
  



 : مقدمة
 جنسهم  من  الرسل  هؤالء  وجعل  ،رسًل   إليهم  أرسل  أن  ابلناس  وجل  عز  هللا  رمحة   من
هبا    هللا  مت ا  نعمة   وهذه  عنادهم،  على  ويصربوا  ،وأحواهلم  طبائعهم  ويعرفوا  إليهم،   ليأنسوا

َُدى  َجاَءُهمُ   ِإذ    يُ ؤ ِمُنوا  َأن    النَّاسَ   َمَنعَ   َوَما}:  فقال  عباده  على  اّللَُّ   أَبَ َعثَ   قَالُوا  َأن    ِإالَّ   اهل 
َر ضِ   ِف   َكانَ   َلو    ُقل    *   َرُسواًل   َبَشرًا   السََّماءِ   ِمنَ   َعَلي ِهم    لَنَ زَّل َنا  ُمط َمِئنِ يَ   ََي ُشونَ   َمَلِئَكة    اْل 
:  هللا  رمحه  كثري  ابن  قال  كما،  بعباده  هللا  لطف  من  وهذا  ،[95،  94:  اإلسراء]  َرُسواًل{   َمَلًكا
َِتهِ   ُلط ِفهِ   َعَلى  ُمنَ بِ ًها  تَ َعاَل   "قَالَ  َقُهوا  ِجن ِسِهم ،  ِمن    الرَُّسولَ   إِلَي ِهمُ   يَ ب  َعثُ   ِإنَّهُ :  ِبِعَباِدهِ   َوَرمح   لِيَ ف 
َهُموا  َعن هُ   ِمنَ   َرُسواًل   ال َبَشرِ   ِإَل   بَ َعثَ   َوَلو    َوُمَكاَلَمِتِه،  ُُمَاطََبِتهِ   ِمن    لَِتَمكُِّنِهم    ِمن ُه،  َويَ ف 

َتطَاُعوا  َلَما  ال َمَلِئَكةِ  ذَ   َواَل   ُمَواَجَهَتهُ   اس  َخ   َعَلى  اّللَُّ   َمنَّ   }َلَقد  :  تَ َعاَل   قَالَ   َكَما  َعن ُه،   اْل 
َرانَ   ]آلِ   أَن  ُفِسِهم {  ِمن    َرُسوال  ِفيِهم    بَ َعثَ   ِإذ    ال ُمؤ ِمِنيَ   َجاءَُكم    }َلَقد  :  تَ َعاَل   َوقَالَ ،  [164:  ِعم 

ُلو  ِمن ُكم    َرُسوال  ِفيُكم    أَر َسل َنا  }َكَما:  تَ َعاَل   َوقَالَ ،  [128:  ]الت َّو بَةِ   أَن  ُفِسُكم {  ِمن    َرُسول    يَ ت  
يُكم    آََيتَِنا   َعَلي ُكم   َمةَ   ال ِكَتابَ   َويُ َعلِ ُمُكمُ   َويُ زَكِ  ك    *   تَ ع َلُمونَ   َتُكونُوا  لَ    َما  َويُ َعلِ ُمُكم    َواْلِ 

ُكُروا  أَذ ُكر ُكم    فَاذ ُكُروِن  ُفُروِن{  َوال  ِل   َواش   }َلو  :  َهاُهَنا  قَالَ   َوهِلََذا؛  [152  ،151:  ]ال بَ َقَرةِ   َتك 
 السََّماءِ   ِمنَ   َعَلي ِهم    }لَنزل َنا  ِفيَها  أَن  ُتم    َكَما:  َأي    ُمط َمِئنِ َي{  ََي ُشونَ   َملِئَكة    اْلر ضِ   ِف   َكانَ 
ُتم    َوَلمَّا  ِجن ِسِهم ،  ِمن  :  َأي    َرُسوال{   َمَلًكا  لطًفا  منكم  رسلنا  فيكم  بَ َعث  َنا  َبَشرًا،  أَن  ُتم    ُكن  

  .(1) ورمحة" 
 أُن زِلَ   َلو اَل   َوقَالُوا}:  تعال  قال  كما  العذاب  هلم  للعجَّ   الناس  كفر  مثا  ملكً   هللا   أنزل  لوو 
َم رُ   َلُقِضيَ   َمَلًكا   أَن  زَل َنا  َوَلو    َمَلك    َعَلي هِ   َرُجًل   ََلََعل َناهُ   َمَلًكا  َجَعل َناهُ   َوَلو    *  يُ ن َظُرونَ   اَل   مُثَّ   اْل 

َنا  . [9، 8: اْلنعام]{ يَ ل ِبُسونَ  َما َعَلي ِهم   َولََلَبس 
 ابهلل  إال  تليق  ال  بصفات   الرسل  بعض  وصف  على  الغلو   حيمله  قد  الناس  بعض   لكن

 النصارى   كاعتقاد   الرسل،  بعض   ف   الربوبية   أو   اْللوهية   عتقاداب  اْلمر  وصل  حىت  ، وجل  عز
 اْلقانيم   من  الثان  اْلقنوم  هو  أو   ثلثة،  اثلث  أو  هللا  ابن  أو   هللا  أنه  مرمي  ابن  املسيح  ف

 
  دار :  ط،  الدمشقي  مث  البصري  القرشي  كثري  بن  عمر  بن  إمساعيل  الفداء  ْليب  كثري  ابن  تفسري  (1)

 (.121 /5)  طيبة



  والباطنية   واالحتادية   واْللولية   الصوفية   من  املسلمي  غلة  بعض   واعتقاد،  الثلثة  اإلهلية 
  ، الكون  ف  التصرف  وَيلك  ،الغيب  يعلم  كونه  من  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  ف  وغريهم
 .اكبريً ا  علو   الظاملون يقول  عما هللا  تعال، والقلم اللوح علم وعنده ،والنفع  الضر وَيلك

 ، -والسلم   الصلة  أفضل  عليهم-  النبيي  كل  بشرية   إلثبات   يسرية  مقارنة   وهذه
 من   العزم  أول  من  وجعلهما  ،ابلرسالة   وجل  عز  هللا  ختصهماا  البشر  من  بشرين   وكوهنم
 املقدس   الكتاب  النصارى  إجنيل  ومن  الكرمي   القرآن  من  عليه  لوندل    ذلك  نثبت ،  الرسل

 عندهم. 
 :  النسب واملولد واحلمل: أوًل 

 :وسلم عليه هللا صلى النيب
  كلب  بن  قصي  بن  مناف  عبد  بن  هاشم  بن  املطلب  عبد  بن  هللا  عبد  بن  حممد  هو

  بن   خزَية   بن  كنانة   بن  النضر  بن  مالك  بن  فهر  بن  غالب  بن  لؤي  بن  كعب  بن  مرة  بن
 .وسلم عليه هللا صلى  عدانن بن معد بن نزار بن مضر بن إلياس بن مدركة 

 من  العرب  ف  ما  خلصة  ،مجعت  نبيلة   كية ز   أسرة   من  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  ولد
  وسلم  عليه  هللا  صلى  قال  كما،  ورذائل  أوضار  من  يشينهم  عما  وترفعت،  الفضائل  أنواع
 ِكنهانهةه،   ِمنْ   قُ رهْيًشا  وهاْصطهفهى  ِإْْسهاِعيله،   وهلهدِ   ِمنْ   ِكنهانهةه   اْصطهفهى  هللاه   »ِإن  :  نفسه  عن

،   بهِن  قُ رهْيش   ِمنْ  وهاْصطهفهى « بهِن  ِمنْ  وهاْصطهفهاِن  ههاِشم   .(1) ههاِشم 
 اَلاهلية   سفاح  من  يصبه  ل  ،شريف  صحيح  نكاح  من  وسلم  عليه  هللا  صلى  وولد

 من   ،سفاح  من  أخرج  ومل  ، نكاح  من  »خرجت:  وسلم  عليه  هللا  صلى  قال  كما  ،شيء
 . (2) «شيء اجلاهلية سفاح من يصبن  ومل ، وأمي أيب ولدن أن إىل آدم لدن

 ت يلفِ   أو  العجب  يستدعِ يَ   ما  فيه  ليس  ،امعتادً   محًل   وهب  تبن   منة آ  أمه  به  ومحلت
:  قال  ،هللا  رسول  َي  نفسك  عن  ثناحد ِ :  -عليهم  هللا  رضوان-  الصحابة   له  قال  وملا  النظر،

 
ِليمِ   َوَسلََّم،  َعَلي هِ   هللاُ   َصلَّى  النَّيب ِ   َنَسبِ   َفض لِ   اَببُ ،  الفضائل  كتاب  مسلم،  رواه  (1) َجرِ   َوَتس   َعَلي هِ   اْلَ 

 (. 2276) الن ُّبُ وَّةِ  قَ ب لَ 
 (.3225) اَلامع صحيح ف اْللبان وحسنه الطيالسي، رواه (2)



ة  هها  خهرهجه   أهن هُ   رهأهتْ   ال ِت   أُمِ ي  وهُرْؤيه   ق هْومهُه،   ِعيسهى  وهِبشهارهة  ، ِإبْ رهاِهيمه   أهيب   »دهْعوه   نُور    ِمن ْ
 . (1) عهلهْيِهْم« هللاِ  صهلهوهاتُ  الن ِبيِ يه  أُم ههاتُ  ت هرهى وهكهذهِلكه  الش اِم، ُقُصورُ  لههُ  أهضهاءهتْ 
  شرفات   أربع  فسقطت  د، امليل  عند  وقعت  ابلبعثة   إرهاصات  أن   البعض   روى  وقد

  عام،   أبلف  ذلك  قبل  ختمد  ول  ا،هنيعبدو   اليت  اجملوس  انر  ومخدت  كسرى،  إيوان  من
  عراابً   خيًل   تقود  صعاابً   )إيل(  كسرى  وزير  ىورأ،  "ساوه"  حبرية  حول  الكنائس  واهندمت

 ذلك. أفزعه أصبح فلما بلدهم، ف وانتشرت، دجلة  قطعت قد
َوة    ِإَل   َدفَ ُعوهُ   قُ َري ش    ِمن    ُوِلدَ   ِإَذا  ال َمو لُودُ   وَكانَ  ِفيَ   الصُّب ِح،  ِإَل   قُ َري ش    ِمن    ِنس   َعَلي هِ   فَ َيك 

َوة    ِإَل   ال ُمطَِّلبِ   َعب دُ   َدفَ َعهُ   َوَسلَّمَ   َعَلي هِ   هللاُ   َصلَّى  هللاِ   َرُسولُ   ُوِلدَ   فَ َلمَّا  ،بُ ر َمةً  ِفيَ   ِنس    َعَلي هِ   َيك 
نَ   فَ َلمَّا  بُ ر َمًة، َ،   َأص َبح  نَ   أََتي  ِ،  َعَلي هِ   ان  َفَلَقت    َقدِ   ال رُب َمةَ   فَ َوَجد  نَهُ   اِبث  نَ َتي  ُتوحَ   فَ َوَجد    َمف 

،ِ  لُوًدا َمو    رَأَي  َنا  َما:  َلهُ   فَ ُقل نَ   ال ُمطَِّلِب،  َعب دُ   فََأََتُهنَّ   ،السََّماءِ   ِإَل   بَِبَصرِهِ   َشاِخًصا  ال َعي  َني 
اَنهُ   ِمث  َلُه، اَنهُ   ال رُب َمُة،  َعن هُ   ان  َفَلَقت    َقدِ   َوَجد  ُتوحَ   َوَوَجد  ِ،  َمف   ِإَل   بَِبَصرِهِ   َشاِخًصا   ال َعي  َني 

َفظ َنُه، :  فَ َقالَ   السََّماِء. ًا.  ُيِصيبَ   َأن    أَر ُجو  فَِإن ِ   اح    َعن ُه،   َذَبحَ   السَّاِبعُ   ال يَ و مُ   َكانَ   فَ َلمَّا  َخري 
تَ َنا  الَِّذي  َهَذا  اب  َنكَ   أَرَأَي تَ   ال ُمطَِّلِب،   َعب دَ   َيَ :  قَالُوا  َأَكُلوا   فَ َلمَّا  قُ َري ًشا،  َلهُ   َوَدَعا َرم   َعَلى   َأك 

ِهِه،  َتُه؟  َما  َوج  ُتهُ :  قَالَ   مَسَّي   َاءِ   َعن    ِبهِ   َرِغب تَ   فَِلمَ :  قَالُوا  حُمَمًَّدا.  مَسَّي   لِ   َأمس  :  قَالَ   بَ ي ِتِه؟  أَه 
َر ضِ  ِف  َوَخل ُقهُ  السََّماءِ  ِف  تَ َعاَل  هللاُ  حَي َمَدهُ  َأن   أََرد تُ   . (2)اْل 

 يولد  فلم،  البشر  من  كغريه  طبيعية   والدةً   وسلم  عليه  هللا  صلى  والدته  كانت  هكذا
 هللا  صلى  فيه  الغلو  أهل  يدعيه  مما  ذلك  غري  أو،  أجله  من  آدم  خلق  وال،  آدم   قبل  مثًل 
 وسلم.  عليه

 :  السالم عليه مرمي بنا عيسى
 ، عجيب  حدث  وهو  ،أب  غري  من  والسلم  الصلة  عليه  مرمي  بن ا  عيسى  املسيح  ولد

 ِعيَسى   َمَثلَ   ِإنَّ }  ، أم  غري  ومن   أب  غري   من  خلق  الذي   آدم  خلق  من  أعجب  ليس  ولكنه
 . [59]آل عمران:  {فَ َيُكونُ  ُكن  َلهُ  قَالَ  مِثَّ  تُ رَاب   ِمن  َخَلَقهُ  آَدمَ  َكَمَثلِ   اّلل ِ  ِعندَ 

 
 (. 17163) أمحد رواه (1)
 . (81-80 /3) دمشق َتريخ  رواه ابن عساكر ف (2)



 قال  كما  العاملي  نساء  على  املصطفاة  املطهرة  البتول  عمران   بنةا  مرمي  بنا  عيسى  فهو
َطَفاكِ   اّللََّ   ِإنَّ   ََيَمر ميَُ   ال َمَلِئَكةُ   قَاَلتِ   }َوِإذ  :  تعال َطَفاكِ   َوَطهََّركِ   اص    ِنَساءِ   َعَلى  َواص 

 . [42: عمران آل] ال َعاَلِمَي{
 ، َشرِيًفا  نَِبي ا  َيُكونَ   أبَِن    َوُبشِ َرت    أب،  غري  من  ولد  منها  ليكون  وجل  عز  هللا  اختارها

دِ   ِف   النَّاسَ   }َوُيَكلِ مُ   َواِلد ;  َغري ِ   ِمن    َوَلد    ُوُجودِ   ِمن    فَ تَ َعجََّبت  ،  [46]آل عمران:    {وكهًل   ال َمه 
َا َا  تَ تَ َزوَُّج،  ممَّن    ِهيَ   َواَل   هَلَا،  َزو جَ   اَل   ِْلَهنَّ رَبْت    ِإَذا   َيَشاُء،  َما  َعَلى  قَاِدر    اّللََّ   أبَِنَّ   ال َمَلِئَكةُ   َفَأخ 

َا أَم رًا َقَضى َتَكاَنت   .فَ َيُكونُ  ،ُكن  :  َلهُ  يَ ُقولُ  فَِإَّنَّ  . (1)اّللَِّ   ِْلَم رِ  َوَسلََّمت   َوَأاَنَبت   ِلَذِلكَ  فَاس 
  ُكن تَ   ِإن    ِمن كَ   اِبلرَّمح َنِ   أَُعوذُ   ِإن ِ   قَاَلت  }  ،فزعت  رأته  فلما  ،جربيل  إليها  هللا  فأرسل

