون مكاني لتَ قْ فيُ  شبهي عليه ىقَ لْ يُ  أيكم:  قال ثم:  قال بي آمن
 أنا:  فقال الشاب فقام عليهم أعاد ثم ساجل:  فقال الشاب ذلك فقام،  عليهم أعاد ثم. اجلس:  له فقال . سنا
ُ  ، ذاك أنت هو :فقال ،  وجاء:  قال،  السماء إلى البيت في روزنة من عيسى عَ فِ رُ و عيسى شبه عليه لقيفأ

،  به آمن أن بعد مرة عشرة اثنتي بعضهم به فكفر ، صلبوه ثم فقتلوه الشبه فأخذوا اليهود من الطلب
 وقالت،  اليعقوبية وهؤالء السماء إلى صعد ثم شاء ما فينا هللا كان:  فرقة فقالت فرق ثالث وافترقوا

 هللا عبد فينا كان:  فرقة وقالت،  النسطورية وهؤالء إليه هللا رفعه ثم شاء ما هللا ابن فينا كان:  فرقة
 فلم افقتلوه المسلمة على الكافرتان فتظاهرت ،المسلمون وهؤالء إليه هللا رفعه ثم هللا شاء ما ورسوله

ً  اإلسالم يزل ً  هللا بعث حتى طامسا   . وسلم عليه هللا صلى دمحما
  ".النسائي ورواه عباس ابن إلى صحيح إسناد وهذا:" ر رحمه هللا في تفسيره قال الحافظ ابن كثي

عيسى ابن فإن هللا سبحانه وتعالى قد بيّن في كتابه الكريم ووّضح وجلّى وأظهر حقيقة ما صار للمسيح 
ن القرآن الكريم وتواترت عدم قتله ونفي صلبه وأنه رفعه إلى السماء ، كما بيّ  ه السالم من :عليمريم 

من عالمات الساعة ـ كما سيأتي بيانه ـ  عليه السالم في آخر الزمان وأن نزولهالسنة النبوية بأنه سينزل 
ذين جاروهم بجهلهم في به والنصارى الوبيّن القرآن الكريم أن اليهود الذين ادعوا قتل المسيح وصلْ 

ونحن المسلمون  ليس لهم بذلك من علم ؛ وإنما لديهم الشكوك واتباع الظن. من القرآن أنهاعتقاد ذلك بيّ 
في كتاب هللا وسنة رسوله  بما جاء فنعتقد وندين ن لنا ذلك أتم البيان وأوضحه ؛نحمد هللا تعالى الذي بيّ 

  الً) (ومن أصدق من هللا حديثاً).عليه الصالة والسالم (ومن أصدق من هللا قي
فيقول : إذا كان اليهود يتبجحون ـ بزعمهم الكاذب ـ أنهم قتلوا المسيح عليه السالم بل  وربما يسأل سائلٌ 

صلبوه ألنه عدّوهم ؛ والصلب عندهم يستلزم اللعنة !! فماذا يقول النصارى ـ وقد وافقوا اليهود في 
  ي سبب صلب من يعتقدون أنه الرب أو ابن الرب ؟!!قولهم بصلب المسيح ـ ماذا يقولون ف

ولإلجابة على هذا السؤال أقول : إن النصارى يوافقون اليهود ويعتقدون أن المسيح مات مصلوباً 
وتعليلهم لذلك : أنه ُصِلب فداًء للبشر لتخليصهم من خطيئة أبيهم آدم عليه السالم التي انتقلت إلى أبنائه 

من الشجرة التي نهي عنها ! فيقول النصارى : إن هذه الخطيئة أغضبت الرب بالوراثة !! وهي أكله 
على أبناء آدم ، ومنذ أن وقع آدم في الخطيئة والرب غضبان على بني آدم ! فكان ال بد من وسيط 
يتحمل هذا اإلثم ويرضى بأن يموت على الصليب !! وهذا الوسيط ال بد أن يكون ذا وضع مميز خاٍل 

خطأ وال يكون هذا إال ابن هللا ـ الذي هو هللا في زعمهم ـ وبعد قتله وصلبه يرضى هللا على من اإلثم وال
  بني آدم !!
أن هذه حيلة اخترعها النصارى ليبرروا بها ضاللهم المبين في  بإذن هللا ـ البيان بالتفصيل وسيأتي ـ

ـ وهو اعتقاد ن ضالل كبير فإنهم قد فروا ليواروا أنفسهم ع اعتقادهم بصلب المسيح عليه السالم .
  !!  ـ وهو كذبة وفرية التخليص والفداء  فوقعوا في ضالل أكبر منهالصلب ـ 

ً أن التنصير  للون به الناس ويدعونهم به إلى ليس لديهم ما يضوالمنصرين ومما ينبغي أن يعلم جيدا
الذي يعرف  والمخلص)(وهو فرية الخطيئة ! الفقر ـ إال هذا الزعمأو الجهل ـ مستغلين  نصرانيتهم

  بطالنه الواضح بمجرد حكايته.
  ونواصل في الحلقة القادمة بإذن هللا والتي ستكون في قصة نزول المسيح عليه السالم في آخر الزمان .

  
  ):٣قصة المسيح عيسى ابن مريم عليه السالم في القرآن الكريم (



 ٦

  د.عارف عوض الركابي
  :رض في آخر الزمان نزول المسيح عيسى عليه السالم إلى األ

  
زل        ه السالم ، فين ريم علي ن م بعد خروج المسيح الدجال ، وإفساده في األرض ، يبعث هللا عيسى اب

ين ، إذا  ى أجنحة ملك ه عل ارة البيضاء شرقي دمشق ، واضعاً كفي د المن إلى األرض، ويكون نزوله عن
ل  طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كالؤلؤ ، ويكون ة المنصورة  التي تقات ى الطائف نزوله عل

ى ال دجال عل ال ال ة لقت ون مجتمع ك  حق ، وتك ر تل ة الصالة ، يصلي خلف أمي ة إقام زل وقت إقام فين
    الطائفة .

زول عيسى  ذه اوقضية ن ان من القضايا المحسومة في ه ه السالم ـ في آخر الزم ريم ـ علي ن م ب
ك الكتاب الكريم والسنة النبويةنصوص على ما ورد في ا العلماء بناًء األمة، وقد أجمع عليه  مما يثبت ذل

  ، بل إن األحاديث التي وردت في إثبات ذلك قد  بلغت حد التواتر.
  ومن أدلة نزوله عليه السالم من القرآن :

الى : (١ ه تع ا/قول ِربَ  َولَمَّ نُ  ُض ْريَمَ  اْب ثَال َم كَ  إِذَا َم هُ  قَْوُم دُّونَ  ِمْن الُو.يَِص ا اَوقَ رٌ  أَآِلَهتُنَ وَ  أَمْ  َخْي ا ُه  َم
ُمونَ  قَْومٌ  ُهمْ  بَلْ  َجدَالً  إِال لَكَ  َضَربُوهُ  وَ  إِنْ  . َخِص دٌ  إِال ُه ا َعْب هِ  أَْنعَْمنَ اهُ  َعلَْي ثَال َوَجعَْلنَ ي َم َرائِيلَ  ِلبَنِ وْ .إِْس  َولَ

اءُ  ا نََش ْنُكمْ  لََجعَْلنَ ةً  ِم ي َمالئَِك ونَ  األْرِض  فِ مٌ  هُ َوإِنَّ.يَْخلُفُ اَعةِ  لَِعْل ال ِللسَّ ُرنَّ  فَ ا تَْمتَ ونِ  بَِه ذَا َواتَّبِعُ َراطٌ  َه  ِص
  ) سورة الزخرف.ُمْستَِقيمٌ 

ٌم للساعة) ، أي  ه لَِعْل فهذه اآليات جاءت في الحديث عن عيسى عليه السالم ، وفيها قوله تعالى : (وإن
راءة األخرى أن نزول عيسى عليه السالم قبل يوم القيامة عالمة على قرب السا ك الق ى ذل عة ، ويدل عل

ة عن  راءة مروي ذه الق ام الساعة ، وه : (وأنه لَعَلٌَم للساعة) بفتح العين والالم ؛ أي عالمة وأمارة على قي
  ابن عباس ومجاهد وغيرهما من أئمة التفسير.

) قال ِللسَّاَعةِ  لَِعْلمٌ  َوإِنَّهُ روى اإلمام أحمد بسنده إلى ابن عباس رضي هللا عنهما في تفسير هذه اآلية : (
  : "هو خروج عيسى ابن مريم عليه السالم قبل يوم القيامة".

  وقال الحافظ ابن كثير : " الصحيح أنه ـ أي الضمير ـ عائد على عيسى ؛ فإن السياق في ذكره ".
ِ  َرُسولَ  َمْريَمَ  اْبنَ  ِعيَسى اْلَمِسيحَ  قَتَْلنَا إِنَّا َوقَْوِلِهمْ / قوله تعالى : (٢ لَبُوهُ  َوَما قَتَلُوهُ  َوَما اہللَّ نْ  َص بِّهَ  َولَِك  ُش

ُ  َرفَعَهُ  بَلْ  . يَِقينًا قَتَلُوهُ  َوَما الظَّنِّ  اتِّبَاعَ  إِالَّ  ِعْلمٍ  ِمنْ  بِهِ  لَُهمْ  َما ِمْنهُ  َشكٍّ  لَِفي فِيهِ  اْختَلَفُوا الَِّذينَ  َوإِنَّ  لَُهمْ  هِ  اہللَّ  إِلَْي
ُ  َوَكانَ  هِ  لَيُْؤِمنَنَّ  إِالَّ  اْلِكتَابِ  أَْهلِ  ِمنْ  َوإِنْ  . َحِكيًما اَعِزيزً  اہللَّ لَ  بِ هِ  قَْب ْومَ  َمْوتِ ةِ  َويَ ونُ  اْلِقيَاَم ْيِهمْ  يَُك ِهيدًا َعلَ ) َش

  سورة النساء.
الى : ( ه تع نْ  َوإِنْ وفي قول لِ  ِم ابِ  أَْه ْؤِمنَنَّ  إِالَّ  اْلِكتَ هِ  لَيُ لَ  بِ هِ  قَْب ْومَ  َمْوتِ ةِ اْلِقيَا َويَ ونُ  َم ْيِهمْ  يَُك ِهيدًا َعلَ ) َش

الداللة على أن من أهل الكتاب من سيؤمن بعيسى عليه السالم آخر الزمان ، وذلك عند نزوله وقبل موته 
  ؛ كما جاءت بذلك األحاديث المتواترة الصحيحة ـ والتي سيأتي ذكر بعضها ـ
ل موت عيس د روى ابن جرير الطبري عن الحسن البصري أنه قال : " قب ه اآلن حي عن ى ، وهللا إن

  هللا ، ولكن إذا نزل آمنوا به جميعاً "
ه  ر هو الصحيح ؛ ألن ن جري ه اب ذي قال ذا ال ر:"وال شك أن ه ن جري ول اب ه لق وقال ابن كثير بعد نقل
المقصود من سياق اآلي في تقرير بطالن ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه وتسليم من سلم لهم من 

ون النصارى الجهل م ال يتبين بيه وه وا الش م فقتل ا شبه له ذلك ، وإنم ة ذلك ، فأخبر هللا أنه لم يكن األمر ك
ك األحاديث  ى ذل ا دلت عل ة ، كم وم القيام ل ي ينزل قب ه س اٍق حي ، وإن ه ب ه ، وإن ع إلي ه رف م إن ك ، ث ذل

  ". المتواترة
  

  عليه السالم من السنة النبوية : ومن أدلة نزوله
ال: عن أبي هريرة ر /١ ُن «ضي هللا عنه أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ق يُكُم اْب ِزَل فِ َكنَّ أَْن يَْن ِدِه، لَيُوِش ِذي نَْفِسي بِيَ َوالَّ

اُل َحتَّى الَ  يَض اْلَم ةَ، َويَِف َع اْلِجْزيَ َر، َويََض َل اْلِخْنِزي ِليَب، َويَْقتُ َر الصَّ ْدالً، فَيَْكِس ا َع هُ أََح َمْريََم َحَكًم دٌ، يَْقبَلَ
ا ا فِيَه دُّْنيَا َوَم َن ال رة:  »َحتَّى تَُكوَن السَّْجدَةُ اْلَواِحدَةُ َخْيًرا ِم و هري ال أب م ق ئْتُْم "ث َرُءوا إِْن ِش نْ  َوإِنْ : َواْق  ِم

  البخاري ومسلم . رواه" َشِهيدًا َعلَْيِهمْ  يَُكونُ  اْلِقيَاَمةِ  َويَْومَ  َمْوتِهِ  قَْبلَ  بِهِ  لَيُْؤِمنَنَّ  إِالَّ  اْلِكتَابِ  أَْهلِ 
يُكمْ  َمْريَمَ  اْبنُ  نََزلَ  إِذَا أَْنتُمْ  َكْيفَ / وروى البخاري ومسلم أيضاً أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال : (٢ اُمُكمْ  فِ ْنُكمْ  َوإَِم )  ِم

.  



 ٧

نَ  َجابِرَ / وعن ٣ دِ  ْب ِ  َعْب ال: اہللَّ ا ق ِمْعتُ  رضي هللا عنهم ىَّ  َس ه هللا صلى - النَّبِ لم علي ولُ  -وس  الَ  : ( يَقُ
تِى ِمنْ  َطائِفَةٌ  تََزالُ  نُ  ِعيَسى فَيَْنِزلُ  - قَالَ  - اْلِقيَاَمةِ  يَْومِ  إِلَى َظاِهِرينَ  اْلَحقِّ  َعلَى يُقَاتِلُونَ  أُمَّ ْريَمَ  اْب  صلى - َم
ه هللا لم علي ولُ  -وس ُرُهمْ  فَيَقُ الَ  أَِمي ا َصلِّ  تَعَ ولُ . لَنَ ُكمْ  إِنَّ . الَ  فَيَقُ ٍض  ىَعلَ بَْعَض َراءُ  بَْع ةَ . أَُم ِ  تَْكِرَم ِذهِ  اہللَّ  َه

ةَ    رواه مسلم..) األُمَّ
اءُ وقال عليه الصالة والسالم : (/ ٤ ٌ  األَْنبِيَ َوة الَّتٍ  إِْخ اتُُهمْ  ِلعَ َه تَّى أُمَّ نُُهمْ  َش دٌ  َوِدي ا َواِح ى َوأَنَ اِس  أَْولَ  النَّ
  ) رواه اإلمام أحمد وغيره.فَاْعِرفُوهُ  َرأَْيتُُموهُ  فَإِذَا نَاِزلٌ  َوإِنَّهُ  نَبِىٌّ  بَْينَهُ وَ  بَْينِى يَُكنْ  لَمْ  ألَنَّهُ  َمْريَمَ  اْبنِ  بِِعيَسى

ه النصوص  ت علي ا دل اع م دين اتب وم ال ى ي ان إل بعهم بإحس ن ت ابعين وم حابة والت ة الص إن طريق
ه الشرعية وتصديق خبر الرسول الصادق المصدوق عليه الصالة والسالم ، وهذا من مقتضى  شهادة أن