َا  قَالَ   *  َتِقي ا  َولَ    ُغَلم    ِل   َيُكونُ   َأّنَّ   قَاَلت    *  زَِكي ا  ُغَلًما  َلكِ   ِْلََهبَ   َربِ كِ   َرُسولُ   َأانَ   ِإَّنَّ
ِن  َعَلهُ   َهيِ     َعَليَّ   ُهوَ   َربُّكِ   قَالَ   َكَذِلكِ   قَالَ   *  بَِغي ا  َأكُ   َولَ    َبَشر    ََي َسس    َوَرمح َةً   لِلنَّاسِ   آيَةً   َولَِنج 

 . [21-18: مرمي] َمق ِضي ا{  أَم رًا وََكانَ  ِمنَّا
  وجل  عز  هللا  قدرة  من  وهذا  أمه،  إل  ونسب  أب،  غري  من  خلق  السلم  عليه  فعيسى

 .فيكون ،كن  :للشيء يقول الذي
َها  َظَهَرت    َلمَّاو  لِ   َُمَاِيلُ   َعَلي   َم  رَائِيلَ   َبِن   ُعبَّادِ   ِمن    َرُجل    ِلَذِلكَ   َفِطنَ   َمن    أَوَّلَ   َكانَ   اْل    ِإس 
  َعَجًبا   َذِلكَ   ِمن    يَ تَ َعجَّبُ   َفَجَعلَ   َخاهِلَا،  اب نَ   وََكانَ   النَّجَّاُر.  يَ ع ُقوبَ   ب نُ   يُوُسفُ :  َلهُ   يُ َقالُ 

 َولَي سَ   ُحب  َلى  يَ رَاَها  َذِلكَ   َمعَ   َوُهوَ   َوِعَباَدِْتَا،  َونَ زَاَهِتَها  ِدََينَِتَها  ِمن    يَ ع َلمُ   ِلَما  َوَذِلكَ   َشِديًدا،
ر ؟!  َغري ِ   ِمن    َزر ع    َيُكونُ   َهل    ،َمر ميَُ  َيَ :  فَ َقالَ   ال َكَلِم،  ِف   يَ و م    َذاتَ   هَلَا  فَ َعرَّضَ   َزو ج ،  هَلَا  َبذ 

َوََّل؟!   الزَّر عَ   َخَلقَ   َفَمن    نَ َعم ،:  قَاَلت     َمَطر ؟!  َواَل   َماء    َغري ِ   ِمن    َشَجر    َيُكونُ   فَ َهل  :  قَالَ   مُثَّ   اْل 
َوََّل؟! الشََّجرَ  َخَلقَ  َفَمن   نَ َعم ،: قَاَلت   : قَاَلت   ذََكر ؟! َغري ِ  ِمن    َوَلد   َيُكونُ  فَ َهل  : قَالَ  مُثَّ  اْل 
 . (2)أُن  َثى َواَل  ذََكر   َغري ِ  ِمن   آَدمَ  َخَلقَ   اّللََّ  ِإنَّ  نَ َعم ،

 قدرته   على  وعلمة   آية   للناس  هللا  وجعله  السلم،  عليه  بعيسى   مرمي  محلت  وهكذا
  وخلق   أنثى،  بل  ذكر  من  حواء  وخلق  أنثى،  وال  ذكر  غري  من  آدم   خلق  فقد  ،خلقه  وتنوع

 
 (. 439 /2) للطباعة  هجر دار: ط، كثري  البن، والنهاية البداية (1)
 . (441  /2) كثري  البن ،والنهاية البدايةينظر:  (2)



  القسمة   تفتم    ذكر،  بل  أنثى  من  وجدهأ  فإنه  عيسى  إال  وأنثى،  ذكر  من  الذرية   بقية 
 سلطانه.   وعظيم قدرته كمال  على الدالة الرابعية 

 من   مرمي،   ابن  عيسى  املسيح   أنه   جاء  فقد،  اْلانجيل  وفقه  جاء  ذكرانه  الذي  وهذا
 بقدرته،   أب  بل  أم  من  هللا   خلقه  ،-والسلم  الصلة  عليهم-  إبراهيم  ذرية   ومن  ،داود  نسل
  ممكن  غري شيء ليس "ْلنه:  هلا قال حيث -السلم عليهما-  مرمي جربيل  خاطب كما
  اْلمل :  أي  "؟!هذا  يكون  يف"ك  :جربيل  من  واستفهمت  تعجبت   حينما  هللا"،  لدى

 . رجًل  أعرف  لست وأان ووالدته بعيسى
 به   محلت  أمه  أن:  اْلانجيل  ف  جاء  كما  السلم  عليه  عيسى  بشرية   أدلة   من  كذلك

  واكتهل   أغلف،  كان  أن  بعد  وخت  ،اشيئً   يكن  ل  أن  بعد  ولدته  مث  كاملة،  اْلمل  عدة
 . اصبي    كان  أن بعد

  كبرية،   ابستفاضة   السلم  عليه  عيسى  هللا  نيب  بوالدة  البشارة  لوقا  إجنيل  ف  وجاء
 .اجانبي  ا ذكرً  يوحنا وذكرها ابختصار، مىت وذكرها

: هلا  قال  ابملسيح  ستحمل  أهنا  مرمي  ر ش  ب  ملا  امللك   أن  لوقا  إجنيل  ف  ورد  ما  وحاصل
  أبيه   كرسي  سيعطيه  الرب  وأن  ، العلي  ابن  العلي  يدعى  وأنه  ، يسوع  سيكون  اْسه  إن" 

 (.45-26  /1  )لوقا  هللا"   ابن  يدعى  منها  املولود   وأن  ، هناية  مللكه  يكون  ول  .. .داود 
  سلسلة  ذكرا   اللذان  الوحيدان   ومها،  السلم  عليه   داود   إل  املسيح  ينسبان  ولوقا  ومىت

 واضح.  تناقض  وف كثرية  أخطاء ف وقعا لكنهما السلم، عليه املسيح نسب
  ... أب  غري  من  ولد   مرمي  ابن  هو   عيسى  أن  "اْلق:  فيقول  بوكاي  موريس  هذا  ويؤكد

 يذكران   ومها  ..أصًل   ابملسيح  هلما  علقة   فل  ولوقا  مىت  ذكرمها  اللتان  النسب  شجرَت  وأما
 النسب   حيث  من  مبرمي  وال  ابملسيح  له  علقة   ال  النجار  ويوسف  النجار،  يوسف   نسب

  يهوذا،   سبط   من   النجار  يوسف  بينما   ،الوية   وهي   هارون،  سبط  من  فمرمي  غريه؛  وال
 . (1) خر"آ سبط من الزواجا مسموحً  يكن ل موسى لشرعة ا وطبقً 

 بشارة   منذ  اْلانجيل  عرضتها  كما   السلم  عليه  املسيح  سرية  احملققون  درس  وهكذا
 

 (.105: )ص  املقدسة الكتب  ف دراسة (1)



 مع  وتعليمه  نشأته  مث  ومن  ختانه،  مث  ابخلرق،  لف ه   مث  املزود،  ف  ووالدته  محله،   إل  أمه
 بعد  الصليب  على  املزعومة   هنايته  ذكروا   أن  إل  ، املعمدان  يد  على  تعميده  مث  الصبيان،

  عن   شيء  ف  يفرق  ال  املسيح  أن  فوجدوا  ...اْلمر  هذا  عنه  ليصرف  هلل  وتذلل  جزع  أن
 ! غريه؟ عن ابْللوهية  َييزه الذي فما ومات. وشرب، وأكل وكرب، ولد فقد الناس، سائر

 /2  )لوقا  لتلد"  أيمها  مت ت  هناك  مها  "وبينما  :بدمهاا  طً متلب ِ   امرأة  فرج  من   ولد  فقد
6.) 

 ليختنوا   أيم  مثانية  متت   "وملا  :والدته   أَيم  اثمن  ف  السلم  عليه  املسيح  خت  وقد
  ! ؟اإهلً   خيت   أنه  خيتنه  كان  الذي  خلد  ف  دار  فهل  .(21  /2  )لوقا  "يسوع  ْسي  الصيب
  أم   ،املتجسد  اإلله  عن  ابنفصاهلا  اإلهلية   غادرْتا  هل  !منه؟  ابنت  اليت  القطعة   عن  وماذا
 !دفنت؟ أو ضاعت حيث اإلهلية  فيها بقيت

 إىل اجلليل  من يسوع "جاء  :اْلردن هنر ف السلم  عليه املعمدان  يوحنا ده عم   وقد
  ومن  اإلله؟  ديعم    أنه   املعمدان  أفجهل  (،13  /3  )مىت  منه"   ليعتمد   يوحنا  إىل  األردن
  األردن   يف  منه  "واعتمدوا:  مىت  ف  كما  الذنوب،  غفران   املعمدان  معمودية   أن   املعلوم

  األردن   إىل  اجلليل  من  يسوع  جاء  حينئذ  .. . للتوبة  مباء  أعمدكم  أان  . . خبطايهم  معرتفي
 له  يغفر  عمن   يبحثا  مذنبً   اإلله  كان  فهل  .(14-6  /3  )مىت  "منه  ليعتمد  يوحنا  إىل

 ذنوبه؟!
 : اخلِلقية الصفات: ااثنيً 

 :وسلم عليه هللا صلى النيب
 هللا  صلى  كان  فقد  ، اخلِلقية   هصفاتُ   وسلم  عليه  هللا   صلى  النيب  بشرية   على  اْلدلة   ومن

  سعتها،  مع العي سواد شديد ،اَلبي واسع اْلمرة، إل مائل امستنري  أبيض  وسلم عليه
 ابلطويل  ليس  املنكبي،  عظيم  صدره،   متل   اللحية   كث  ،اْلشفار  طويل  أكحل  :وقيل

  كأَّنا   تقلع  ىمش  إذا   َيه،اثن  من  خيرجا  ورً ن  نأك  يئ ر   تكلم  إذا  ، داملرتد    ابلقصري  وال  البائن،
 عليه   هللا  صلى  البدر  ليلة   كالقمر  وجهه  يتلْل  ،-بقوة  َيشي  :أي-  صبب  ف  ينحط  
  املنكبي  أشهر ،  والظهر  البطن  سواء،  الفم  ضليع،  اخلدين  سهل  ،الصوت  حسن،  وسلم



 ْلم   قليل  :أي-  العقبي  منهوس،  الراحة   رحب،  الزندين  طويل،  الصدر  وأعال  والذراعي
  تطوى   كأَّنا   مشي  إذا  وكان،  اْلمامة   وكبيضة   اْلجلة   كزر  النبوة  خامت  كتفيه  بي   ،-العقب

  وكان،  فرقه  مث   شعره  يسدل  وكان،  مكرتث   غري  وهو   ْلاقه  ف  ذلك   وجيدون  ، اْلرض  له
 .(1)النوم عند أطرف  ثلثة  عي كل  ف ليلة  كل  مثدابإل ويكتحل، ْليته ويسرح، لهيرج ِ 

  َوَسلَّمَ   َعَلي هِ   هللاُ   َصلَّى  هللاِ   َرُسولُ   »َكانَ :  فقال  عنه  هللا  رضي  مالك  بن  أنس  وصفه
 ِمن    أَل َيَ   َحرِيَرةً   َواَل   ِديَباَجًة،  َمِسس تُ   َواَل   َتَكفََّأ،  َمَشى  ِإَذا  اللُّؤ ُلُؤ،  َعَرَقهُ   َكَأنَّ   اللَّو ِن،  أَز َهرَ 
َكةً   َشَِم تُ   َواَل   َوَسلََّم،  َعَلي هِ   هللاُ   َصلَّى  هللاِ   َرُسولِ   َكف ِ   رَاِئَحةِ   ِمن    َأط َيبَ   َعن رَبَةً   َواَل   ِمس 
 .(2)َوَسلََّم« َعَلي هِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولِ 

 َدَخلَ :  قَالَ   َماِلك    ب نِ   أََنسِ   فَعن  ،  الطيب  من  أطيب  وسلم  عليه  هللا  صلى  عرقه  وكان
َنا  َفَجَعَلت    ِبَقاُرورَة ،  أُمِ ي  َوَجاَءت    فَ َعرَِق،   ِعن َداَن،  فَ َقالَ   َوَسلَّمَ   َعَلي هِ   هللاُ   َصلَّى  النَّيبُّ   َعَلي  

ِلتُ  تَ ي  َقظَ   ِفيَها،  ال َعَرقَ   َتس  ا   مها  ، ُسلهْيم    أُم    »يه :  فَ َقالَ   َوَسلَّمَ   َعَلي هِ   هللاُ   َصلَّى  النَّيبُّ   فَاس   ههذه
 . (3) الطِ يبِ  َأط َيبِ  ِمن   َوُهوَ  ِطيِبَنا،  ِف  جَن َعُلهُ  َعَرُقكَ  َهَذا: قَاَلت   تهْصنهِعيه؟« ال ِذي

: عنه  هللا  رضي  الرباء  ُسئل،  القمر  من  أمجل  بل  القمر  مثل  وسلم  عليه  هللا  صلى  وكان
 . (4)القمر مثل بل، ال: قال السيف؟ مثل وسلم عليه  هللا صلى النيب وجه أكان

 : السالم عليه عيسى
  ليس   ،القامة   مربوع  رجل  فهو  ،اخلِلقية   صفاته  السلم  عليه  عيسى  بشرية   أدلة   من
 ، دَياس  من  خرج  كأَّنا،  الشعر  سبط  الصدر،   عريض   جعد،  أمحر،  ابلقصري،  وال  ابلطويل

  ف  جاء  كما  وسلم  عليه  هللا   صلى  النيب  وصفه   هبذا  منكبيه،  بي  ما  متل   رجلها  قد   ملة   له
 

 فساد  من  النصارى  دين  ف  مبا  اإلعلم، و (22-21ص:  )  حزم  البن   السري  جوامعبنظر:    (1)
: ط  ، للنووي  واللغات  اْلمساء  وْتذيب ،  (292-291:  )ص  الرتاث  دار:  ط،  للقرطيب،  وأوهام

 . (25 /1) العلمية الكتب  دار
  َوالتَّرَبُّكِ   َمسِ هِ   َوِليِ   َوَسلَّمَ   َعَلي هِ   هللاُ   َصلَّى  النَّيب ِ   رَاِئَحةِ   ِطيبِ   اَببُ   الفضائل،  كتاب  ،مسلم  رواه  (2)

ِحهِ   (.2330) مبَس 
 (. 2331)  بِهِ   َوالتَّرَبُّكِ   َوَسلَّمَ   َعَلي هِ   هللاُ   َصلَّى  النَّيب ِ   َعَرقِ   ِطيبِ   اَببُ   الفضائل،  كتاب  ،مسلم  رواه  (3)
 (. 3636) َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  اّللَُّ  َصلَّى النَّيب ِ  ِصَفةِ  ِف  َجاءَ  َما اَببُ ، املناقب  كتاب،  البخاري رواه (4)



 :فَ َقالَ   َوَسلَّمَ   َعَلي هِ   هللاُ   َصلَّى  النَّيبُّ   فَ نَ َعَتهُ   ،«ِعيسهى  »وهلهِقيتُ :  فقال  واملعراج،  اإلسراء  رحلة 
 .(1)اْلَمَّامَ  يَ ع ِن  «ِدميهاس   ِمنْ  خهرهجه  كهأهَّن ها  أهْْحهُر،  رهبْ عهة  »