د  ه وزجر وأال يعب رسول هللا فإنها تقتضي : (طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واالنتهاء عما نهى عن
رون الماضية في  ر الق ة عب ذه األم ان من ه م واإليم رت عبارات ألهل العل هللا إال بما شرع) ،، وقد ُسّطِ

 ً راء  شأن نزول المسيح عليه السالم في آخر الزمان وهي كثيرة جدا ، أضع بين يدي أخوتي وأخواتي الق
  الكرام منها ما يلي :

ه أصحاب رسول هللا صلى هللا "قال اإلمام أحمد بن حنبل:  ان علي أصول السنة عندنا : التمسك بما ك
نة،."عليه وسلم ، واالقتداء بهم ،وترك البدع ، وكل بدعة فهي ضاللة دة أهل الس ثم ثم ذكر جملة من عقي

أن واإليما "قال :  ان ب ال مكتوب بين عينيه (كافر)، واألحاديث التي جاءت فيه، واإليم ن أن المسيح الدَّجَّ
  ".دذلك كائن، وأن عيسى ينزل فيقتله بباب لُ 

ن ":  الحنفي الطحاويأبو جعفر وقال  زول عيسى ب ال ،ون دَّجَّ ونؤمن بأشراط الساعة؛ من خروج ال
  ".مريم عليه السالم من السماء

د أهل السنة لألحاديث ": المالكيياض وقال القاضي ع ال حقُّ وصحيح عن دَّجَّ ه ال نزول عيسى وقتل
  ".الصحيحة في ذلك ، وليس في العقل وال في الشرع ما يبطله فوجب إثباته

وم  ملسو هيلع هللا ىلصتواترت األحاديث عن رسول هللا الشافعي:"قال ابن كثيرو ل ي ه السالم ـ قب زول عيسى ـ علي بن
 ً   ثم ذكر أكثر من ثمانية عشر حديثاً في نزوله. ."القيامة إماماً عادالً وحكماً مقسطا

ه :"وقال السفاريني الحنبلي  قد أجمعت األمة على نزول عيسى بن مريم ـ عليه السالم ـ ولم يخالف في
ة مالحدة ممن ال يعتد بخالفهموإنما أنكر ذلك الفالسفة والأحد من أهل الشريعة،  اع األم ، وقد انعقد إجم

  ."على أنه ينزل ويحكم بهذه الشريعة
دجال والمسيح):  ا جاء في المنتظر وال واتر م ه (التوضيح في ت رر أن "وقال الشوكاني في كتاب فتق

واترة، واأل دجال مت ي ال واردة ف ث ال واترة، واألحادي دي المنتظر مت ي المه واردة ف ث ال ث األحادي حادي
  ."الواردة في نزول عيسى بن مريم متواترة

اكر:  د دمحم ش يخ أحم ال الش ذه "وق ه به ا في ذي نحي ي عصرنا ال ددون أو المجردون ف د لعب المج وق
اة  ل انقضاء الحي ان قب األحاديث الدالة صراحة على نزول عيسى بن مريم ـ عليه السالم ـ  في آخر الزم

ون الدنيا تأويل منطٍو على اإلنكار تا رهم ال يؤمن ة أم م في حقيق ك أنه ار الصريح أخرى، ذل رة، وباإلنك
دين  ا من ال م مضمونها فيه ا يُعل بالغيب أو ال يكادون يؤمنون وهي أحاديث متواترة المعنى في مجموعه

  ".بالضرورة فال يجديهم اإلنكار وال التأويل
م  رهم من أهل العل اء األجالء وغي د حكى هؤالء العلم ديماً وحـ لق ً ق زول ـ ديثا ى ن ة عل اع األم إجم

ات عيسى بن مريم ـ عليه السالم ـ  في آخر الزمان وجمع العلماء هذه األحاديث ،  ك المؤلف وأُلفت في ذل
اه الكشميري الكثيرة، ور ش زول المسيح) للشيخ دمحم أن واتر في ن ا ت ومن هذه الكتب: كتاب (التصريح بم

ه السالم ـ في آخر الهندي، وقد جمع خمسة وسبعين حديثاً وردت  ريم ـ علي في إثبات نزول عيسى بن م
  .الزمان

املين  ك من الع يهم في ذل ى من يشوش عل فيجب على كل مسلم ومسلمة اإليمان بذلك ، وال يُْلتَفت إل
ة  ارهم الخرب أهوائهم وأفك بقاعدة :"خالف لتذكر" ، الذين ينكرون ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة ب

ي اد  المتناقضة ، والت بالد والعب ى هللا ال ار ، كف اء والكب ل العلم ال والصغار قب دى الجه وفة ل ت مكش بات
    شرهم وشررهم وشرههم وهرشهم...

ن حجر العسقالني:" ال الحافظ اب ه السالم ق اء قَالَ وفي استنباط الِحكمة من نزول المسيح علي :  اْلعُلََم
َ  ِمنْ  َغْيره دُون ِعيَسى نُُزول فِي اْلِحْكَمة دّ  ْنبِيَاءاْأل ي اْليَُهود َعلَى الرَّ مْ  فِ مْ  َزْعمه وهُ  أَنَُّه يَّنَ  ، قَتَلُ الَى اہللَّ  فَبَ  تَعَ
ْدفَن أََجله ِلدُنُوِّ  نُُزوله أَوْ  ، يَْقتُلُهمْ  الَِّذي َوأَنَّهُ  َكِذبهمْ  ي ِليُ ْيسَ  إِذْ  ، اْألَْرض فِ وقٍ  لَ نْ  ِلَمْخلُ َراب ِم وت أَنْ  التُّ  يَُم
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ا اہللَّ  دََعا إِنَّهُ :  َوقِيلَ .  َغْيرَها فِي ته دمحمََُّ ِصفَة َرأَى لَمَّ هُ  أَنْ  َوأُمَّ ْنُهمْ  يَْجعَل تََجابَ  ِم اَءهُ  اہللَّ  فَاْس اهُ  دَُع  َحتَّى َوأَْبقَ
َمان آِخر فِي يَْنِزل دًا الزَّ ْسَالم ِألَْمرِ  ُمَجدِّ ال ُخُروج فَيَُوافِق ، اْإلِ زل  "ويضاف إلى فَيَْقتُلهُ  ، الدَّجَّ ه ين ذلك : أن

ه  ه إال اإلسالم ، فإن مكذباً النصارى ، فيظهر زيفهم في دعواهم األباطيل ، ويهلك هللا الملل كلها في زمن
  يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ...

ا ثبت أيضاً في األحاديث الصحيحة أن المسيح عيسى  ول : إن مم إني أق وقبل أن أختم هذه الحلقة ف
ه الصالة والسالم ،  عليه السالم : سيحكم بالشريعة اإلسالمية ، فإنه مجددٌٌ◌ ألمر اإلسالم تابع للنبي علي

دم ذكر الحديث : ( د تق تُمْ  َكْيفَ إذ ال نبي بعد نبينا دمحم عليه الصالة والسالم وق َزلَ  إِذَا أَْن نُ  نَ ْريَمَ  اْب يُكمْ  َم  فِ
  هللا هذه األمة).).وقول المسيح :(.. تكرمة  ِمْنُكمْ  َوإَِماُمُكمْ 

ال : لم أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ق ا روى مس ه : يحج ، لم دم في الحديث ، وأن ذي نفسي  وأنه: يصلي كما تق ( وال
رة  وحاء حاجاً أو معتمراً ، أو ليثنيهما ) ؛ أي يجمع : بين الحج والعم ج بيده؛ ليُِهلَّنَّ ابن مريم بفّجِ الرَّ ، وف

  والمدينة سلكه النبي ملسو هيلع هللا ىلص إلى بدر وإلى مكة عام الفتح وفي حجة الوداع.الروحاء : مكان بين مكة 
ه يمكث سبع وأما مدة بقاء عيسى عليه السالم في األرض بعد نزوله ؛ فقد جاء في بعض الروايات أن

هللا عيسى  : ( فيبعثقوله عليه الصالة والسالم مام مسلم ففي رواية اإلن ، وفي بعضها أربعين سنة .سني
ام  اثنين عداوة ، بن مريم . . . ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين ل الش اردةً من قب اً ب م يرسل هللا ريح ث

  وجه األرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إال قبضه) ىفال يبقى عل
نة ين س ي األرض أربع ث ف ي داود: فيمك د وأب ام أحم ة اإلم ي رواي لي  وف وفى ، ويص م يت ه ث علي

  ) .المسلمون
ه : وكال هاتين الروايتين صحيحة ،  روايتين بقول ين ال ول من جمع ب ل ق ل الشيخ يوسف الواب وقد نق

ل " ه في األرض قب ى مكث إال أن تحمل رواية السبع سنين على مدة إقامته بعد نزوله ، ويكون مضافاً عل
ً  رفعه إلى السماء وكان عمره   ).شهوروثالثين سنة على الم إذ ذاك ثالثا

د  داء عن لب والف دة الص ض عقي ان ونق ي بي تكون ف ي س إذن هللا والت ة ب ة القادم ي الحلق ونواصل ف
  النصارى.

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  

  ):٤قصة المسيح عيسى ابن مريم عليه السالم في القرآن الكريم (
  د.عارف عوض الركابي

  نقض عقيدة الصلب والفداء لدى النصارى
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ى السماء في الحلقة الث       انية من هذه الحلقات بينت باألدلة رفع المسيح عيسى ابن مريم عليه السالم إل
م  دوا له ان أن النصارى أرادوا أن يوج دم بي ه وصلبه ، وتق ن قتل ود والنصارى م ده اليه ا اعتق ي م ونف

ا: ن ة أردت به ذه الحلق داء!! وه ة الف اخترعوا فري ادهم بصلب المسيح ف ا مخرجاً مناسباً من اعتق قض م
  يعتقده النصارى من الصلب والفداء بشيٍء من االختصار يقتضيه طبيعة هذه المقاالت .

دعوة  وهي : تأكيد حقيقة مهمةالبد من و ألة الصلب ، وأن ال ى مس وم عل أن الديانة النصرانية كلها تق
يس  الناسبه إلى النصرانية تقوم عليها ، إذ ليس في النصرانية أي عامل جذب يمكن أن يجذب  إليها ، ول

 ً زا ا تركي ذه القضية التي يركزون عليه اس سوى ه دم للن ً  فيها ما يمكن أن يتحدث فيه ويق ديدا ، وهي  ش
ذ داء، وذلك بإيحائهم للناس أنمسألة : الصلب والف يهم من الهم مغضوب عل يهم أعم ردودة عل هم هالكون م

ك مما يجعل اإلنسان الجاهل بحقيقة األ، والدتهم وقبل أن يولدوا  ه من تل ى كاهل مر يحس بثقل عظيم عل
ة والخ مالرزي ا، ث ه دور فيه ن ل م يك ي ل ة الت ذنب  طيئ عور بال ة الش ان فريس وا اإلنس د أن يوقع م بع إنه
و والخطيئة اب الرجاء بالمسيح المصلوب ، فيزين ه ب  ا، وتأنيب الضمير، والخوف من الهلكة ، يفتحوا ل

ان ممنألجل الناس ويدعو له ذلك العمل العظيم الذي قام به المسيح إذا ك ه ، ف ان ب ى اإليم ور  نه إل م يتن ل
م عقله بنور الهداية الربانية ونور  ا عل ا ، وم تخلص به ة التي ي اإلسالم يجد أن هذه هي الفرصة العظيم

  .المسكين أن األمر كله دعوى كاذبة وخطة خبيثة لإليقاع به وبأمثاله
ت اخ د اختلف ة ق ل النصارى المحّرف وم إن أناجي ر قضية الصلب المزع ي ذك ت ف راً وتباين اً كثي تالف

ذ المسيح  ه وتالمي ه ووقت ى المسيح والصلب وكيفيت م عل وتفاصيله ، وذلك فيما ذكر فيها مثل وقت الحك
ك ، وال  وغير ذلك ، وقد دونت هذه االختالفات وهي مجموعة في مباحث في الكتب المتخصصة في ذل

ل تكاد جزئية من أجزاء هذا الحدث إ ة بإنجي ا" مقارن ال وقد اختلفت عليها األناجيل ، خاصة إنجيل "يوحن
ا في  "لوقا ومرقص ومتى".بل العجيب أن بعض النصوص في كتب النصارى تنفي زعم الصلب كم
ى هللا بتضرعات ودموع أن يخلصه من  دم إل رسالة بولس إلى العبرانيين من أن المسيح عليه السالم تق

  ه استجاب لدعائه من أجل تقواه. الموت ، وأن هللا سبحان
ا  وه وم ا قتل الى : (وم ول هللا تع والنصارى في شك من أمرهم ولم يكونوا على بينة ، وقد سبق ذكر ق
اً  وه يقين ا قتل صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إال اتباع الظن وم

 ً   حكيماً). بل رفعه هللا إليه وكان هللا عزيزا
م  ى زعمه ار التي يترتب عل بّة والع ل النصارى لنفي الُس ا من قِبَ وأما قضية الفداء التي تم اختراعه
ذكرها  ع النصوص التي ي ا يكفي في نقضها : أن جمي ذه القضية مم واعتقادهم بصلب المسيح ، وإن ه

يّ  ا نص واحد يع يس فيه ة التي يزعمون النصارى في الداللة على أن الصلب وقع فداًء للبشر ل ن الخطيئ
ة!!! وكون  أن الفداء كان ألجلها ، وهي خطيئة أبينا آدم التي انتقلت في زعم النصارى إلى أبنائه بالوراث
جميع النصوص لم تحدد هذه الخطيئة فإن هذا مما يؤكد بجالء أن قضية الفداء من مخترعات النصارى 

  المتأخرين.
  في زعمهم الصلب والفداء فإني أسوق النقاط التالية : ولتوضيح فساد اعتقاد النصارى وضاللهم

ه  النصارى /إن آدم عليه السالم الذي يزعم١ اب من خطيئت أن الصلب والفداء كان ألجل خطيئته قد ت
 ، فما الذي يَُكفّر بصلب المسيح؟؟!!.  طـهسورة  ( ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ) :بقوله عز وجل

ة ، وإخراجه مقب بإأنه عوكما  وقد قبل هللا توبته وا مقصودين ن الجنة وتأثر أبناؤه بالعقوب م يكون ن ل
  بها .

د ابهم  وق ود في كت اً تموت ) المحرف أورد اليه وم تأكل من الشجرة موت ال آلدم : ( ألنك ي أن هللا ق
  "سفر التكوين"

اموتهم وقد وقع هذا آلدم بعد األكل من الشجرة بإخراجه وزوجته من الجنة إلى األرض ثم د ا فيه ، فق
  عوقبا بذلك ، كما ينص اليهود على إخراجهما من الجنة إلى األرض التي فيها الكد والتعب .