ِإبْ رهاِهيمه،   وُموسهى   ِعيسهى  »رهأهْيتُ :  َوَسلَّمَ   َعَلي هِ   هللاُ   َصلَّى  وقال   فهأهْْحهرُ   ِعيسهى  فهأهم ا  وه
 .(2)«الزُّط ِ  رِجهالِ  ِمنْ  كهأهن هُ   سهْبط   جهِسيم   فهآدهمُ  ُموسهى وهأهم ا الص ْدِر،  عهرِيضُ  جهْعد  

نهمها:  وسلم  عليه  هللا  صلى  وقال ئِم    أهانه   »ب هي ْ ْعبهةِ   أهطُوفُ   انه  سهْبطُ   آدهُم،   رهُجل    فهِإذها  ِِبلكه
  مهنْ :  ف هُقْلتُ   ، -مهاءً   رهْأُسهُ   يُ ههرهاقُ   :أَو  -  مهاءً   رهْأُسهُ   ي هْنِطفُ   رهُجلهْيِ،   بهْيه   يُ ههادهى  الش عهِر، 

ا؟   أهْعوهرُ   الر ْأِس،   جهْعدُ   جهِسيم ،  أهْْحهرُ   رهُجل    فهِإذها  أهْلتهِفُت،   فهذهههْبتُ   مهْرميهه،   اْبنُ :  قهاُلوا  ههذه
،   عهْيِنهِ  نههُ   كهأهن    الُيْمَنه ا؟  مهنْ :  قُ ْلتُ   طهاِفيهة ،   ِعن هبهة    عهي ْ ا:  قهاُلوا  ههذه  وهأهقْ رهبُ   الد ج اُل،   ههذه

رِيُّ  قَالَ  ،«قهطهن   اْبنُ  شهب هًها ِبهِ  الن اسِ   .(3) اَلَاِهِليَّةِ  ِف  َهَلكَ  ُخزَاَعَة، ِمن   َرُجل  : الزُّه 
  َأيب   َعن    اْلديث  ففي  الثقفي،  مسعود  بن  بعروة  وسلم  عليه هللا   صلى  النيب  شبهه  بل

 تهْسأهُلِن   وهقُ رهْيش    احلِْْجرِ   يف   رهأهيْ ُتِن   »لهقهدْ :  َوَسلَّمَ   َعَلي هِ   هللاُ   َصلَّى  هللاِ   َرُسولَ   قَالَ :  قَالَ   ُهَري  َرةَ 
هها،   ملهْ   اْلمهْقِدسِ   ب هْيتِ   ِمنْ   أهْشيهاءه   عهنْ   فهسهأهلهْتِن   مهْسرهايه،   عهنْ   ُكرِْبتُ   مها  ُكْربهةً   فهُكرِْبتُ   أُثِْبت ْ

  وهقهدْ   ِبِه،   أهنْ بهْأُُتُمْ   ِإل    شهْيء    عهنْ   يهْسأهُلوِن   مها  ِإلهْيِه،   أهْنظُرُ   ِل   هللاُ   ف هرهف هعههُ »:  قَالَ   ،قهطُّ«  ِمثْ لههُ 
،   رهُجل    فهِإذها  ُيصهلِ ي،   قهائِم    ُموسهى  فهِإذها  اأْلهنِْبيهاِء،   ِمنه   َجههاعهة    يف   رهأهيْ ُتِن    كهأهن هُ   جهْعد    ضهْرب 

ِإذها  شهُنوءهةه،   رِجهالِ   ِمنْ  مُ   عهلهْيهِ -  مهْرميهه   اْبنُ   ِعيسهى  وه   الن اسِ   أهقْ رهبُ   ُيصهلِ ي،   قهائِم    -الس اله
،   مهْسُعود    ْبنُ   ُعْروهةُ   شهب هًها  ِبهِ  ِإذها  الث  قهِفيُّ مُ   عهلهْيهِ -   ِإبْ رهاِهيمُ   وه  أهْشبههُ   ُيصهلِ ي،   قهائِم    -الس اله

   .(4)نَ ف َسهُ  يَ ع ِن  «صهاِحُبُكمْ  ِبهِ  الن اسِ 
 ؟! البشر يشبهمن ا إهلً  يكون فهل
 : إنسان أبنه اعرتافه : ااثلثً 

 
 .(168، ومسلم )(3437) البخاري رواه (1)
 : وقيل  اللحم  كثري  )جسيم(  مسرة.  فيه  :)آدم(   انثناء.  شعره  ف  (:)جعد  .(3438)  البخاري  رواه  (2)

 .السودان من طوال جنس )الزط( اَلعد. خلف :)سبط( الطول. ابعتبار هنا اَلسامة
 (. 3441) البخاري رواه (3)
رِ  اَببُ ، اإلَيان كتاب،  مسلم رواه (4)  (. 172) الدَّجَّالِ  َوال َمِسيحِ َمر مَيَ   اب نِ  ال َمِسيحِ  ذِك 



 :  وسلم عليه هللا صلى النيب
  عز  هللا  بينه  ما  وهذا  ،ابلنبوة  جنسه  بن  عن  متيز  بشر  وسلم  عليه  هللا  صلى  فالنيب

َا  }ُقل  : تعال  فقال  كتابه   ف  وجل َا  ِإَلَّ   يُوَحى  ِمث  ُلُكم    َبَشر    َأانَ   ِإَّنَّ  َفَمن    َواِحد    إَِله    ِإهَلُُكم    أَّنَّ
رِك    َواَل   َصاِْلًا  َعَمًل   فَ ل يَ ع َمل    َربِ هِ   لَِقاءَ   يَ ر ُجو  َكانَ   ،[110:  الكهف] {  َأَحًدا  َربِ هِ   ِبِعَباَدةِ   ُيش 
َا  ُقل  }:  تعال  وقال َا  ِإَلَّ   يُوَحى  ِمث  ُلُكم    َبَشر    َأانَ   ِإَّنَّ َتِقيُموا  َواِحد    إَِله    ِإهَلُُكم    أَّنَّ   إِلَي هِ   فَاس 

تَ غ ِفُروهُ  رِِكَي{ َوَوي ل   َواس   .[6: فصلت] لِل ُمش 
َا ُقل  } :للناس يقول أن  ربه أيمره منا إهلً  يكون فهل  ؟!ِمث  ُلُكم { َبَشر   َأانَ  ِإَّنَّ
 حيكي  كما  وبينه؛  قومه  بي  املساجلت  قامت  السلم  عليه  الرسول  بشرية   أجل  ومن

َر ضِ   ِمنَ   لََنا  تَ ف ُجرَ   َحىتَّ   َلكَ   نُ ؤ ِمنَ   َلن    َوقَالُوا }:  املشركي  مطالب  ًدامفن    القرآن ُبوًعا   اْل    يَ ن  
َارَ   فَ تُ َفجِ رَ   َوِعَنب    َنَِيل    ِمن    َجنَّة    َلكَ   َتُكونَ   أَو    * َهن  ِقطَ   أَو    *  تَ ف ِجريًا  ِخَلهَلَا  اْل   السََّماءَ   ُتس 

َنا  َزَعم تَ   َكَما ُرف    ِمن    بَ ي ت    َلكَ   َيُكونَ   أَو    *  قَِبيًل   َوال َمَلِئَكةِ   اِبّللَِّ   ََت ِتَ   أَو    ِكَسًفا  َعَلي     ُزخ 
َنا   تُ نَ ز ِلَ   َحىتَّ   لِرُِقيِ كَ   نُ ؤ ِمنَ   َوَلن    السََّماءِ   ِف   تَ ر َقى  أَو   َرُؤهُ   ِكَتاابً   َعَلي     َهل    َريبِ    ُسب َحانَ   ُقل    نَ ق 

َُدى  َجاَءُهمُ   ِإذ    يُ ؤ ِمُنوا  َأن    النَّاسَ   َمَنعَ   َوَما  *  َرُسواًل   َبَشرًا  ِإالَّ   ُكن تُ   اّللَُّ   أَبَ َعثَ   قَالُوا  َأن    ِإالَّ   اهل 
 .[94-90: إلسراء]ا {َرُسواًل  َبَشرًا

ُعود    َأيب   فَعن    ،املعىن  هذا  على  يؤكد  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  وكان  أََتى:  قَالَ   َمس 
 ؛عهلهْيكه   »ههوِ نْ :  َلهُ   فَ َقالَ   فَ رَاِئُصُه،  تُ ر َعدُ   َفَجَعلَ   َفَكلََّمُه،  َرُجل    َوَسلَّمَ   َعَلي هِ   هللاُ   َصلَّى  النَّيبَّ 
،  لهْستُ  فهِإن ِ   .(1)اْلقهِديده« َتهُْكلُ  اْمرهأهة   اْبنُ  أهانه  ِإَّن ها مبهِلك 

 : السالم عليه عيسى
 َلن  }:  فقال  هللا  عباد  من   عبد  السلم   عليه  عيسى  أن  القرآن  ف  سبحانه  هللا  أخرب
تَ ن ِكفَ  {   َعب ًدا  َيُكونَ   َأن    ال َمِسيحُ   َيس   به  تكلم  ما  أول  هو  هذا  نوكا  .[172:  ]النساء  ّللَِِّ

 قال،  [30:  ]مرمي  نَِبي ا{  َوَجَعَلِن   ال ِكَتابَ   آََتِنَ   اّللَِّ   َعب دُ   ِإن ِ }:  فقال  السلم  عليه  عيسى
ء    "أَوَّلُ :  كثري  ابن  لِنَ ف ِسهِ   َوأَث  َبتَ   ال َوَلِد،  َعنِ   اّللََّ   َوبَ رَّأَ   ،تَ َعاَل   َربِ هِ   َجَنابَ   نَ زَّهَ   َأن    ِبهِ   َتَكلَّمَ   َشي 

 
 ماجه. ابن سنن صحيح ف اْللبان وصححه (،3312) ماجه بن رواه (1)



 . (1) لَِربِ ِه" ال ُعُبوِديَّةَ 
:  تعال  قال  تراب،  من  آدم  خلق  كما  وتعال  سبحانه  هللا  خلقه  ُملوق  إنسان  فهو

:  عمران  ]آل  {فَ َيُكونُ   ُكن    َلهُ   قَالَ   مُثَّ   تُ رَاب    ِمن    َخَلَقهُ   آَدمَ   َكَمَثلِ   اّللَِّ   ِعن دَ   ِعيَسى  َمَثلَ   ِإنَّ }

59]. 
،  َواَل   َأب    َغري ِ   ِمن    َخَلَقهُ   تَ َعاَل   اّللََّ   "فَِإنَّ :  كثري   ابن  قال   مُثَّ   تُ رَاب    ِمن    }َخَلَقهُ   َبل    أُم  

َو َل   ِبَطرِيقِ   ِعيَسى  َخل قِ   َعَلى  قَاِدر    آَدمَ   َخَلقَ   َوالَِّذي  ،فَ َيُكوُن{  ُكن    َلهُ   قَالَ  َرى،  اْل  َح   َواْل 
،  َغري ِ   ِمن    َُم ُلوقًا  ِبَكو نِهِ   ِعيَسى  ِف   ال بُ نُ وَّةِ   ادِ َعاءُ   َجازَ   َوِإن    اِبلطَّرِيقِ   آَدمَ   ِف   َذِلكَ   َفَجَوازُ   َأب 

َو َل،  َفَساًدا.   َوَأظ َهرُ   بُط َلانً   َأَشدُّ   ِعيَسى  ِف   َفَدع َواَها  اَبِطل ،  َذِلكَ   َأنَّ   اِباِلت َِفاقِ   َوَمع ُلوم    اْل 
َرتَهُ   يُظ ِهرَ   َأن    أَرَادَ   َوَجلَّ   َعز    الرَّبَّ   َوَلِكنَّ   ،أُن  َثى  ن  مِ   َواَل   ذََكر    ِمن    اَل   آَدمَ   َخَلق  ِحيَ   خِلَل ِقهِ   ُقد 
  ال رَبِيَّةَ   بَِقيَّةَ   َخَلقَ   َكَما  ،ذََكر    ِبَل   أُن  َثى  ِمن    ِعيَسى  َوَخَلقَ   أُن  َثى،  ِبَل   ذََكر    ِمن    َحوَّاءَ   َوَخَلقَ 

 .(2) َوأُن  َثى" ذََكر   َمن  
 جاء   ومثله،  السلم  عليه  عيسى  لسان  وعلى  كتابه  ف  وجل  عز  هللا  ذكره  الذي  وهذا

 )يوحنا  هللا"   من  ْسعه  الذي  ِبحلق  كلمكم  قد  ، إنسان  "أان:  إنسان  أنه  اإلجنيل  صريح  ف
  أن   تفهمون  فحينئذ  اإلنسان  ابن  رفعتم  "مىت:  املعىن  هذاا  مؤكدً ا  أيضً   ويقول  ،(39  /8
 (. 28 /8 )يوحنا هو"  أان

 مثًل   وسبعون  مثانية   اْلانجيل  اْلربعة   ف  "ويوجد:  املقدس  الكتاب  قاموس  ف  وجاء
 . (3) "نفسه عن اإلنسان( )ابن العبارة هذه املسيح يسوع فيها  يستخدم
 وأقرب  به  الناس  أعلم  وهم  إنسان،  أنه  على  إليه  ينظرون  كانوا  عيسي  وحواري  حىت

ا معلمً   تدعونن  أنتم  بكم؟  صنعت  قد  ما  "أتفهمون:  فقال  خاطبهم  فقد  ،إليه  الناس
 .( 22 /11 الرسل )أعمال .كذلك"   ألن  تقولونا وحسنً  ، اوسيدً 

: مىت  إجنيل  ففي،  اإلنسان  اببن  نفسه  عن  التعبري  السلم  عليه  عادته  من  كان  بل

 
 (.228 /5) والتوزيع للنشر طيبة دار: ط ،كثري  ابن تفسري (1)
 (. 49 /2) كثري  ابن تفسري (2)
 (.124: )صاملقدس  الكتاب قاموس (3)



 اإلنسان  ابن  كذلك" :  اأيضً   وفيه  (،19  /11  )مىت  "ويشرب  أيكل   اننساإل  ابن  جاء "
  أيت   مل   اإلنسان   ابن  ألن ":  لوقا  إجنيل  وف ،  (12  /17  )مىت  ..".منهم  يتأمل  سوف
 تطلبون   اآلن  ولكنكم":  قال  يوحنا  إجنيل  وف،  ( 56  /9  )لوقا  "الناس  أنفس  ليهلك

 (.40 /8 )يوحنا "هللا ْسعه الذي ِبحلق كلمكم  قد إنسان وأان تقتلون أن
 السلم.  عليه إبراهيم بن داود إل املسيح مىت إجنيل نسب وقد
 نسل  من  أمه  ْلن؛  داود  اببن  إال  دعىيُ   الا  عامً   ثلثي  من  أكثر  املسيح  مكث  وقد

 خالطوه.  الذين تلميذه وصفه وهبذا، داود
 :  ويشرب أيكل كونه:  ارابعً 

 :  وسلم عليه هللا صلى النيب
  الكفار   قال  حىت  ،اْلسواق  ف  وَيشي  الطعام  أيكل  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  كان