  . ؟؟!!حياء وألبسوها هذا اللبوسيئة آدم ، وأحيوها هذا اإلفمن أين أتى النصارى بفرية خط
ذ)إ٢ ه في حق هللا ن ما وقع من آدم عليه السالم هو أكله من الشجرة بإغواء الشيطان له وه ا ذنب من

ر زم لتكفي رب  هالذي نهاه عن األكل منها فالذنب بهذا لم يكن يل زل ال ى الصليب،أن ين ن أ بعدليصلب عل
ذي أن يهان ويذل من أجل  ذا ال ذنب فقط ، وه رة ال ة ومغف ول التوب ه قب يرضي نفسه ، بل األمر يكفي في
  القران الكريم . ذلك وقع كما نص على
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آدم عليه السالم يعتبر يسيراً بالنسبة لما فعله كثير من أبنائه من سب هللا عز وجل ن ما وقع من إ )٣
تن واال اد والف ر الفس ل ، ونش ي األرض بالقت اد  ف ال، واإلفس ل وع ره ج ادة غي ه  وعب تهزاء ب ل س ، وقت
 فهذا أعظم بكثير من خطيئة آدم عليه السالم .ئه ومحاربة أوليائه إلى غير ذلك ... أنبيا

ى الم النصارى  فعل ي : ك ه ف ه ورحمت ين عدل ع ب ى يجم ت ليصلب حت ل وق زل ك د أن ين أن هللا الب
  .!!!!!!زعمهم 
ذكر قد تم بال فائدة ـ  الذي هو هللا في زعمهم تعالى هللا عن قولهمـ ن صلب المسيح إ )٤ ك ألن، ت  وذل

ذيإنما ، خطيئة آدم ليست على بال بنيه وال تقض مضاجعهم  ق اإلنسان  ال ه يقل ه : ويخيف ه وجرائم ذنوب
  وهذه ال تدخل في كفارة المسيح في زعمهم .

ا من خطيئة آدم وسأل هللا أن يغفر رَ كَ ن األنبياء السابقين ليس فيهم من ذَ إ )٥ ى أنه دل عل ا ي ه مم ا ل ه
 .مخترعات النصارى 

يح )إ٦ ل المس دعاة والصالحين قب ابقين وال اء الس ى ـ ن األنبي اء عل اد النصارىبن انوا ذا ه اعتق ـ ك
ا  اوقد أخطأوا الطريق إذ لم يرشدو يدعون إلى ضاللة الناس إلى حقيقة تلك الخطيئة ويوعوهم بخطورته

 .!!!كما يفهمها النصارى 
ة  مالصالحين كلهم هالكون إذ لم تكفر عنهن األنبياء السابقين وعباد هللا إ )٧ ك الخطيئ تم تل ه ال ي ، ألن

  لوب في زعم النصارى .تكفيرها إال عن طريق المسيح المص
ً عليهما السالم زمنوعيسى دم آن بين )إ٨ رطويالً  ا ى  ، فمعنى ذلك أن هللا بقي متحي دة إل ذه الم اً كل ه

  .!!! ـ تعالى هللا عن ذلك علواً كبيراًـأن اهتدى إلى الوسيلة التي يعقد المصالحة فيها بين الناس ونفسه 
ه ال  تنتقل إلى أبنائه وال يستحقون هم العقوبة عليها ،ن الخطيئة وقعت من آدم عليه السالم فالإ )٩ ألن

ريم  ، بل هذا ينافي قواعد العدل أحد يعاقب بذنب غيره ران الك ذا في  الق ى ه وقد نص هللا عز وجل عل
نجم وله : ( أال تزر وازرة وزر أخرى) سورة بق ل او  .ال ة : (ال يقت وراة المحرف ذلك ورد في الت اء ك آلب

  سفر التثنية. اآلباء كل إنسان بخطيئته يقتل ) وال يقتل األوالد عن عن األوالد  
ذنب؟! )١٠ ر الم دل أن يعاقب غي ن هللا هل من الع م النصارى اب يس !! والمسيح في زع و ل من فه

ودعواهم أنه تقمص الجسد البشري ال ـ وهم بشر ـ؟؟!! عن آدم وذريته جنس بني آدم فكيف يعاقب بدالً 
  ألنه ليس من جنس البشر حسب كالمهم . يزيل هذه الحقيقة

ن هللا ١١ ى !! ) أن المسيح في زعم النصارى اب م يشفق عل ة التي جعلت هللا في زعمه أين الرحم ف
 !!!والموتة الشنيعة ؟! واللعنخلقه ويترك ابنه للعذاب والبالء واإلهانة عبيده و
ن هللا وهو هللا وأن المص نفي زعم النصارى أ )١٢ ان الملعون المسيح هو اب الى هللا  –لوب المه تع

ذا  –عن قولهم وتقدس  ر من هو هللا هلالج لج وتقدست أسماؤه فهل يوجد كفر أعظم من ه ى هللا أكب راء عل وافت
  األنعام.سورة  (سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم )هذا؟؟!! 
ه ئه وعرشه وعليا وتقدست أسماؤه من يعقل أن ينزل هللا هلالج لج ) هل يليق أو١٣ يسمح ألبغض أعدائه إلي
اذا ؟ !!؟أن يهينوه ويعذبوه ويصلبوه اليهود قتلة أألنبياء ، والرومان وهم ذا لم م هو يفعل ه أن جل !! ألث

 !!؟منجل ! أل؟! ألجل عبيده؟يرضي نفسه
د  يجب أن يستعاذ باهلل من الشيطان يقال ويقبل بحال من األحوال ، بل هذا مما ال يمكن أن رجيم عن ال

  !واس ، ويقال : سبحانك هذا بهتان عظيم!!والوسثل هذا الخاطر مرور م
دا )١٤ دة الف رحسب عقي اس ب م الن ون أعظ دى النصارى يك ى النصارى ء ل خصوصاً اً وفضالً عل

اً  رية عموم م  :والبش يح ، ألنه ان والواشي بالمس ود والروم م اليه م ه ي زع ديهم ف ى أي ق عل ذين تحق ال
  .!!!!!!هو الموت على الصليب "المخلّص" وجله المسيح اء من أالهدف األسمى  الذي جالنصارى 
م تكن إالن جميع تحركات المسيح ودعوته وفق اعتقاد النص) إ١٥ داء  ل يالً   ارى في الصلب والف تمث

 ونه على الصليب .فيعلق مما جعل اليهود يغضبون عليه ، !!!أحسن المسيح أداء الدور فيه
ي أن المسيح فدى البشر بدمه ، فمعنى ذلك أنه ال حاجة إلى اإليمان بناًء على دعوى النصارى ف )١٦

ل منألن الخطيئة قد ارتفعت ع وألوهيته وما إلى ذلك ،به واعتقاد صلبه   ن جميع البشر ببذله نفسه ، مث
ذا إن المطالبة فجاء أحد من الناس فقضى ذلك الدين عنه ، ف نٌ كان عليه ديْ  ه بمجرد القضاء وه تسقط عن

 ذلك دليل العقل . في يقول به النصارى مخالفين ما ال
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ذا الجسد إ )١٧ ة وأن ه ذي حمل الخطيئ ع في الجسد البشري ال أن الصلب وق ن دعوى النصارى ب
ة فالواجب  ، فلو!!!مات . دعوى تنقضها وتبطلها قصة قيامة المسيح عندهم  أن كان تجسد ألجل الخطيئ

 عليه. يفني ذلك الجسد بعد حلول العقوبة
ه  اإن دعوى أن المسيح قام من قبره ولمسوه وتأكدو )١٨ نقض دعوى أن منه ، ثم ارتفع إلى السماء ت
ثم إن الجسد البشري  الذي تجسد من أجله قد أداه وانتهى ، وأنه تجسد بالصورة البشرية ألن الدورابن هللا

  ضايا لو كانوا يعقلون .وهذا من أوضح الق !!حيث يذهب المسيح في زعمهم عن يمين أبيه ال حاجة إليه
والنقاط السابقة توجه لقول المتأخرين من النصارى الذين حددوا الخطيئة وهي بزعمهم : أكل آدم من 

  الشجرة ، أما على كالم المتقدمين من النصارى الذي لم يحددوا الخطيئة فإننا نقول لهم :
  أمرين: أحد كون المسيح كفارة للخطايا منن المراد إ

ا  فير لخطايا الناس التي اقترفوها في الماضيأحدهما: تك تقبل، وكالهم يقترفونها في المس ، أو التي س
  باطل.

ان ، وقد كان يتم تكفيرأما الخطايا الماضية فال تستحق هذا الفداء اإللـهي في زعمهم  ها بالتوبة والقرب
  لدى اليهود قبلهم وكان كافياً.

ك  اع النصارى أن يزعموأما الخطايا الماضية المستقبلية فال يستطي ا ألن ذل أن صلب المسيح مكفر له
ذنوب مهم ى ذنب من ال ة عل ذا عظم ، وفي ايعني إباحتها، وعدم ترتب العقوب دعوة المسيح  ه إبطال ل

  . !!!!!إلباحية والفجور والكفرالنفس من اآلثام والخطايا وفتح ل ودعوة الحواريين وبولس إلى تنقية
ر الخطاي م أن تكفي ا مع العل ام وهي الخطاي ه اإلنسان من اآلث ع في ا وق ه سوى م راد ب ق ال ي ا إذا أطل

 .ستر وغطى وال يكون ذلك إال فيما وقع وحدث إذ التكفير من كفر أي : ،الماضية
ه  ذا كل د ه ن بع ث م ذكاء والخب ن ال رة م ة كبي ى درج ل النصارى عل اءل : ه ان أن يتس ق اإلنس ح

ة الشيطاني الذي جعلهم يغلفون بغضهم هلل دعاوى الكاذب ذه ال ه السالم به  عز وجل وبغضهم للمسيح علي
ر م يعب ين أنه ذلك التي يظهرونها ويصرون على التمسك بها بدون أدنى دليل عقلي أو شرعي زاعم ون ب

  !!شدة حبهم هلل عز وجل وشدة حبهم للمسيح ايضاً؟! عن
اء  أم أنهم ديدة من الغب م ال يعلى درجة ش ذي جعله الي ال اء وحبوالحمق الغ ا هو ثن ين م زون ب   مي

ه  حقيقي ،  وبين ما هو طعن وسخرية ه المسيح علي ى نبي ى هللا عز وجل وعل اد تنفث عل وبغض وأحق
  السالم ؟.

ً :وصدق هللا القائل  الى  ..)(أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا ه تع ونقرأ في كل ركعة في الصالة قول
  الضالل الذي تقوم عليه النصرانية !!!. ) فما أعظمالضالين: (غير المغضوب عليهم وال 

ا بعضهم ، وممن  رهم ويصرح به وبناء على هذه العقائد فإنهم يعيشون في شكوك وأوهام يكتمها أكث
ه رة النصراني : ( ج . ر. و.ستوت ) في كتاب تح الكالم "المسيحية األصلية" ح صرح بهذه الحي يث افت

ل أن أعترف أتناول الموضوع (يعني معنى الصلب )  ولكن ال أجسر أن ( :  بقولهعن معنى الصليب  قب
ه أحداث  منه سوف يبقى سراً خفياً ، بصراحة بأن الكثير دور حول ذي ت ذلكم ألن الصليب هو المحور ال

ا الضعيفة ال تدرك ا للعجب كيف أن عقولن اريخ ؟! وي ً  هالت ا أ تمام د أن ي ذي فوال ب وم ال ه ينقشع تي الي ي
  )...ونرى المسيح كما هو ، الحجاب وتحل كل األلغاز
ة  مثم يقول في آخر الكال د فلسفة مطول ن هللا  :بع ذه القصة الخاصة بيسوع اب ( ومن المدهش أن ه

ه ايا ليست محبوبة في عصرنا الحاضرالذي حمل الخط ال عن حمل ا ، ويق ه قصاصها عن ا ورفع خطايان
  ية وهزء ...)عادل وغير أدبي وغير الئق ويمكن تحويله إلى سخرإنه عمل غير 

ال : م ق ل يجب أن ال ن(  ث وق الك ن هللا ) نتيجوف ل م ه المتفاضلة  ةنسى ( أن الك ه ونعم م ، رحمت فل
 ً الم لنفسه) ا يفرض على المسيح قصاصاً لم يكن هو نفسه مستعداً له فإن هللا ( كان في المسيح مصالحا لع

ا ال أستطيع؟. جلناة ألجعل المسيح خطيّ  بينما المسيحهللا في فكيف يمكن أن يكون  ذا م ه ه . أن أجيب عن
ول ن الرس ه  ولك ة عين ف الديان ي تحري ر ف دور األكب ه ال ان ل ذي ك ولس ال ول ب د بالرس (ويقص

ري هو ، وأنا أقبل الفكرة تماماً كما قبلت أن يسوع الناصجنباً إلى جنبيضع هاتين الحقيقتين النصرانية)
ا  ياً على شيء  من التناقضن كانت تبدو ظاهرإنسان وإله في شخص واحد .وإ ه كم ي أراه في عمل ، لكن

ل الحق أن نحل هذا التناقض أو نفك رموز ن كنا ال نستطيعإو أراه في شخصه ، هذا السر فينبغي أن نقب
ه  ى أن ا بمعن ا كماقصاص الخطيّاحتمل كما أعلنه المسيح وتالميذه بأنه احتمل خطايان ا الكتب ة عن تُعَلِّمن

  أ.هـ)
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ة  ، اعليه معقولية هذه العقيدة ثم اإلصرار غاية العجب من هذا االعتراف بعدمنعجب وإننا ل ذا غاي فه
م الضالل واالنحراف ، وكان األولى بهم إذ لم يعقلوا هذه المسائل أن يبحثوا ف ي مصادرها حتى يظهر له

ل  : ن تلك المصادر أساس االنحراف والضالل الذي يوجد لدى النصارى سواء في ذلكالحق ، فإ األناجي
  أو الرسائل الملحقة بها .

د النصارى أن  لم ـ : (إن من العجيب أن يعتق م أس ويقول عبد األحد داوود ـ وقد كان كاتباً نصرانياً ث
اء  هذا السر الالهوتي وهو خطيئة آدم وغضب هللا على الجنس البشري بسببها ظل مكتوماً عن كل األنبي

  د حادثة الصلب). السابقين ، ولم تكتشفه إال الكنيسة بع
  ونواصل ـ بإذن هللا ـ في الحلقة القادمة وهي األخيرة وستكون في نقض عقيدة التثليث .