  ِف   َوََي ِشي  الطََّعامَ   أَي ُكلُ   الرَُّسولِ   َهَذا  َمالِ }  :وسلم  عليه  هللا  صلى  تهنبو   علىا  اعرتاضً 
َواقِ  َس   .[7: الفرقان] َنِذيرًا{ َمَعهُ  فَ َيُكونَ  َمَلك   إِلَي هِ  أُن زِلَ  َلو اَل  اْل 

،  حاضنة   من  أكثر  وسلم  عليه  هللا  صلى  وله   بكر،  بن  سعد  بن  ف  النيب  واسرتضع
 وحيب  اللنب  ويشرب  اللحم  حيب  كان  ويشرب،  ويظمأ  ويشبع  جيوع  البشر  كسائر  كانو 

 . والثوم البصل ويكره الدابء
  دعوة  وجييب  ،اْلرض  على  وأيكل  اْلرض،  على  يقعد  وسلم  عليه  هللا  صلى  وكان

ْبُت،   -ُكرهاع    : أَو  -  ِذرهاع    ِإىله   ُدِعيتُ   »لهوْ :  يقول  ، اململوك هجه -   ِذرهاع    ِإله    ُأْهِديه   وهلهوْ   أله
 . (1)لهقهِبْلُت« -ُكرهاع    :أَو  

 عليه   هللا  صلى  انر  بيته  ف  يوقد  ال   أهلة   ثلثة   واهللل  واهللل  اهللل   عليه  َير  وكان
ا  إذً   فإن»:  فيقول  ال،:  نفيقولو   « طعام؟  عندكم»:  أهله  ل أفيس  يصبح  وكان  وسلم،

  يَ و م    َذاتَ   َعَليَّ   َوَسلَّمَ   َعَلي هِ   هللاُ   َصلَّى  النَّيبُّ   َدَخلَ   :عنها  هللا  رضي  عائشة   تقول،  صائم«
  بَ ع دَ  آَخرَ   يَ و ًما َجاءَ  مُثَّ   صهائِم «،  ِإًذا »فهِإن ِ : قَالَ   اَل،: قُ ل َنا شهْيء ؟« ِعْندهُكمْ  »ههلْ : فَ َقالَ 

 
 (.2568) اهلَِبةِ  ِمنَ  الَقِليلِ  اَببُ ، اهلبة كتاب،  البخاري رواه (1)



ِديَ   ،هللاِ   َرُسولَ   َيَ :  فَ ُقل َنا  َذِلَك،   أهْصبهْحتُ   ف هقهدْ   »أهْدنِيهِ :  قَالَ   ِمن ُه،  َلكَ   َفَخبَّأ انَ   َحي س    لََنا  أُه 
 .(1)فََأَكلَ  ،صهاِئًما«

 : السالم عليه عيسى
  ،ويشرب  أيكل  كونه   ذلك  دالئل  من  وجعل  السلم،  عليه  عيسى  بشرية   هللا  أثبت

يَقة    َوأُمُّهُ   الرُُّسلُ   قَ ب ِلهِ   ِمن    َخَلت    َقد    َرُسول    ِإالَّ   َمر ميََ   اب نُ   ال َمِسيحُ   َما}:  تعال  فقال  َكاانَ   ِصدِ 
ُ  َكي فَ   ان ظُر   الطََّعامَ  أَي ُكَلنِ  ََيتِ  هَلُمُ  نُ َبيِ   . [75: املائدة]{ يُ ؤ َفُكونَ  َأّنَّ  ان ظُر   مُثَّ  اْل 
،  َمو ُلود    أَنَّهُ   :"َأي  :  القرطيب  قال  َُم ُلوق    الطََّعامَ   أَي ُكلُ   وََكانَ   النِ َساءُ   َوَلَدت هُ   َوَمن    َمر بُوب 
ُلوِقَي،  َكَسائِرِ   حُم َدث   َفع    َولَ    ال َمخ    َيُكونُ   ِْلَن    ال َمر بُوبُ   َيص ُلحُ   َفَمىَت   ِمن  ُهم ،   َأَحد    َهَذا   َيد 
؟! ِتَلِط،  ِإَل   َمِصري    ِمن  ُهم    فَ َهَذا  ،ِبَلُهوتِهِ   اَل   بَِناُسوتِهِ   أَي ُكلُ   َكانَ :  َوقَ و هُلُم    َراب    يُ َتَصوَّرُ   َواَل   ااِلخ 

ِتَلطُ  ِتَلطُ   َجازَ   َوَلو    إَِله ،  ِبَغري ِ   إَِله    اخ  َدثِ   ال َقِدميِ   اخ    حُم َداًث،   ال َقِدميُ   َيِصريَ   َأن    ََلَازَ   اِبل ُمح 
ِهِ   َحق ِ   ِف   َلَصحَّ   ِعيَسى  َحق ِ   ِف   َهَذا  َصحَّ   َوَلو   ُهوتُ :  يُ َقالَ   َحىتَّ   َغري  .  ِلُكل ِ   ُُمَاِلط    اللَّ  حُم َدث 

 َوال بَ و ِل.   ال َغاِئطِ   َعنِ   ِكَنايَة    ِإنَّهُ   {:الطَّعامَ   أَي ُكلنِ   َكاانَ }:  قَ و لِهِ   ِف   ال ُمَفسِ رِينَ   بَ ع ضُ   َوقَالَ 
َُما َعَلى داللة  هذا َوِف   . (2) َبَشرَاِن" َأهنَّ

 َوَما  الطََّعامَ   أَي ُكُلونَ   اَل   َجَسًدا  َجَعل َناُهم    َوَما}:  امجيعً   اْلنبياء  عن  لنبيه  هللا  قال  بل
 هللا  يكتب  ول  الطعام،  أيكلون  ال  ملئكة   هللا  جيعلهم  فلم  ،[8:  اْلنبياء]{  َخاِلِدينَ   َكانُوا

ذُ   اّللَِّ   أََغري َ   ُقل  }:  قال  سواها  أحدً   وليس  اخلالق  هو   أنه  هللا  أثبت  وعندما،  اخللد  هلم   َأختَِّ
َر ضِ   السََّماَواتِ   فَاِطرِ   َولِي ا َلمَ   َمن    أَوَّلَ   َأُكونَ   َأن    أُِمر تُ   ِإن ِ   ُقل    يُط َعمُ   َواَل   يُط ِعمُ   َوُهوَ   َواْل   َأس 
رِِكَي{ ِمنَ  َتُكوَننَّ  َواَل   . [14]اْلنعام:  ال ُمش 

 . يُط َعُم{  َواَل   يُط ِعمُ   َوُهوَ }:  سبحانه  بقوله  اخللق  ومقام  اْللوهية   مقام  بي  فرقاانً   فوضع
 صفاته   ذكرت  السلم  عليه  املسيح  أحوال  عن  اإلجنيل  ف  حتدثت  اليت  والنصوص

  امرأة   فرج  من  ولد  فقد،  ويشرب  أيكل  كونه  من  الناس   سائر  مع  فيها  يشرتك  اليت  البشرية 
 (.6 /2 )لوقا لتلد"  أيمها متت هناك مها  "وبينما :بدمها ا متلبطً 

 
 مسلم.  شرط على صحيح: املسند  حمقق وقال، (25731) أمحد رواه (1)
 (. 250 /6) القاهرة - املصرية الكتب  دار: ط، القرآن ْلحكام اَلامع (2)



 صوُتا  امرأة   رفعت  هبذا  يتكلم  هو  "وفيما  :البشر  أطفال  كسائر  ثديها  من  ورضع
  / 111  قاو )ل  رضعتهما"   اللذين  والثديي  ْحلك،   الت  للبطن  طوىب:  وقالت  اجلميع  من
17.) 

 كان  إذ   الصباح  ويف"  :ليأكله  طعام  عن  وحبث،  البشر  جيوع  كما  جاع  املسيح   إن  بل
 (.28 /21 )مىت "جاع املدينة  إىلا راجعً 

 (.28 /19 )يوحنا  "عطشان أان: قال " :عطشأنه  كما
 مشوي  ْسك  منا  جزءً   "فناولوه   :ظمأه  وروى  جوعته،  فسد  وشرب،  كلأ  وقد

 (.43- 42 /24 )لوقا قدامهم"  وأكل فأخذ عسل،  شهد منا وشيئً 
 "وكان   :اوعرضً   طواًل   جسمه  به   ينموكان    به  يتقوى  كان  الذي  والشراب  والطعام

 يف   يتقدم  فكان  يسوع  "وأما  :والعقل  ابَلسد  كان  وَّنوه  (،40  /2  )لوقا  ينمو"   الصيب
  ، جسدَيً   ينميه  فالطعام  (،52  /2  )لوقا  والناس"   هللا  عند  والنعمة  والقامة  احلكمة
  املعلمي   وسط  يفا  جالسً   اهليكل  يف  "وجداه   :اعقليً   ينميه  املعلمي  من  اهليكل  ف  والتعليم 

 (.46 /2 )لوقا ويسأهلم" يسمعهم
 ويتغوط؟!  يتبول أن  ذلك عن ويرتتب  ويشرب أيكل أن إبله يليق فهل

 : ويبكي ويفرح حيزن كونه :  اخامسً 
 :وسلم عليه هللا صلى النيب
  والبكاء   بل  واْلزن  الفرح   من  البشر  يعرتي  ما  يعرتيه  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  كان

َنا   وَجَعَلت    ،إبراهيم  ابنه  موت  على  حزن  فقد  ،أحياانً    َوَسلَّمَ   َعَلي هِ   هللاُ   َصلَّى  اّللَِّ   َرُسولِ   َعي  
رِفَاِن، ؟  َرُسولَ   َيَ   َوأَن تَ :  َعن هُ   اّللَُّ   َرِضيَ   َعو ف    ب نُ   الرَّمح َنِ   َعب دُ   َلهُ   فَ َقالَ   َتذ    »يه :  فَ َقالَ   !اّللَِّ

َرى،  أَت  بَ َعَها  مُثَّ   رهْْحهة «،   ِإهن ها  ، عهْوف    اْبنه   تهْدمهُع،   العهْيه   »ِإن  :  َوَسلَّمَ   َعَلي هِ   هللاُ   َصلَّى  فَ َقالَ   أِبُخ 
 . (1)لهمهْحُزونُونه« ِإبْ رهاِهيمُ  يه  ِبِفرهاِقكه  وهِإان   رهب ُّنها،   ي هْرضهى مها ِإل   ن هُقولُ  وهله  حيهْزهُن،  وهالقهْلبه 

 
 »ِإان  ِبكه لهمهْحُزونُونه« :  َوَسلَّمَ   َعَلي هِ   هللاُ   َصلَّى  النَّيب ِ   قَ و لِ   اَببُ ،  اَلنائز  كتاب،  البخاري  رواه  (1)

(1303 .) 



َتَكى  وملا َوى  ُعَباَدةَ   ب نُ   َسع دُ   اش    َمعَ   يَ ُعوُدهُ   َوَسلَّمَ   َعَلي هِ   هللاُ   َصلَّى  النَّيبُّ   فََأََتهُ   َلُه،   َشك 
ُعود    ب نِ   اّللَِّ   َوَعب دِ   َوقَّاص    َأيب   ب نِ   َوَسع دِ   َعو ف    ب نِ   الرَّمح َنِ   َعب دِ   فَ َلمَّا   َعن  ُهم ،  اّللَُّ   َرِضيَ   َمس 

ِلِه،  َغاِشَيةِ   ِف   فَ َوَجَدهُ   َعَلي هِ   َدَخلَ  ،  َرُسولَ   َيَ   الَ :  قَالُوا  ، قهضهى«  »قهدْ :  فَ َقالَ   أَه   فَ َبَكى   اّللَِّ
:  فَ َقالَ   َبَكو ا،  َوَسلَّمَ   َعَلي هِ   هللاُ   َصلَّى  النَّيب ِ   ُبَكاءَ   الَقو مُ   رََأى  فَ َلمَّا  َوَسلََّم،  َعَلي هِ   هللاُ   َصلَّى  النَّيبُّ 
ْمعِ   يُ عهذِ بُ   له   اّلل ه   ِإن    ؟! تهْسمهُعونه   »أهله  ا   يُ عهذِ بُ   وهلهِكنْ   القهْلِب،   ِبُْزنِ   وهله   العهْيِ،   ِبده   هِبهذه

 .(1)عهلهْيِه« أهْهِلهِ  بُِبكهاءِ  يُ عهذ بُ  املهيِ ته  وهِإن   ي هْرحهُم،  أهوْ  -ِلَسانِهِ  ِإَل  َوَأَشارَ -
 إبسلم   وفرح  خيرب،  فتح  يوم  طالب  يبأ  بن  جعفر  بعودة  وسلم  عليه  هللا  صلى  وفرح

  َضي ف    فَِإن ِ :  عدي  فقال  لإلسلم  دعاه  عليه  قدم  ملا  فإنه،  عنه  هللا   رضي   حامت  بن  عدي
ِلم ، َههُ   فَ رَأَي تُ :  قَالَ   ُمس     .(2) اْلَن َصارِ   ِمنَ   َرُجل    ِعن دَ   فَأُن زِل تُ   يب   أََمرَ   مُثَّ :  قَالَ   فَ َرًحا،  تَ َبسَّطَ   َوج 

 ليلة   مخسي  ابهلجر  وعوقب  تبوك،  غزوة  عن  ختلف  ملا  مالك  بن  كعب  بتوبة   وفرح
  َرُسولِ   َعَلى  َسلَّم تُ   فَ َلمَّا:  َكع ب    قَالَ   توبته،  نزلت  مث  رحبت،  مبا  اْلرض  عليه  ضاقت  حىت
ُقُ   َوُهوَ   قَالَ   َوَسلَّمَ   َعَلي هِ   هللاُ   َصلَّى   هللاِ  ُههُ   َيرب    مهر    ي هْوم    خبهْيِ   أهْبِشرْ »:  َويَ ُقولُ   السُُّرورِ   ِمنَ   َوج 

:  فَ َقالَ   هللِا؟  ِعن دِ   ِمن    أَم    هللاِ   َرُسولَ   َيَ   ِعن ِدكَ   أَِمن  :  فَ ُقل تُ :  قَالَ   ، «أُمُّكه   وهلهدهْتكه   ُمْنذُ   عهلهْيكه 
« ، تَ َنارَ   ُسرَّ   ِإَذا  َوَسلَّمَ   َعَلي هِ   هللاُ   َصلَّى   هللاِ   َرُسولُ   وََكانَ   ، «هللاِ   ِعْندِ   ِمنْ   بهلْ   له ُهُه،   اس    َوج 

َههُ  َكَأنَّ    .(3) َقَمر   ِقط َعةُ  َوج 
 عائشة   برباءة  فرح  كما  ان؛اوعدو   ظلما  اْتم  من  برباءة  يفرح  وسلم  عليه  هللا  صلى  وكان

  هللا  رضي  عائشة   قالت  القرآن،   ف  براءْتا  تعال  هللا  أنزل  حي  اإلفك،   من  عنها  هللا  رضي
َنا  ،َساَعِتهِ   ِمن    َوَسلَّمَ   َعَلي هِ   هللاُ   َصلَّى  اّللَِّ   َرُسولِ   َعَلى  َوأُن زِلَ :  عنها  َوِإن ِ   َعن ُه،  فَ رُِفعَ   َفَسَكت  

 ُ ِهِه،  ِف   السُُّرورَ   َْلَتَ َبيَّ   اّلل ُ   أهنْ زهله   ف هقهدْ   عهاِئشهُة،   يه   أهْبِشِري»:  َويَ ُقولُ   َجِبيَنُه،  ََي َسحُ   َوُهوَ   َوج 
 

رِيضِ  ِعن دَ  الُبَكاءِ  اَببُ ، اَلنائز كتاب  البخاري، رواه (1)
َ
 (. 1304) امل

"  َحَسن    َحِديث    "َهَذا:  وقال  (،2953)  الِكَتابِ   فَاحِتَةِ   ُسوَرةِ   َوِمن  :  اَبب  ،  الرتمذي  رواه  (2) ، َغرِيب 
 اْللبان. وحسنه

،  ب نِ   َكع بِ   َحِديثِ   اَببُ ،  املغازي  كتاب،  البخاري  رواه  (3)   }َوَعَلى:  َوَجلَّ   َعزَّ   اّللَِّ   َوقَ و لُ   َماِلك 
  َماِلك    ب نِ   َكع بِ   تَ و بَةِ   َحِديثِ   اَببُ ،  التوبة  كتاب،  ومسلم،  (4418)  ُخلِ ُفوا{  الَِّذينَ   الثَّلَثَةِ 

 (. 2769) َوَصاِحبَ ي هِ 



 .(1)ب هرهاءهتهِك«
  أبيه،   إل  عنهما  هللا  رضي  زيد  بن  أسامة   نسب  بصحة   وسلم  عليه  هللا  صلى  وفرح

 نسبة   ف  يطعنون  املنافقون  وكان  البياض،  شديد  أبوه  وكان  السواد،  شديد  أسامة   وكان
  أن  دون ناانئم  ومها  نسبهما   فأثبت  يعرفهما،  ال مدل   بن  من  قائف  فجاء ْلبيه،  أسامة 
 حديث   ف  جاء  كما  اللحاف؛  حتت  من  ابدية  أقدامهما  رأى  حي  ولكن  عنهما،   يسأل
َها  اّللَُّ   َرِضيَ   َعاِئَشةَ  َها  َدَخلَ   َوَسلَّمَ   َعَلي هِ   هللاُ   َصلَّى  اّللَِّ   َرُسولَ   َأنَّ   َعن   ُرورًا  َعَلي   ُقُ   َمس    َترب 
ِهِه،  َأَسارِيرُ  امهُهمها  وهرهأهى  وهُأسهامهةه   ِلزهْيد    املُْدجِلِيُّ   قهاله   مها  تهْسمهِعي  أهملهْ »:  فَ َقالَ   َوج    ِإن  :  أهْقده
امِ  ههِذهِ  ب هْعضه   .(2) «؟ض  ب هعْ  ِمنْ  األهْقده

 قمر.  فلقة  كأنه  وجهه استنار رسُ  إذا وسلم عليه هللا صلى وكان
 : السالم عليه عيسى
 وفرح   حزن  من  بشرية   عوارض  من   البشر  يصيب  ما  كل  السلم  عليه  املسيح  أصاب

  )مرقس  ويكتئب"   يدهش  "وبدأ  :اإلجنيل   ف  جاء  كما  السلم  عليه  بأاكت  حىت  وبكاء
 / 26  )مىت  ويكتئب"   حيزن  "بدأ  :واالكتئاب   اْلزن  عليه  جيتمع  كان  وأحياانً   (،33  /14
37.) 

 كان  أحياانً   فإنه  واْلسى   الضعف  اعرتاهم  ما  إذا  البشر  عادة  من  البكاء  كان  وملا
 (.35 /11 )يوحنا يسوع"  "بكى  :البشر  كسائر  يبكي

  "إن  :َيوت  كاد  حىت  وغريها  الصلب  ليلة   السلم  عليه  املسيح  حزن   اْلانجيل  روتذكُ 
 (.32 /14 )مرقس املوت"  حىت حزينة  نفسي
  مل  إهلي،   "إهلي:  وقال  جزع  الصلب  شبة خ  على  وضع  ملا  أنه  اْلانجيل  تزعم  بل
 (.34 /15 )مرقص  " ؟ترتكن

 
  آَمُنوا  الَِّذينَ   ِف   الَفاِحَشةُ   َتِشيعَ   َأن    حيُِبُّونَ   الَِّذينَ   }ِإنَّ   اَببُ ،  القرآن  تفسري  كتاب،  البخاري  رواه  (1)

ن  َيا  ِف   أَلِيم    َعَذاب    هَلُم   َُتهُ   َعَلي ُكم    اّللَِّ   َفض لُ   َوَلو الَ   تَ ع َلُموَن،  الَ   َوأَن  ُتم    يَ ع َلمُ   َواّللَُّ   َواْلِخَرِة،  الدُّ   َوَرمح 
 (.4757) َرِحيم {  َرُءوف   اّللََّ  َوَأنَّ 

 (. 3555) َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  هللاُ  َصلَّى النَّيب ِ  ِصَفةِ  اَببُ ، املناقب  كتاب،  البخاري رواه (2)



 هبتان   هذا  سبحانك  املوت؟!  على  يوشك  حىت  ويكتئب  وحيزن  جيزع  الرب  فهل
 عظيم. 

 : ميرض كونه:  ا سادسً 
 :  وسلم عليه هللا صلى النيب
 كان  بل  واملرض،   الصحة   من  البشر   يعرتي  ما   يعرتيه  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  كان

 .القوم من  الرجلن َيرض كما  َيرض
  َوَأانَ   فَ َوَجَدِن   ال َبِقيِع،  ِمنَ   َوَسلَّمَ   َعَلي هِ   هللاُ   َصلَّى  اّللَِّ   َرُسولُ   َرَجعَ :  قَاَلت    َعاِئَشةَ   فَعن  

  مُثَّ   رهْأسهاُه«  وها  -عهاِئشهةُ   يه -  أهانه   »بهلْ :  فَ َقالَ   رَأ َساُه،  َوا:  أَُقولُ   َوَأانَ   رَأ ِسي،  ِف   ُصَداًعا  َأِجدُ 
ُتِك،   ف هغهس ْلُتِك،   عهلهْيِك،   ف هُقْمتُ   ق هْبِلي،   ِمت ِ   لهوْ   ضهر كِ   مها»:  قَالَ    عهلهْيِك،  وهصهل ْيتُ   وهكهف ن ْ

ُتِك«  .(1) وهدهف هن ْ
 هللاُ   َصلَّى  النَّيب ِ   َعَلى  َدَخل تُ :  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  مرض  يصف  هللاِ   َعب دُ   قَالَ و 
: قَالَ   !َشِديًدا  َوع ًكا  تُوَعكُ   ِإنَّكَ :  َوقُ ل تُ   َعَلي ِه،  َيِدي   فَ َوَضع تُ   يُوَعُك،  َوُهوَ   َوَسلَّمَ   َعَلي هِ 
نِ   يُوعهكُ   كهمها  ُأوعهكُ   »ِإن ِ  َري ِن؟  َلكَ   أبَِنَّ   َذاكَ :  قُ ل تُ :  قَالَ   ، ِمْنُكْم«  رهُجاله : قَالَ   !َأج 

هُ   ِبهِ   هللاُ   حهط    ِإل    ِسوهاهُ   فهمها   مهرهض    ُيِصيُبهُ   ُمْؤِمن    ِمنْ   مها   »أهجهْل،    الش جهرهةُ   َتهُطُّ   كهمها   خهطهايه
 .(2) «وهرهق ههها 

 : السالم عليه عيسى
 ينام   كما  انم  فقد  ،والتعب  املرض  من  البشر  يصيب  ما  السلم  عليه  املسيح  صابأ
 تعب   قد  يسوع  كان"  :البشر  كسائر  عبتو   (،24  /8  )مىت  " اانئمً   وهو  "وكان   :البشر

 .(6 /4  )يوحنا " السفر  من

 
لِ   ِف   َجاءَ   َما  اَببُ ،  اَلنائز  كتاب،  ماجه  ابن  رواه  (1) َرأَتَُه،  الرَُّجلِ   َغس  لِ   ام  ،  َزو َجَها  ال َمر أَةِ   َوَغس 

 ُمتصرا. آخر وجه من البخاري رواه  ثقات. رجاله إسناد :الزوائد وف ، (1465)
َثلُ   مُثَّ   اْلَن ِبَياُء،  َبَلءً   النَّاسِ   َأَشدُّ :  اَبب  ،  املرضى  كتاب،  البخاري  رواه  (2) َثل    اَْلم  ،  ( 5647)فَاَْلم 

 َذِلكَ   ََن وِ   أَو  ُحز ن     أَو  َمَرض     ِمن    ُيِصيُبهُ   ِفيَما  ال ُمؤ ِمنِ   ثَ َوابِ   اَببُ ،  والصلة  الرب  كتاب،  ومسلم
 (.2571) ُيَشاُكَها الشَّو َكةِ  َحىتَّ 



 ؟! فهل من يعرتيه النوم والتعب َيكن أن يكون إهلا
 : ميوت  كونه:  اسابعً 

 :النيب صلى هللا عليه وسلم
 }ِإنَّكَ :  تعال  قال  كما  ،سيموت  بشر  وكل  ،ُملوق  بشر  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب

ُم    َميِ ت    وقال   ،[31،  30:  الزمر]  خَت َتِصُموَن{  َربِ ُكم    ِعن دَ   ال ِقَياَمةِ   يَ و مَ   ِإنَُّكم    مُثَّ   *  َميِ ُتونَ   َوِإهنَّ
ُتم    قُِتلَ   أَو    َماتَ   أَفَِإن    الرُُّسلُ   قَ ب ِلهِ   ِمن    َخَلت    َقد    َرُسول    ِإالَّ   حُمَمَّد    }َوَما:  تعال  َعَلى   ان  َقَلب  

َقِلب    َوَمن    أَع َقاِبُكم   ًئا  اّللََّ   َيُضرَّ   فَ َلن    َعِقبَ ي هِ   َعَلى  يَ ن   زِي  َشي   :  عمران  آل]  الشَّاِكرِيَن{  اّللَُّ   َوَسَيج 

144]. 
 بكر  أبو  وقف  الصدمة  هول  من  وسلم  عليه  هللا   صلى  موته  ف  الصحابة   شك  وملا

 َعَلي هِ   هللاُ   َصلَّى  حُمَمًَّدا  يَ ع ُبدُ   َكانَ   َمن    َأال:  َوقَالَ   َعَلي ِه،  َوأَث ىَن   اّللََّ   َفَحِمدَ   ،عنه   هللا  رضي
  َميِ ت    }ِإنَّكَ :  َوقَالَ   ََيُوُت،  الَ   َحي    اّللََّ   فَِإنَّ   اّللََّ   يَ ع ُبدُ   َكانَ   َوَمن    َماَت،  َقد    حُمَمًَّدا  فَِإنَّ   َوَسلَّمَ 
ُم    أَفَِإن    الرُُّسلُ   قَ ب ِلهِ   ِمن    َخَلت    َقد    َرُسول    ِإالَّ   حُمَمَّد    }َوَما:  َوقَالَ   ،[ 30:  ]الزمر  َميِ ُتوَن{   َوِإهنَّ
ُتم    قُِتلَ   أَو    َماتَ  َقِلب    َوَمن    أَع َقاِبُكم    َعَلى  ان  َقَلب   ًئا  اّللََّ   َيُضرَّ   فَ َلن    َعِقبَ ي هِ   َعَلى  يَ ن   زِي  َشي    َوَسَيج 

 .(1)يَ ب ُكونَ   النَّاسُ  فَ َنَشجَ : قَالَ  ،[144:  عمران ]آل الشَّاِكرِيَن{ اّللَُّ 
 : السالم عليه عيسى
 الصحيح   ف  ثبت  وقد  ،ينزل  أن  يوشك  حي  وهو  السماء  إل  رفع  السلم  عليه  عيسى

  ِفيُكمْ   ي هْنِزله   أهنْ   لهُيوِشكهن    بِيهِدِه،   ن هْفِسي  وهال ِذي»:  قال  َوَسلَّمَ   َعَلي هِ   هللاُ   َصلَّى  اّللَِّ   َرُسولُ   أن
،   ف هيهْكِسره   ُمْقِسطًا،   حهكهًما  مهْرميهه   اْبنُ  ،   وهي هْقُتله   الص ِليبه   وهيهِفيضه   اجِلْزيهةه،   وهيهضهعه   اخلِْنزِيره

 . (2)«أهحهد   ي هْقب هلههُ  له  حهىت   املهالُ 
  ،(3)الدجال  يقتل  وأنه  ،دمشق  شرقي  البيضاء  املنارة  على  ينزل  أنه  الصحيح  ف  وثبت

 
 َعَلي هِ   هللاُ   َصلَّى  النَّيب ِ   قَ و لِ   اَببُ ،  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  أصحاب  كتاب،  البخاري  رواه  (1)

 (.3668) َخِليًل« ُمتَِّخًذا ُكن تُ   »َلو  : َوَسلَّمَ 
 (.2222) اخلِن زِيرِ  قَ ت لِ  اَببُ ، البيوع كتاب،  البخاري رواه (2)
رِ  اَببُ ، الساعة وأشراط الفت كتاب،  مسلم رواه (3)  (. 2937) َمَعهُ   َوَما َوِصَفِتهِ  الدَّجَّالِ  ذِك 



  ِعيَسى  ال َمِسيحَ   قَ تَ ل َنا  ِإانَّ   َوقَ و هلِِم  }:  فقال  صلبوه  أهنم  زعموا  الذين  اليهود  على  هللا   رد  وقد
تَ َلُفوا  الَِّذينَ   َوِإنَّ   هَلُم    ُشبِ هَ   َوَلِكن    َصَلُبوهُ   َوَما  قَ تَ ُلوهُ   َوَما  اّللَِّ   َرُسولَ   َمر ميََ   اب نَ   َشك     َلِفي  ِفيهِ   اخ 
 َعزِيزًا   اّللَُّ   وََكانَ   إِلَي هِ   اّللَُّ   َرفَ َعهُ   َبل    *  يَِقيًنا  قَ تَ ُلوهُ   َوَما  الظَّن ِ   ات َِباعَ   ِإالَّ   ِعل م    ِمن    ِبهِ   هَلُم    َما  ِمن هُ 

لِ   ِمن    َوِإن    *  َحِكيًما  َعَلي ِهم  َيُكونُ   ال ِقَياَمةِ   َويَ و مَ   َمو تِهِ   قَ ب لَ   ِبهِ   لَيُ ؤ ِمَننَّ   ِإالَّ   ال ِكَتابِ   أَه 
  َيوت   مث  ،سنة   ربعيأ  نزوله  بعد  رضاْل  ف  َيكث  إنه  مث  ،[159-157]النساء:    َشِهيًدا{

 عهلهْيهِ   ف هُيصهلِ ي  ، يُ ت هوهّف    ثُ    سهنهًة،   أهْربهِعيه   اأْلهْرضِ   يف   »ف هيهْمُكثُ   :اْلديث  ف   جاء  كما
 . (1)اْلُمْسِلُمونه«

  َوَسلَّمَ   َعَلي هِ   هللاُ   َصلَّى  النَّيب ِ   َعنِ   الصحيح  ف  كما  يعتمر  أو  البيت   حيج  حىت  َيوت  ولن
 أهوْ   ُمْعتهِمًرا،   أهوْ   حهاجًّا  الر ْوحهاِء،   ِبفهج ِ   مهْرميهه   اْبنُ   لهُيِهل ن    بِيهِدِه،   ن هْفِسي  »وهال ِذي:  قَالَ 