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ):٥قصة المسيح عيسى ابن مريم عليه السالم في القرآن الكريم (
  د.عارف عوض الركابي
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  التليث عند النصارىنقض عقيدة 
ه واحد : األب إن م      عنى التلثيث أو الثالوث عند النصارى ـ كما في قاموس الكتاب المقدس ـ : (إل

  واالبن والروح القدس ، إله واحد ؛ ذات واحدة متساوين في القدرة والمجد ).
  ويفسرون هذه العقيدة بأن تعليم الثالوث يتضمن ما يلي :

  /وحدانية هللا .١
  دس./الهوت األب واالبن والروح الق٢
  / أن األب واالبن والروح القدس يمتاز كل منهم عن اآلخر منذ األزل وإلى األبد.٣
  / أنهم واحد في الذات والجوهر متساوون في القدرة والمجد.٤
  / أن بين أقانيم الثالوث تمييزاً في الوظائف والعمل.٥
ق / أن بعض أعمال الالهوت تنسب ـ في الكتاب المقدس ـ إلى األب واالبن وا٦ ل خل لروح القدس مث

دعوة ، وبعض  ار وال ل االختي ى األب مث ى الخصوص إل ب عل ال تنس ه، وبعض األعم الم وحفظ الع
ل  األعمال تنسب خصوصاً إلى االبن مثل الفداء ، وبعض األعمال تنسب خصوصاً إلى الروح القدس مث

  التجديد والتقديس.
  يلي :والذي يتضح من حكاية النصارى لعقيدتهم في الثالوث ما 

و واحد حقيقي وهو في الوقت نفسه  ه) حقيقي!! فه ذلك (تثليث ة وك ة) هللا حقيقي يزعمون أن (وحداني
م  ثالثة حقيقية!! حيث يتميز كل واحد من هؤالء الثالثة بأعمال ومميزات ليست من مميزات اآلخر ، وه

درتهم م متساوون في ق م يسبق  في نفس الوقت واحد في ذاتهم ؛ أي لهم ذات واحدة!!! وه ومجدهم ، ول
  أحد منهم اآلخر في وجوده!!!

  إنه شيء محير جداً !!
ه (سر األزل) : ( ي كتاب د ف ق جي ول القس توفي ه . وإن من يق ه وإدراك ٌر يصعب فهم الوث س إن الث

  ).!!يحاول إدراك سر الثالوث تمام اإلدراك كمن يحاول وضع مياه المحيط كلها في كفه
ذاه(الحق): (ويقول باسليوس إسحق في كتاب ا أجل إن ه يم عن التثليث فوق إدراكن ولكن عدم التعل

  ).إدراكه ال يبطله
ولهم  والنصارى يحاولون جاهدين وباستماتة أن يثبتوا أن التثليث ال يناقض الوحدانية !! وقد ألغوا عق

ذلك بذلك وأعموا أبصارهم ، فإن الفارق بين التوحيد والتثليث أكبر من الفارق بين السماء واأل رض ، ول
  فقد شهد بعضهم بالحيرة في هذا االعتقاد .

د شلبي) : (  اب (المسيحية ألحم ى يقول القس بوطر ـ إضافة لما سبق ـ كما في كت ك عل ا ذل د فهمن ق
ت  ي الوق ا ف اب ... وأم ين ينكشف الحج تقبل ح ي المس الء ف ر ج ه أكث و أن نفهم ا ، ونرج در عقولن ق

  ).!!يةالحاضر ففي القدر الذي فهمناه كفا
واءهم ومن أضل  ا يتبعون أه اعلم أنم ك ف م يستجيبوا ل إن ل ال : (ف وصدق هللا تبارك وتعالى حيث ق

  ممن اتبع هواه بغير هدى من هللا ). حقاً إنهم قد ضلوا كثيراً وهذه معتقداتهم تشهد عليهم بذلك .
  ((قصة طريفة)) :

م بعض قال الشيخ رحمة هللا العثماني في كتابه (إظهار الحق) : ( ة أشخاص وعلمه أنه قد تنصر ثالث
ذا القسيس  اء ه ه فجاء محب من أحب انوا في خدمت القسيسين العقائد الضرورية سيما عقيدة التثليث ، وك
د  ن العقائ يئاً م وا ش ل تعلم ذا المحب : ه أل ه ة أشخاص تنصروا ، فس ال: ثالث ن تنصر؟ فق أله عم وس

يرى محبه ، فسأله عن عقيدة التثليث ، فقال : إنك علمتني الضرورية ؟ فقال : نعم ، وطلب واحداً منهم ل
زل في  ذي ن أن اآللهة ثالثة أحدهم الذي هو في السماء ، والثاني تولد من بطن مريم العذراء ، والثالث ال
ذا  ال :ه رده ، وق نة ، فغضب القسيس وط ين س ن ثالث دما صار اب اني بع ه الث ى اإلل ام عل صورة الحم

اقي مجهول ، ثم طلب اآلخ ر منهم وسأله فقال : إنك علمتني أن اآللهة كانوا ثالثة وصلب واحداً منهم فالب
ال :  أله فق ْين فس ى األول إلهان ، فغضب عليه القسيس أيضاً وطرده ، ثم طلب الثالث وكان ذكياً بالنسبة إل

يح ، أن الو رب المس امالً بفضل ال اً ك داً وفهمت فهم اً جي ي حفظ ا علمتن والي حفظت م ا م ة ي د ثالث اح
ي  زم نف ه اآلن !! وإال يل اد وال إل ل االتح ل ألج ات الك ات فم نهم وم د م لب واح د  وص ة واح والثالث

  االتحاد)أ.هـ 
تدلون  ل يس ديهم دلي وليعلم إخوتي القراء أن النصارى مع حيرتهم في اعتقادهم بالتثليث إال أنهم ليس ل

  وت.به عليه ، وإنما يتحججون بما هو أوهى من خيوط العنكب
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ان  ن األدي توردوها) م د (اس أخرة، وق ي عصور مت ا ف دة واخترعوه ذه العقي دع النصارى ه د ابت وق
ل أن  اطق قب ر من المن ان منتشراً في كثي وم أن (التثليث) ك إن من المعل الوثنية التي كانت تحيط بهم ، ف

  يدعيه النصارى.
ي األلف ال ك ف الوث وذل ال بالث ن ق م أول م ابليون) ه ان (الب د ك ة لق وا اآلله يالد ، فجعل ل الم ع قب راب

  مجموعات وكل مجموعة ثالثة!!
الوث  اً للث ابهته تمام ى مش وتدل الرموز التي اكتشفت عن الثالوث المقدس عند (قدماء المصريين) عل

  النصراني سواء في عدد األقانيم أو في خاصية كل أقنوم منها ،
  الهندي) والثالوث النصراني .ويقرر بعض الباحثين وجود تشابه كبير بين الثالوث (

ى  ذي هو أصل الوجود اضطر إل وجاء في الكتب (الصينية) أن أصل كل شيء واحد وهذا الواحد ال
  إيجاد ثاٍن واألول والثاني انبثق منهما ثالث ومن هذه الثالثة صدر كل شيء.

الوثنيون) عبدوا إلهاً مثلث وكان (الفرس) يعبدون إلهاً مثلث األقانيم مثل الهنود تماماً ، وأيضاً (التتر 
  األقانيم وعلى أحد نقودهم الموجودة في متحف بطرسبرج صورة هذا اإلله المثلث األقانيم .

ل  الين قب وثنيين الض ن ال ة م دة الباطل ذه العقي داً أن مصدر ه ور الواضحة ج ن األم إن م الي ف وبالت
ا قُلْ عالى : (النصارى ، وقد حذر هللا تبارك وتعالى النصارى من ذلك ، قال ت لَ  يَ ابِ  أَْه وا ال اْلِكتَ ي تَْغلُ  فِ

َّبِعُوا َوال اْلَحقِّ  َغْيرَ  ِدينُِكمْ    ).السَّبِيلِ  َسَواءِ  َعنْ  َوَضلُّوا َكثِيًرا َوأََضلُّوا قَْبلُ  ِمنْ  َضلُّوا قَدْ  قَْومٍ  أَْهَواءَ  تَت
ِ  اْبنُ  اْلَمِسيحُ  النََّصاَرى َوقَالَتِ وقال تعالى : ( ْولُُهمْ  ِلكَ ذَ  اہللَّ أَْفَواِهِهمْ  قَ اِهئُونَ  بِ ْولَ  يَُض ِذينَ  قَ ُروا الَّ نْ  َكفَ  ِم

ُ  قَاتَلَُهمُ  قَْبلُ    ).يُْؤفَُكونَ  أَنَّى اہللَّ
  وتثبت وحدانية هللا!!النصارى المحرفة تبطل تثليثهم أناجيل 

دمت اإلشارة ل د تق ا ـ وق ا بينه د تناقضت فيم ذلك فق ة إن أناجيل النصارى قد حرفت ول ذلك في الحلق
  الماضية ـ لكن ال يمنع ذلك من إلزام النصارى ببعض ما ورد فيها ومن ذلك ما يلي :

  ) : (إنك قد أريت لتعلم أن الرب إلهنا رب واحد).٤/٣٥ورد في (سفر التثنية 
  ) : (اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد). ٦/٤وورد في (نفس السفر) أيضاً (

ة أن ١٧/٣وفي إنجيل (يوحنا  اة األبدي ذه هي الحي ه : ( وه ) أن المسيح عليه السالم قال في آخر أيام
  يعرفوك أنت اإلله الحقيقي وحدك ، ويسوع المسيح الذي أرسلته). 