ْثِني هن  ُهمها  .(2) «لهي ه
 وأسلم   عظيم  بصوت  سوعي  "فصرخ  َيوت؟!  رب  فهل  مات،  أنه   اْلانجيل  وتزعم

 .(37 /15 )مرقص  الروح" 
 ال  اللهوت   وأن  الناسوت،  هو  مات  الذي  أبن  -بربود-   أحدهم  جييبنا  أن  وقبل

  وليس   هللا،  ابن  هو  الصليب  على  مات  الذي  أن  يؤكدون  أنفسهم  النصارى  فإن  َيوت؛
  كل   يهلك  ل  لكي  الوحيد،   ابنه  بذل  حىت  العامل  هللا  أحب  هكذا  "ألنه  :اإلنسان  ابن
 (.16 /3 )يوحنا به"  يؤمن من

  هذه   به  يدفع  ما جيد ل  ترتليان  اْلسقف  نإ  حىت  وَيوت، يصلب النصارى  إله  فهذا
  ْلنه  إال  لشيء   ال  معقول،  غري  شيء  وذلك  هللا!  ابن  مات  "لقد:  يقول  أن  إال   مة صالقا
 . (3) مستحيل" ْلنه ؛حمقق  أمر وذلك املوتى، بي دفن وقد العقل، يقبله ال مما

:  الغزال  قال  حىت  ، إنسان  نهأ  على  دليل  أكرب  وموته  وجزعه  بزعمهم  املسيح  صلب  إن

 
 (. 4324) داود أبو رواه (1)
َللِ  اَببُ ، اْلج كتاب،  مسلم رواه (2) يِهِ  َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  هللاُ  َصلَّى النَّيب ِ  ِإه   (. 1252) َوَهد 
 . (343:  )ص واإلجنيل والتوراة القرآن ف املسيح (3)



 . (1) إبله" املسيح من شيء فل له،إب صلب مما شيء وال صلب، "املسيح
  شبقتن؟!   ملا ،  إيلي  "إيلي   :عال  بصوت  وصرخ  موته  عند  جزع   أنه   اْلانجيل  وتزعم  بل

  ينفي   بزعمهم  وجزعه  وصراخه  هفاستغاثتُ   (،46  /27  )مىت  " ؟ تركتن  ملاذا  إهلي  إهلي  أي
 . اإهلً  العاجز يكون  أن يصح وال  ،نفسه خلص عن وعجزه ضعفه دليل  فهو؛ ألوهيته
  واحد،  "فركض  :املاء   يطلب  صرخ  الصلب  على  كان  ملا  املسيح  أن  مرقص   وحيدثنا  بل

 لينزله"   إليا  أييت  هل  ره ن ه لِ   تركوا، ا:  قائاًل   وسقاه   قصبة،   على   وجعلها  ،خاًل   إسفنجة  ومأل
 .(36 /15 )مرقص 

 هو   وإَّنا  السلم  عليه  املسيح  ليس  املصلوب  أن  على  يدل  ما   براناب  إجنيل  ف  وجاء
 كل   من  بيسوعا  شبيهً   كان   ألنه  ؛يهوذا  على  أيديهم  وألقوا  اجلنود   "دخلت  :اذيهو 

  ومل ،  صلبوه   وهناك،  اجلمجمة  جبل  إىل  وقادوه   . . وأوثقوه   يهوذا  اجلنود   فأخذ   . . وجه
 ". ؟تركتن ملاذا هللا   ي: الصراخ سوىا شيئً  يهوذا يفعل

 اإلنسان   ابن  يرفع  "عندما:  فقال  بنفسه  املسيح  بينه  القرآن  ف  جاء  الذي  املعىن  وهذا
 (8: )يوحنا " هو أان  أن نستظنو 

 املصلوب   أبنا  ضمنً   القتناعها،  املسيح  دم  من  اليهود  الكنيسة   بر أت  العصر  هذا  وف
 كانت  مهما  التفريط  هذا  املسيح  بدم  الكنيسة   تُفر ِط  أن  يعقل  فهل  وإال،  املسيح  يكن  ل

 !؟اْلسباب
 :وجل عز  هلل والتذلل التضرع ظهر يُ ا عبدً  كونه:  ااثمنً 

 :وسلم عليه هللا صلى النيب
  ، املواطن  أشرف   ف  العبودية   بوصف  وسلم  عليه  هللا   صلى  نبيه  وجل   عز  هللا   وصف

َرى  الَِّذي  ُسب َحانَ }:  قال  اإلسراء  موطن  ففي ِجدِ   ِمنَ   لَي ًل   ِبَعب ِدهِ   َأس  َرَامِ   ال َمس    ِإَل   اْل 
ِجدِ  َق َصى  ال َمس  َنا  الَِّذي  اْل    ، [1]اإلسراء:    ال َبِصرُي{  السَِّميعُ   ُهوَ   ِإنَّهُ   آََيتَِنا  ِمن    لُِنرِيَهُ   َحو َلهُ   اَبرَك 

ُعوهُ   اّللَِّ   َعب دُ   قَامَ   َلمَّا  َوأَنَّهُ }:  قال  الدعوة  موطن  وف ]اَلن:   {الَِبدً   َعَلي هِ   َيُكونُونَ   َكاُدوا  َيد 

 
 (.62: )ص اَلميل الرد (1)



ُتم    َوِإن  } :  فقال  التحدي  موطن  وف  ،[19   ِمن    ِبُسورَة    فَأ تُوا  َعب ِدانَ   َعَلى   نَ زَّل َنا   ممَّا  رَي ب    ِف   ُكن  
ُتم    ِإن    اّللَِّ  ُدونِ  ِمن   ُشَهَداءَُكم   َواد ُعوا ِمث ِلهِ   .[ 23]البقرة:  َصاِدِقَي{ ُكن  

 أهْطرهتْ   كهمها  ُتْطُروِن   »له :  فقال  فيه  الغلو  عن   وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  وهنى
 . (1) وهرهُسولُُه« اّلل ِ  عهْبدُ  : ف هُقوُلوا  عهْبُدُه،  أهانه  فهِإَّن ها مهْرميهه،  اْبنه  الن صهارهى
 فقد  العاملي،  رب  هلل  وصيامه  وصلته  عبادته  كثرة  العبودية   هذه  مظاهر  من  وكان

  ف  أحد  يشركه  عندما  الغضب العبودية  هذه مظاهر ومن وجل،  عز هلل الناس أعبد كان
  خاطبه   من  على  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  أنكر  فلقد  ،تعال   هللا  صفات  من  صفة 
  هللاُ   َصلَّى  لِلنَّيب ِ   قَالَ   َرُجًل   َأنَّ   َعبَّاس    اب نِ   فَعنِ   ،هللا   رسول  َي  وشئت  هللا  شاء  ما:  بقوله
هللاه   »أهجهعهْلتهِن :  َوَسلَّمَ   َعَلي هِ   هللاُ   َصلَّى  النَّيبُّ   َلهُ   فَ َقالَ   َوِشئ َت،  هللاُ   َشاءَ   َما:  َوَسلَّمَ   َعَلي هِ    وه

ُه« هللاُ   شهاءه  مها بهلْ  ؟!عهْدًل   . (2) وهْحده
 ونذير  بشري  إال  هو  ما  أنه  وبي  ،الغيب  علم  من  تربأ  أنه  العبودية   هذه  مظاهر  ومن

ًعا  لِنَ ف ِسي  أَم ِلكُ   اَل   ُقل  }:  تعال  هللا  قال  كما  ،تعال  هللا  عند  من   َشاءَ   َما  ِإالَّ   َضر ا  َواَل   نَ ف 
ثَ ر تُ   ال َغي بَ   أَع َلمُ   ُكن تُ   َوَلو    اّللَُّ  َتك  ري ِ   ِمنَ   اَلس    َوَبِشري    َنِذير    ِإالَّ   َأانَ   ِإن    السُّوءُ   َمسَِّنَ   َوَما  اخلَ 

 .[188: اْلعراف]{ يُ ؤ ِمُنونَ  لَِقو م  
 : السالم عليه عيسى
 آََتِنَ   اّللَِّ   َعب دُ   ِإن ِ }:  قوله  السلم  عليه  املسيح  هبا  تكلم  اليت  الكلمات  أول  كانت

 ففي   لعبادته،  دعاهم  السلم   عليه  أنه   زعموا  ممن  وتربأ  ،[30]مرمي:    نَِبي ا{  َوَجَعَلِن   ال ِكَتابَ 
 مع   املسيح  موقف  فيه  يصور  جليًل ا  مشهدً   الكرمي  القرآن  يرسم  مهيب  مستقبلي  موقف
 أَأَنتَ   َمر ميََ   اب نَ   ِعيَسى  َي   اّلل ُ   قَالَ   َوِإذ  }:  اْلساب  يوم  تعال  هللا  يدي  بي  اْلنبياء  إخوانه
ُذوِن   لِلنَّاسِ   قُلتَ  ِ   َوأُمِ يَ   اختَِّ  َما  أَُقولَ   َأن    ِل   َيُكونُ   َما  ُسب َحاَنكَ   قَالَ   اّلل ِ   ُدونِ   ِمن  إِلَ َهي 
َتهُ   فَ َقد    قُ ل ُتهُ   ُكنتُ   ِإن  حِبَق     ِل   لَي سَ    ِإنَّكَ   نَ ف ِسكَ   ِف   َما  أَع َلمُ   َوالَ   نَ ف ِسي  ِف   َما  تَ ع َلمُ   َعِلم 

 
  ان  تَ َبَذت    ِإذِ   َمر ميََ   الِكَتابِ   ِف   }َواذ ُكر    : اّللَِّ   قَ و لِ   اَببُ ،  اْلنبياء  أحاديث   كتاب،  البخاري  رواه  (1)

ِلَها{ ِمن    (. 3445) َأه 
 . (1839) أمحد رواه (2)



  َعَلي ِهم    وَُكنتُ   َوَربَُّكم    َريبِ    اّلل َ   اع ُبُدوا    َأنِ   ِبهِ   أََمر َتِن   َما  ِإالَّ   هَلُم    قُ ل تُ   َما  *  ال غُُيوبِ   َعلَّمُ   أَنتَ 
َتِن   فَ َلمَّا  ِفيِهم    ُدم تُ   مَّا  َشِهيًدا ء    ُكل ِ   َعَلى  َوأَنتَ   َعَلي ِهم    الرَِّقيبَ   أَنتَ   ُكنتَ   تَ َوف َّي    َشِهيد    َشي 

ُم    ِإن   * هب  ُم    تُ َعذِ  ِكيمُ   ال َعزِيزُ   أَنتَ   فَِإنَّكَ   هَلُم    تَ غ ِفر    َوِإن   ِعَباُدكَ   فَِإهنَّ  يَ و مُ   َهَذا  اّلل ُ   قَالَ   *  اْلَ 
قُ ُهم   الصَّاِدِقيَ  يَنَفعُ   .[119-116]املائدة:  {ِصد 

  والدعاء   ابلصلة  إليه  والتوجه  وحده،   هللا   عبادة  إل  دعا  السلم  عليه  أنه  اإلجنيل  وف
 ملكوتك،  أيت  اْسك  ليتقدس ،  السماوات  يف  الذي  أِبان  هكذا   أنتم  فصلوا":  فقال
 .(10 /6 )مىت "األرض  على كذلك  السماء يف كما  مشيئتك لتكن

َ تذَ   اْلانجيل  وذكرت  يصلي  "وكان  :يديه  بي  وتضرعه  وجل  عز  هلل  وخضوعه  ّللُّ
 تريد   كما  بل  أان  أريد  كما  ليس  الكأس،   هذا  عن  تعرب  أن  أمكن   إن  ابتاه،   ي:  قائاًل 
 (.39 /26 )مىت أنت" 

  إىل  "وخرج  بل  ،( 41  /22  )لوقا  " ركبتيه  على   "جثا:  فيقول   صلته  لوقا  ويصور
   .( 12 /6 )لوقا هلل"  الصالة  يف كله  الليل وقضى، ليصلي  اجلبل

 فيه   حل  الذي  بلل   أم  ،لنفسه  يصلي  هل  !الليل؟  طوال  يصلى  اإلله  كان  فلمن
 بزعمهم؟!

 "وإذا:  لوقا  يقول  ،العبادة  كثرة  منا  غزيرً ا  دمً   عرقه  ويصبح  متوارَيً   يصلي  كان  بل
  األرض"  على  انزلة  دم  كقطرات  عرقه  وصار  جلاجة،   أبشد  يصلي  كان  اجتهاد   يف  كان
 (.44 /22 )لوقا

 أحيا   عندما  السلم  عليه  املسيح  حال  عن  يوحنا   ذكره  ما  بربه  واستغاثته  تضرعه  ومن
 وأان  ل،   ْسعت  ألنك  أشكرك،   اآلب  أيها:  وقال  فوق  إىل  عينيه   يسوع  ورفع"  :لعازر

  ليؤمنوا   قلت،   الواقف  اجلمع  هذا  ألجل  ولكن  ل،   تسمع  حي  كل  يف  أنك  علمت
 (.41-40 /11 )يوحنا "أرسلتن  أنك

 هللا.  إل نسبته جيوز ال ،العبودية  دالئل من نوع والعبادة والتضرع
 الوصاَي   أول  جعلها  بل  ،صراحة  التوحيد  إل  يدعو  السلم  عليه  املسيح  كان  بل

  له  فقال  واحد  رب  إهلنا  الرب  إسرائيل  ي  أْسع  هي  الوصاي  كل  أول  إن":  فقال



  /12  )مرقص   سواه"  خرآ  وليس  واحد   هللا  ألنه  قلت   ِبحلق  معلم  يا  جيدً   الكاتب
28.) 

  وحده  وإيه   تسجد  كإهل   للرب  مكتوب  للشيطان...   املسيح  "قال:  مىت   إجنيل  وف
 (.4 /10 )مىت تعبد" 

: فقال  اْلحد  الواحد  هللا  على  يعتمدون  وال  بشر  على  يعتمدون  ْلهنم  عنفهم  نهإ  حىت
  الواحد  من  الذي  واجملد  بعض  من  بعضكما  جمدً   تقبلون  وأنتم  تؤمنوا  أن  تقدرون  "كيف
 (.44 /5 )يوحنا تطلبونه"  لستم

ِ   ورغم  ،سبحانه  هللا  تواضعً   نفسه  عن  الصلح  ينفي  كان  أنه  إال   وجل  عز  هلل   تذّللُّ
 احلياة  ل  لتكون  أعمل  صالح  أي  الصاحل  املعلم  أيها":  له  وقال  واحد   إليه  تقدم  فلما

  )مىت   "هللا  وهو  واحد  إلا  صاحلً   أحد   ليس  ؟اصاحلً   تدعون  ملاذا:  له  فقال  ، األبدية
19/ 16-17.) 

 الذي  ِبحلق  كلمكم  قد   إنسان  وأان":  نفسه  عن  السلم  عليه  قوله  كله  هذا  ومجاع
 نفسه؟!  عن والسلم الصلة عليه شهادته نقبل أفل. (40 /8 )يوحنا هللا" من ْسعه

 الدال   الصريح  القول  هذا  مبثل  اْلقيقة  هذه  علينا   ييعم ِ   أن  منه  صح  ملاا  إهلً   كان  فلو
 إنسانيته. على

 املسيح   قول  اْلائط  بعرض  يضربون  فإهنم  أبلوهيته  القول  على  النصارى  يصر    وحي
  متجسد،  إله  عنا  أبدً   ثتتحد    ل  اليت  النصوص  هذه  لكل  بذلك  ويتنكرون  وتلميذه،

 هللا.   به حل انسوت عن وال
 : ِبلنبوة  هلما املعاصرين شهادة : ااتسعً 
 :وسلم عليه هللا صلى النيب
 فيه   عاصره  ممن  أحد   عِ يدَّ   ل  أنه  وسلم  عليه  هللا   صلى  النيب  بشرية  على  اْلدلة   أهم  من
  نَ ع َلمُ  َقد  }  :تعال هللا قال كما  منهم الكفار حىت  ،ابلنبوة له  يشهدون واكان  بل ،اْللوهية 

زُُنكَ   ِإنَّهُ  ُم    يَ ُقولُونَ   الَِّذي  لََيح  بُوَنكَ   اَل   فَِإهنَّ  جَي َحُدوَن{   اّللَِّ   ِِبََيتِ   الظَّاِلِميَ   َوَلِكنَّ   ُيَكذِ 
ل    أَبُو  وقَالَ   ،[33]اْلنعام:   ُبَك،  اَل   ِإانَّ :  َوَسلَّمَ   َعَلي هِ   اّللَُّ   َصلَّى  لِلنَّيب ِ   َجه   ُنَكذِ بُ   َوَلِكن    ُنَكذِ 



ُم  :  اّللَُّ   فَأَن  َزلَ   ِبِه،  ِجئ تَ   َما بُوَنكَ   اَل   }فَِإهنَّ   جَي َحُدوَن{،   اّللَِّ   ِِبََيتِ   الظَّاِلِميَ   َوَلِكنَّ   ُيَكذِ 
ل    َأابَ   َلِقيَ   َوَسلَّمَ   َعَلي هِ   اّللَُّ   َصلَّى  النَّيبَّ   َأنَّ   ال َمَدِن ِ   يَزِيدَ   َأيب   وَعن   :  َرُجل    َلهُ   قَالَ   َفَصاَفَحُه،  َجه 

 َعب دِ   لَِبِن   ُكنَّا  َمىَت   َوَلِكن    لََنيب ،  ِإنَّهُ   أَع َلمُ   ِإن ِ   َواّللَِّ :  فَ َقالَ   الصَّاِبَئ؟!  َهَذا  ُتَصاِفحُ   أَرَاكَ   َأاَل 
 . (1)! تَ بَ ًعا؟ َمَناف  

َيانَ   َأيب  حديث  ف  كما  ابلنبوة  له  هرقل  شهادة  وكذلك رَبَ   َحر ب    ب ن   ُسف   ِهَرق لَ   َأنَّ   َأخ 
،  ِمن    رَك ب    ِف   إِلَي هِ   أَر َسلَ  دَّةِ   ِف   اِبلشَّأ مِ   جتارًا  وََكانُوا  قُ َري ش 

ُ
  هللاُ   َصلَّى  اّللَِّ   َرُسولُ   َكانَ   الَّيِت   امل

َيانَ   َأابَ   ِفيَها  َمادَّ   َوَسلَّمَ   َعَلي هِ  ،  وَُكفَّارَ   ُسف    َوَحو َلهُ   ََم ِلِسهِ   ِف   َفَدَعاُهم    إبِِيِلَياَء،  َوُهم    فَأَتَ و هُ   قُ َري ش 
 يَ ز ُعمُ   الَِّذي   الرَُّجلِ   هِبََذا  َنَسًبا  أَق  َربُ   أَيُُّكم  :  فَ َقالَ   ِبرَت مُجَانِِه،  َوَدَعا  َدَعاُهم    مُثَّ   الرُّوِم،  ُعَظَماءُ 

َيانَ   أَبُو  فَ َقالَ   َنيب ؟  أَنَّهُ  ،  أَد نُوهُ :  فَ َقالَ   َنَسًبا،  أَق  َرهُبُم    َأانَ   :فَ ُقل تُ :  ُسف   َأص َحابَهُ   َوقَ ر ِبُوا  ِمنِ 
َعُلوُهم   رِِه،  ِعن دَ   فَاج   َكَذَبِن   فَِإن    الرَُّجِل،  َهَذا  َعن    َهَذا  َساِئل    ِإن ِ   :هَلُم    ُقل  :  ِلرَت مُجَانِهِ   قَالَ   مُثَّ   َظه 

بُوهُ   َكانَ   مُثَّ   َعن ُه.  َلَكَذب تُ   َكِذابً   َعَليَّ   أَي ثُِروا  َأن    ِمن    اْلََياءُ   َلو الَ   فَ َواّللَِّ   . قال أبو سفيان:َفَكذِ 
،  ُذو  ِفيَنا  ُهوَ :  قُ ل تُ   ِفيُكم ؟  َنَسُبهُ   َكي فَ :  قَالَ   َأن    َعن هُ   َسأََلِن   َما  أَوَّلَ    قَالَ   فَ َهل  :  قَالَ   َنَسب 
َلُه؟  َقطُّ   َأَحد    ِمن ُكم    الَقو لَ   َهَذا ؟  ِمن    آاَبئِهِ   ِمن    َكانَ   فَ َهل  :  قَالَ   ،ال:  قُ ل تُ   قَ ب   : قُ ل تُ   َمِلك 
رَافُ :  قَالَ   ،ال   أَم    أَيَزِيُدونَ :  قَالَ   ،ُضَعَفاُؤُهم    َبل    :فَ ُقل تُ   ُضَعَفاُؤُهم ؟  أَم    يَ تَِّبُعونَهُ   النَّاسِ   فََأش 

َطةً   ِمن  ُهم    َأَحد    يَ ر َتدُّ   فَ َهل  :  قَالَ   ،يَزِيُدونَ   َبل  :  قُ ل تُ   يَ ن  ُقُصوَن؟ ُخلَ   َأن    بَ ع دَ   ِلِديِنهِ   َسخ   َيد 
ُتم    فَ َهل  :  قَالَ   ،ال :  قُ ل تُ   ِفيِه؟ : قَالَ   ،ال:  قُ ل تُ   قَاَل؟  َما  يَ ُقولَ   َأن    قَ ب لَ   اِبلَكِذبِ   تَ تَِّهُمونَهُ   ُكن  
رِي  ال  ُمدَّة    ِف   ِمن هُ   َوََن نُ   ،ال:  قُ ل تُ   يَ غ ِدُر؟  فَ َهل    مُت ِكنِ    َولَ  :  قَالَ   ِفيَها،  فَاِعل    ُهوَ   َما  َند 

ًئا  ِفيَها  أُد ِخلُ   َكِلَمة     َفَكي فَ :  قَالَ   ،نَ َعم  :  قُ ل تُ   قَاتَ ل ُتُموُه؟  فَ َهل  :  قَالَ   الَكِلَمِة،  َهِذهِ   َغري ُ   َشي  
ُه؟   ِقَتاُلُكم    َكانَ  نَ َنا  اْلَر بُ :  قُ ل تُ   ِإَيَّ َنهُ   بَ ي   ،   َوبَ ي     َماَذا :  قَالَ   ،ِمن هُ   َونَ َنالُ   ِمنَّا  يَ َنالُ   ِسَجال 

َدهُ   اّللََّ   اع ُبُدوا:  يَ ُقولُ :  قُ ل تُ   أَي ُمرُُكم ؟ رُِكوا   َوالَ   َوح  ًئا،  ِبهِ   ُتش   آاَبؤُُكم ،   يَ ُقولُ   َما  َوات  رُُكوا  َشي  
قِ   َوالزََّكاةِ   اِبلصََّلةِ   َوأَي ُمُرانَ    َعن    َسأَل ُتكَ :  َلهُ   ُقل  :  لِلرتَّ مُجَانِ   فَ َقالَ   َوالصِ َلِة.  َوالَعَفافِ   َوالصِ د 
،  ُذو   ِفيُكم    أَنَّهُ   َفذََكر تَ   َنَسِبهِ    :َوَسأَل ُتكَ   قَ و ِمَها.  َنَسبِ   ِف   تُ ب  َعثُ   الرُُّسلُ   َفَكَذِلكَ   َنَسب 
 الَقو لَ   َهَذا  قَالَ   َأَحد    َكانَ   َلو  :  فَ ُقل تُ   ،ال  َأن    َفذََكر تَ   ؟الَقو لَ   َهَذا  ِمن ُكم    َأَحد    قَالَ   َهل  
َلهُ  َلُه.  ِقيلَ   ِبَقو ل    أَي َتِسي  َرُجل    :َلُقل تُ   قَ ب    َفذََكر تَ   ؟َمِلك    ِمن    آاَبئِهِ   ِمن    َكانَ   َهل    :َوَسأَل ُتكَ   قَ ب  

 
 (. 251 /3) كثري  ابن تفسريينظر:  (1)



  َهل    :َوَسأَل ُتكَ   أَبِيِه،  ُمل كَ   َيط ُلبُ   َرُجل    :قُ ل تُ   َمِلك    ِمن    آاَبئِهِ   ِمن    َكانَ   فَ َلو    :قُ ل تُ   اَل،  َأن  
ُتم     َيُكن    لَ    هُ أَنَّ   أَع ِرفُ   فَ َقد    اَل،  َأن    َفذََكر تَ   ؟قَالَ   َما  يَ ُقولَ   َأن    قَ ب لَ   اِبلَكِذبِ   تَ تَِّهُمونَهُ   ُكن  
ِذبَ   النَّاسِ   َعَلى  الَكِذبَ   لَِيَذرَ  .  َعَلى  َوَيك  رَافُ   :َوَسأَل ُتكَ   اّللَِّ   ؟ ُضَعَفاُؤُهم    أَم    ات َّبَ ُعوهُ   النَّاسِ   َأش 

  َفذََكر تَ   ؟يَ ن  ُقُصونَ   أَم    أَيَزِيُدونَ   :َوَسأَل ُتكَ   الرُُّسِل.  أَت  َباعُ   َوُهم    ات َّبَ ُعوُه،  ُضَعَفاَءُهمُ   َأنَّ   َفذََكر تَ 
ُم   َطةً   َأَحد    أَيَ ر َتدُّ   :َوَسأَل ُتكَ   يَِتمَّ.  َحىتَّ   اإِلَيَانِ   أَم رُ   وََكَذِلكَ   يَزِيُدوَن،   َأهنَّ   َأن    بَ ع دَ   ِلِديِنهِ   َسخ 

ُخلَ   َهل    :َوَسأَل ُتكَ   الُقُلوَب.  َبَشاَشُتهُ   خُتَاِلطُ   ِحيَ   اإِلَيَانُ   وََكَذِلكَ   اَل،  َأن    َفذََكر تَ   ؟ِفيهِ   َيد 
  أَي ُمرُُكم    أَنَّهُ   َفذََكر تَ   ؟أَي ُمرُُكم    مبَا  :َوَسأَل ُتكَ   تَ غ ِدُر.  الَ   الرُُّسلُ   وََكَذِلكَ   اَل،   َأن    َفذََكر تَ   ؟يَ غ ِدرُ 

رُِكوا   َوالَ   اّللََّ   تَ ع ُبُدوا  َأن   ًئا،  ِبهِ   ُتش  َهاُكم    َشي   اَثِن،  ِعَباَدةِ   َعن    َويَ ن   قِ   اِبلصََّلةِ   َوأَي ُمرُُكم    اَْلو    َوالصِ د 
ِلكُ   َحق ا  تَ ُقولُ   َما  َكانَ   فَِإن    َوالَعَفاِف، ِ،  َقَدَميَّ   َمو ِضعَ   َفَسَيم    أَنَّهُ   أَع َلمُ   ُكن تُ   َوَقد    َهاَتي 

ُلصُ   َأن ِ   أَع َلمُ   َأن ِ   فَ َلو    ِمن ُكم ،  أَنَّهُ   َأُظنُّ   َأُكن    لَ    َخارِج ،  ُكن تُ   َوَلو    لَِقاَءُه،  لََتَجشَّم تُ   إِلَي هِ   َأخ 
 . (1)َقَدِمهِ  َعن   َلَغَسل تُ  ِعن َدهُ 

 وهذا،  وسلم  عليه  هللا  صلى  نبوته  بصدق   اليهود  زعماء  من  عاصره  من  اعرتف  كما
َطبَ   ب نِ   ُحَيي    بِن ت   صفية   املؤمني  أم  تقصه  ما   كنت :  فتقول   ،قريظة   بن  يهود  زعيم  َأخ 
 دونه.  أخذان  إال    هلما  ولد    مع  قط  ألقهما  ل  َيسر،  أيب  عمِ ي  وإل  إليه  أيب  ولد  بَّ أحَ 

 بن   عمرو   بن  ف  قُ َباء  ونزل   املدينة،  وسلم  عليه  هللا   صلى  هللا  رسول  َقِدمَ   فلما:  قالت
، ِ   أخطب،  بن  َيسر   أبو  وعمِ ي  أخطب  بن  حيي  أيب  عليه  غدا  عوف   فلم :  قالت  ُمَغل َسي 
  اهلويىن.   َيشيان  ساقطي  كسلني  كال ي  فأتيا:  قالت  الشمس.  غروب  مع  كاان  حىت  يرجعا
  هبما  ما  مع   منهما،  واحد    إلَّ   التفتَ   ما  فوهللا   أصنع،  كنت  كما  إليهما  فَ َهِشش تُ :  قالت

  هو؟  أهو:  أخطب  بن   حيي  ْليب  يقول  وهو  َيسر  أاب  عمِ ي  ومسعت:  قالت  الغمِ .  من
 عداوته:  قال  منه؟  نفسك  ف  فما:  قال   نعم.:  قال  َوتُ ث ِبُتُه؟  أَتَ ع رِفُهُ :  قال  ،وهللا  نعم:  قال
 . (2)بقيتُ  ما وهللا

  هللا  دون  من  يعبد  إله  نهأ  على  وسلم  عليه  هللا  صلى   صحابهأ   من  أحد  معه  يتعامل  ول
 

ءُ   َكانَ   َكي فَ ،  الوحي  بدء  كتاب،  البخاري  رواه  (1) يِ   َبد    َوَسلََّم؟   َعَلي هِ   هللاُ   َصلَّى  اّللَِّ   َرُسولِ   ِإَل   الَوح 
(7.) 