ذا الكالم الواضح من دعوى التثليث  أين ه ة !! ف اجيلهم المحرف ومثل هذه النصوص كثير جداً في أن
  الوا بها على هللا غير الحق .المظلمة التي افتراها ُضالل النصارى وق

وا ال اْلِكتَابِ  أَْهلَ  يَا{  قال هللا تعالى : ي تَْغلُ نُِكمْ  فِ وا َوال ِدي ى تَقُولُ ِ  َعلَ قَّ  إِال اہللَّ ا اْلَح يحُ  إِنََّم  ِعيَسى اْلَمِس
ِ  َرُسولُ  َمْريَمَ  اْبنُ  آمِ  ِمْنهُ  َوُروحٌ  َمْريَمَ  إِلَى أَْلقَاَها َوَكِلَمتُهُ  اہللَّ ِ  نُوافَ اہللَّ ِلهِ  بِ وا َوال َوُرُس ةٌ  تَقُولُ وا ثَالثَ ًرا اْنتَُه  َخْي
ُ  إِنََّما لَُكمْ  ٌ  لَهُ  يَُكونَ  أَنْ  ُسْبَحانَهُ  َواِحدٌ  إِلَهٌ  اہللَّ ِ  َوَكفَى األْرِض  فِي َوَما السََّماَواتِ  فِي َما لَهُ  َولَد   ).َوِكيال بِاہللَّ

 ً ا  يقول دمحم مجدي مرجان ـ وقد كان نصرانيا ين لن ذا تب الوث) : (هك ثم أسلم ـ في كتابه (هللا واحد أم ث
مجافاة عقيدة الثالوث ألبسط قواعد العقل والمنطق والحساب ومدى بعدها عن الواقع والحق والصواب) 
ه  م كن م ال يستطيعون فه ي أنه ه : (أخبَرون ثم يحكي عن كثير من أقاربه من النصارى الحيرة والتيه بقول

س ، وأن كثيرين منهم يعيشون في صراع بين عقولهم وموروث معتقداتهم ، وحين تناقشت الثالوث المقد
ه  ر ، وأن الوث دون أي تمحيص أو تفكي ان بالث ه يجب اإليم ي أن ة أخبرون اء الكهن في ذلك مع بعض اآلب

الوث ال د أوالً في الث ؤمن ويعتق ى المسيحي أن ي م يلزم التسليم بهذا االعتقاد تسليماً أعمى ، فعل مقدس ، ث
يمكنه أن يجتهد بعد ذلك في فهم ما اعتقد ، فإذا لم يفلح في ذلك فإنه خير له أن يلغي عقله وال يلغي عقائد 

  اآلباء وتراث األجداد وتعاليم القسوس).أ.هـ
ا  ه ؟!! وم رى يستطيع فهم ا ت الوث !! فمن ي ذا الث م ه لقد عجز القساوسة وفالسفة النصارى عن فه

  امة من فهمه ؟!! .موقف البسطاء والع
ه  ه سبحانه في ربوبيت ات وحدانيت الى وإثب د هللا تع اع الحق وتوحي ى اتب ع النصارى إل دعو جمي إننا ن
ذلك ليسعدوا في  دعوهم ل ا ن ه السالم رسول هللا ، إنن وألوهيته ، واعتقاد أن المسيح عيسى ابن مريم علي

  بالتناقضات التي طالت بها معاناتهم. الدارين ولينأوا بأنفسهم عن حياة الحيرة والتيه والرضا 
  إن الشرك هو الظلم العظيم الذي ال أظلم وال أعظم منه ، قال تعالى : (إن الشرك لظلم عظيم).

ى تَعَالَْوا اْلِكتَابِ  أَْهلَ  يَا قُلْ وقال هللا تعالى : ( ةٍ  إِلَ َواءٍ  َكِلَم ا َس نَُكمْ  بَْينَنَ دَ  أَال َوبَْي َ  إِال نَْعبُ ِركَ  َوال اہللَّ هِ  نُْش  بِ
َِّخذَ  َوال َشْيئًا ِ  دُونِ  ِمنْ  أَْربَابًا بَْعًضا بَْعُضنَا يَت   ). ُمْسِلُمونَ  بِأَنَّا اْشَهدُوا فَقُولُوا تََولَّْوا فَإِنْ  اہللَّ



 ١٥

دبر  اللهم إنا نشهد أنك أنت هللا وحدك ، أنت الخالق وأنت الرازق وأنت المحيي والمميت ، وأنت الم
ا وأنك وحدك المست حق للعبادة والخضوع والذل ، ونشهد أن عيسى ابن مريم عبدك ورسولك وأنه قد دع

  إلى توحيدك وعبادتك نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى األمانة.
ُ  قَالَ  َوإِذْ ونؤمن بقولك الكريم : (  ا اہللَّ نَ  ِعيَسى يَ ْريَمَ  اْب تَ  َم تَ  أَأَْن اِس  قُْل ذُونِي ِللنَّ يَ  اتَِّخ ْينِ  َوأُّمِ نْ  إِلََه  ِم
ِ  دُونِ  مُ  َعِلْمتَهُ  فَقَدْ  قُْلتُهُ  ُكْنتُ  إِنْ  بَِحقٍّ  ِلي لَْيسَ  َما أَقُولَ  أَنْ  ِلي يَُكونُ  َما ُسْبَحانَكَ  قَالَ  اہللَّ ا تَْعلَ ي َم  َوال نَْفِسي فِ
دُوا أَنِ  بِهِ  نِيأََمْرتَ  َما إِال لَُهمْ  قُْلتُ  َما . اْلغُيُوبِ  َعالمُ  أَْنتَ  إِنَّكَ  نَْفِسكَ  فِي َما أَْعلَمُ  َ  اْعبُ ي اہللَّ مْ  َربِّ  َوُكْنتُ  َوَربَُّك

ا فِيِهمْ  دُْمتُ  َما َشِهيدًا َعلَْيِهمْ  قِيبَ  أَْنتَ  ُكْنتَ  تََوفَّْيتَنِي فَلَمَّ ْيِهمْ  الرَّ تَ  َعلَ ى َوأَْن لِّ  َعلَ ْيءٍ  ُك ِهيدٌ  َش ْبُهمْ  إِنْ  . َش ذِّ  تُعَ
  ).اْلَحِكيمُ  اْلعَِزيزُ  أَْنتَ  فَإِنَّكَ  ُهمْ لَ  تَْغِفرْ  َوإِنْ  ِعبَادُكَ  فَإِنَُّهمْ 

  وبهذا نصل إلى ختام هذه الحلقات الخمس ،،أسأل هللا تعالى أن ينفع بها ،،إنه سميع مجيب.
  

 
 