 (. 524 /4) والنهاية البدايةينظر:  (2)



  ها،إَي  هللا  ينزله  ل   منزلة   أو   صفة  فيه  عوايدَّ   ول  ،له   يصوموا  ول  ، له  صلواي  فلم  ، وجل  عز
 ورسوله.  هللا عبد  عندهم فهو

 : السالم عليه عيسى
 ه ءأعدا  وحىت  وارييهوح  معاصريه  أن  السلم  عليه   املسيح  بشرية   علىا  أيضً   يدل  ومما

  الناس   قربأو   والدته  حىت  ثلثة،  اثلث  حىت  أو  اإلله   ابن  أو  إله   أنه  على  معه  يتعاملوا  ل
  )يوحنا   " الدمع   عليه  لتذرف  والدته   ذهبت  صلب  ملا  املسيح  أن"  يوحنا  يذكر  ،إليه
 تبكي   فل  يضريه  ال  املوت   وأن   ابنه،  أو   هللا  هو  ولدها  أن   تعلم  تكن  أفلم  (،25  /19

 عليه؟!
 سبب   عن  وقاال  حزان  الصليب  على  املزعوم  الصلب  بعد  املسيح  رجلن  رأى  وملا
 الكهنة   رؤساء   سلمهأ   كيف  .. ا. نبيًّ   إنساان  كان   الذي  الناصري   "يسوع:  حزهنما

 إسرائيل"   يفدي  أن  املزمع  هو  أنه  نرجو  كنا  وحنن  وصلبوه   املوت  لقضاء  وحكامنا
 (.19 /24 )لوقا

  املوت،  من  جنا  دمتجس    الهوت  عن  وال  مقتول،  انسوت  عن  حديث  قوهلما  ف  فليس
 بشرت   الذي  املنتظر  املسيح  :أي  إسرائيل،  ُملص   يكون  أن  فيه   يرقبونه  كانوا  ما  غاية   إن
  إنساانً   فقط  يكون  املسيح  أن  على  يقتصر  كان  اليهود  بي  الشائع  "اإلَيان  فإن  اْلنبياء،  به

 . (1)ووظيفته" فضائله فا وممتازً ا مشهورً 
  لكننا   ..بلهوته  يؤمنا  ل  اْلن  "إل:  التلميذين  هذين  عن  سعيد  إبراهيم  القس  ويقول

 .(2) "بنبوته مؤمني كاان  أهنما عليهما ننكر ال
 أرى   سيدي  ي:  املرأة   له  "قالت:  وأعاجيبه  قدراته  ورأت  السامرية   املرأة  جاءته  وملا

 معتقدها.  هلا صحح  وال وخبها فما ذلك، على زادت وما (،19 /4 )يوحنا نيب"  أنك
  : ونبوته  بشريته  تعتقد   كانت  الستقباله  وخرجت  أورشليم  ف  رأته  اليت  اَلموع  وكذا
 . (45 /21 )مىت النيب"  يسوع هذا: اجلموع "فقالت

 
 (. 292: ص)كلهون   مسعان القس البشريين، اتفاق (1)
 (. 634: ص)سعيد  إبراهيم  د. لوقا، بشارة شرح (2)



  قد   قائلي  هللا  وجمدوا  اخلوف  اجلميع  فأخذ"  :العظيم  ابلنيب  وصفته  اَلموع  هذه  بل
 (.16 /7  )لوقا عظيم"  نيب فينا  قام

 ف   كان  ملاا  إهلً   يرونه  كانوا  ولو،  معجزاته  بعض   رأوا  ملا  تلميذه   منه  عجب ا  وأيضً 
  فلم   فقصدها،   جاع،   وقد  ِبلشجرة   السالم  عليه  يسوع  مر    فقد "  :عجب  أي  معجزاته

  لوقتها،  الشجرة   فيبست  األبد،   إىل  مثرة   منك  خيرج   ل:  فقال  الورق.   سوى  فيها   جيد
  احلال.   يف  التينة  فيبست  األبد،   إىل  بعد  مثر   منك  يكون  ل:  هلا   قال  التالميذ  فتعجب

 / 21  )مىت  ..".احلال  يف  التينة  يبست  كيف:  قائلي   تعجبوا  ذلك  التالميذ  رأى  فلما 
 من  اليوم  النصارى  تعتقده  مماا  شيئً   يدركون  ال  كانوا  أهنم  على  عجبهم  فدل  (.22- 18

 عجب.  ْلي يدعو ما فيه ليس للشجرة اإلله إيباس فإن وإال املسيح، ألوهية 
 خبلدهم   يدر  ول  املنتظر،  العظيم  النيب  املسيا  أنه  املسيح   ف  التلميذ  اعتقده  ما  غاية   إن
  اعتقادهم  عند  تفكريهم  وقف  "التلميذ:  املسكي  مىت  اْلب  يقول  هلل،  بنوته  أو  ألوهيته

 أكثر  هو  ما  عن  للمسيح  تقديرهم  رفع  ..نيب  يعملها  ل  أعمااًل   يعمل  ولكن  نيب،  أنه  فيه
 يؤكد   ما  املسيح  حياة  ف  اْلدلة   من  مجعوا  فالتلميذ  ..يكون  ماذا  ولكن  نيب،   من  فعًل 
 . (1)املسيا" أنه هلم

 ابكية   خاطئة  امرأة   إليه  متتقد    بنبوته ا  متشككً   املسيح  يرقب  الفريسيي  أحد  وفيما
  دعاه  الذي  الفريسي  رأى  "فلما   ابلطيب،  وتدهنهما  تقبلهما  بشعرها،  رجليه  متسح
  وما   تلمسه؟  الت  املرأة   هذه   من  لعلما  نبيً   هذا  كان   لو:  قائاًل   نفسه  يف  تكلم  ذلك، 
 الذي   هذا  -ألوهية   ال-   نبوة  نفسه  ف  استنكر  لقد  (.39  /7  )لوقا  "خاطئة  إهنا  هي؟
 فحسب،   النبوة  كانت  إَّنا  بينهم  السلم  عليه  دعواه   أن  يؤكد  مما  اخلاطئة،  حال  جيهل
  أخذها  به  صنعته  ما  املرأة  من  يتقبل  املسيح  رأى  إذ  "فالفريسي:  املسكي  مىت  اْلب  يقول

 . (2) عنه" يذاع كان  كماا  نبي   ليس أنه املسيح ضد شهادة
 املسيح   ألوهية   فكرة  أن  على  يدل  مما  ؛ابلنبوة  له   يشهد  عاصره  من  مجيع  كان  وهكذا

 
 (.119: ص) السقار حممود بن  منقذ د. ثلثة؟ أم واحد جللهُ  َجلَّ  هللا (1)
 (.331: ص)املسكي  مىت اْلب وشرح(، وتفسري )دراسة لوقا القديس حبسب   اإلجنيل (2)



  العهد،   لذلك   لحقة ال  خرتاعاتامل  من   هي  بل  ،عاصره  نمب  وال  تباعهأب  وال  به  هلا  علقة   ال
 بطلهنا. إلعلن يكفي وذلك

 :الغيب يعلم ل  كونه:  اعاشرً 
 :وسلم عليه هللا صلى النيب
 نبيه   آمرا  تعال  قال  لذا  ؛الغيب  يعلم  ال  أنه  وسلم  عليه  هللا   صلى  بشريته  أدلة  من

ًعا  ُكن تُ   َما  }ُقل  :  وسلم  عليه  هللا  صلى َعلُ   َما  أَد رِي  َوَما  الرُُّسلِ   ِمنَ   ِبد    ِبُكم {   َواَل   يب   يُ ف 
 . [9: اْلحقاف]

  ِإالَّ   َأانَ   َوَما  ،ِإَلَّ   يُوَحى  َما  ِإالَّ   أَتَِّبعُ   ِإن    ال َغي ِب،  ِعل مَ   أَدَِّعي  اَل   :يَ ُقولُ   هللا  رسول  فهذا
 أَع َلمُ   َواَل   ، اّللَِّ   َخزَاِئنُ   ِعن ِدي  :َلُكم    أَُقولُ   اَل   ، ِبهِ   أُن ِذرَُكم    َأن    اّللَُّ   أََمَرِن   مبَا  أُن ِذرُُكم    ُمِبي    َنِذير  

ِقهِ   َكَمالِ   ِمن    َوَهَذا   .َمَلك    ِإن ِ   :أَُقولُ   َواَل   ،ال َغي بَ  لِهِ   ِصد    َومَت ِييزِ   َوطَاَعِتِه،  ّللَِّ   َوُعُبوِديَِّتهِ   َوَعد 
َتِحقُّهُ   َما َاِلقُ   َيس  َدهُ   اخل  َتِحقُّهُ   ممَّا  َوح  ُُمورِ   ِبَعَواِقبِ   ال ِعل مَ   فَِإنَّ   ال َعب ُد،  َيس  هِ   َعَلى  اْل    الت َّف ِصيلِ   َوج 
َتأ ثَ رَ  ممَّا ، َمَلك   يَ ع َلُمهُ  َفَل  ِبِعل ِمِه، اّللَُّ  اس   ُمر َسل . َنيب   َواَل  ُمَقرَّب 

َعلُ   َما  أَد رِي  }َوَما :  تَ َعاَل   َوقَ و لُهُ   ،َيُكونُ   َما  ُكلَّ   يَ ع َلمَ   َأن    الرَُّسولِ   َشر طِ   ِمن    َولَي سَ   يُ ف 
َعلُ   َما  ِِبَِميعِ   لِِعل ِمهِ   نَ ف ي    [ 9:  اْلحقاف]  ِبُكم {   َواَل   يب   اّللَُّ   ِإالَّ   يَ ع َلُمهُ   اَل   َوَهَذا  ،َوهِبِم    ِبهِ   يُ ف 

لِ   ِمن    َسِعيد    أِبَنَّهُ   َعاِلًما  َيُكونَ   َأن    يَ ن ِفي  اَل   َوَهَذا  َوتَ َعاَل،  تَ َباَركَ  َنَِّة،  أَه  رِ   لَ    َوِإن    اَل    َيد 
ن  َيا  ِف   َلهُ   جَي رِي  َما  تَ َفاِصيلَ  َع َماِل،  ال ِمَحنِ   ِمنَ   الدُّ  َوَما  الشَّرَاِئِع،  ِمنَ   َلهُ   يَ َتَجدَّدُ   َوَما  َواْل 

َرمُ  ِخَرةِ  ِف  ِبهِ  ُيك  َنافِ  ِمن   اْل   النَِّعيم. َأص 
ُفُر،  َوَمن    ِبِه،  يُ ؤ ِمنُ   َمن  :  ال ُمَخاطَِبيَ   َحالَ   يَ ع َلمَ   َأن    النَّيب ِ   َشر طِ   ِمن    وليس   َوتَ ف ِصيلَ   َيك 

 .(1) إِلَي هِ  َيِصريُونَ  َما
 أَد رِي   }َوَما:  تعال  قال  كما  والسلم  الصلة  يهعل  نفسه  هو   له  حيدث  ما   يعلم  ال  بل

َعلُ  َما  . [9: اْلحقاف] ِبُكم { َواَل  يب  يُ ف 
 على  يطلعه  قد  تعال  هللا  فإن  وإال  ،املطلق  الغيب  به  املقصود  الغيب  يعلم   ال  وكونه

 
  العاصمة   دار:  ط،  تيمية  بنا  اإلسلم  لشيخ،  املسيح  دين  بدل   ملن  الصحيح  اَلوابينظر:    (1)

(2/ 159 .) 



  وقتال ،  الروم  بغلبة   وسلم  عليه  هللا  صلى  خبارهإك   نبوته،  دالئل  من  وهذا  ، الغيب  بعض 
َجازِ   أَر ضِ   ِمن    اَنر  وخروج  فارس،  بلد  حوفت  الرتك، ِبلِ   أَع َناقُ   هَلَا   ُتِضيءُ   اْلِ   بُِبص َرى،   اإل ِ
 عليه. هللا  أطلعه مما ذلك وغري

  ما   إال  يعرف  وال  نفسه،   عند  من  يتكلم  ال  نهإ  إذ  ؛بشريته  على  اْلدلة   أكرب  من  وهذا
 عليه.  هللا  أطلعه

 : السالم عليه عيسى
ا  إهلً   كان  ولو  ،الغيب  يعلم  ال  أنه  السلم  عليه  عيسى  بشرية   على  اْلدلة   وضحأ  من

 انجيل أ  فا  جلي  ا  واضحً   جاء   ما  وهذا   إله،  على  ختفى  أن  ينبغي   ال  أبشياء  جهل  ما
 نفسهم.أ النصارى

 هبا   يعلم  فال  الساعة  وتلك  اليوم  ذلك  "أما :  قال  فقد  القيامة،  بيوم  جهله  ومنها
 (.32 /13 )مرقص  "اآلب إل  البن ول  السماء،  يف  الذين املالئكة ول احد، 

،  يعلمه ال فهو عنه غاب ما كل   بل ،فقط  القيامة  موعد  هو املسيح جيهله ما وليس
 ينأ:  وقال  واضطرب  ِبلروح  فانزعج"   ،يسأله  لعازر  إحياء  أراد  عندما  جنده   ولذا

 (.33 /11 )يوحنا  وضعتموه؟" 
 منذ  الزمان  من  كم:  أِبه   فسأل"  ،اَلنون  من   ابنه  شفاء  منه  يريد  رجل  جاءه  وملا
 (.21  /9 )مرقص  صباه" منذ: فقال أصابه؟
 وقف   احلال  ففي  ثوبه،   هدب  وملست  ورائه،   من  جاءت":  النازفة   املرأة  قصة   وف

 (.44 /8 )لوقا "ملسن؟ الذي من:  يسوه  فقال  دمها،  نزف
  معلم،  ي":  وقالوا  تعجبوا  معه  والذين  بطرس  أن  حىت  ملسه  من  جيهل  يسوع  فهذا

 (.47 /8 )لوقا ملسن؟"  الذي من: وتقول ويزْحونك،  عليك،  يضيقون اجلموع
   منه؟! وأكثر هذا كلَّ   ال يعلم منا إهلً  يكون فهل
  ِإالَّ   َمر ميََ   اب نُ   ال َمِسيحُ   َما}:  وجل  عز  ربنا  قول  هو  املسيح  ف  قول  أصدق  فإن  لذا
يَقة    َوأُمُّهُ   الرُُّسلُ   قَ ب ِلهِ   ِمن    َخَلت    َقد    َرُسول   ُ   َكي فَ   ان ظُر    الطََّعامَ   أَي ُكَلنِ   َكاانَ   ِصدِ   هَلُمُ   نُ َبيِ 

ََيتِ   . [75: املائدة]{ يُ ؤ َفُكونَ  َأّنَّ  ان ظُر   مُثَّ  اْل 



 موعد   معرفة   نفسه  عن  نفى  فقد،  الساعة   علم  نفسه  عن  املسيح  نفاه  الذي  العلم  ومن
  املالئكة   ول  أحد  هبما  يعلم  فال  الساعة   وتلك  اليوم  ذلك  "وأما:  فقال  القيامة   يوم

 (.32 /13 )مرقص  األب"  إل البن ول السماء يف الذين
 بي  وسوى،  وحده  ابهلل  القيامة   علم  خص    ْلنه؛  املسيح  ألوهية   بطلن  يبي  وهذا

 .بذلك العلم عدم ف اْلخرين هللا عباد وبي نفسه
  وجل  عز  هللا   إبرادة  إال  يكون  ال   لكنه،  الغيب  لبعض  املسيح  معرفة   ينفي  ال  وهذا

 فَِإنَّهُ   َرُسول    ِمن    ار َتَضى  َمنِ   ِإالَّ   *  َأَحًدا  َغي ِبهِ   َعَلى  يُظ ِهرُ   َفَل   ال َغي بِ   }َعالُِ :  تعال  قال  كما
ُلكُ  ِ  ِمن   َيس   . [27 ،26: اَلن] َرَصًدا{ َخل ِفهِ  َوِمن   َيَدي هِ  َبي 
  ذلك   حيدث  قد  بل،  اْلنبياء  من  غريه  دون   املسيح  به   خيتص   ال  الغيب  هذا   أن   إال

  ، الوفاة  هحضرتحي    بنيه   مجع  يعقوب  أن  التكوين  سفر  ف  جاء   ما  ذلك  ومثال،  لغريه
 عليه   موسى  وكذلك  .(32- 1  /49  التكوين. )أخرب  كما  ووقعت  تصيبهم  أبمور  وأخربهم
 وغري   الغيبية   اْلمور  ببعض   شاول  امللك  أخرب  صموئيل  أن   صموئيل  سفر  وف ،  السلم

 هللا. أبناء أهنم  أو آهلة  أهنم فيهم أحد  عيدَّ  ول منها، كثري  وقع ذلك
 واْلمد هلل رب العاملي.


