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 المقدمة
كانت الكثير مف المفاهيـ اإلسالمية التي يؤمف بصحتها 
المسػػمم ف  ػػي ي منػػا هػػةا مر  لػػة مػػف نهػػ  الكثيػػر مػػنهـ 
سػػابًا ح حتػػل  صػػػ  ا مػػر ههػػػـ عنهػػـ راحػػػ ا ي يهػػ ف تمػػػؾ 
المفاهيـ اإلسػالميةح  نػا اتوػة ا مػف تمػؾ المفػاهيـ ةر  ػة 
لمتشنيع عمل الايف اإلسػالمي  اإلسػا ة لػل  لنهيػل  نااتػل 

ا ئمػػػة الرػػػاهر ف مػػػف عهػػػ  الهيػػػت  عمػػػيهـ السػػػالـ ح مػػػف 
 ليس ال يب  ي تمؾ المفاهيـ حتما  إنما ال يب  ينا نحف 
المسػػمم ف  واصػػة ال ممػػا   الفًهػػا ح الػػةيف ع ػػ  ا عػػف 



إاراؾ تمػػػػؾ المفػػػػاهيـ  تفسػػػػيرها بمػػػػا يػػػػال ـ حػػػػاؿ النػػػػاس 
 تر ر ال مػ ـ  مػا إلػل ةلػؾح   نػاما يسػللهـ المسػمـ عػف 

فػػػػاهيـ  كيفيػػػػة  ن عهػػػػا  تحًًهػػػػا ي يه نػػػػل م نػػػػل تمػػػػؾ الم
بًػػػ لهـ     نػػػاؿ رسػػػ ؿ ق   ع    نػػػاؿ اإلمػػػاـ الفالنػػػي   

  ليس لايهـ غير ةلؾ.
عمػػا إةا سػػللهـ شػػوي مػػف غيػػر المسػػمميف  ػػ نهـ سػػ ؼ 
يًف ف عا   ف عف الرا  اإل ابة عميػلح  ل مهػـ ي تًػا ف 
إف كػ  مػا  ػػر   ػي ا مػػـ السػالفة ي ػرا  ػػي هػة  ا مػػة 

الكيفيػػػػػة  الصػػػػ رة  ت ػػػػػا م ا عػػػػف اوػػػػػتالؼ الػػػػػ مف  هػػػػنفس
 الظر ؼ  التر ر ال ممي  الثًا ي  الفكرا  التكن لػ  ي 

  ي موتمف الم االت  عمل كا ة ا ص اة .
إف عمينا كمسمميف عف نفهـ اإلسالـ  ياا   اإلسػالـ ايػف  

ال مـ  الم ر ة  التفكرح ايف ياع  لمترػ ر  االرتًػا ح  ًػا 
 ػػػي كتابػػػل إلػػػل ال مػػػـ  الم ر ػػػة نػػػاؿ اعػػػا ق عػػػ    ػػػ  

ا اَلَمُماالا اَلَحااا  َوَْ َتَعَجااَر ُ ااالقران ُماان ت ػػالل   ُ }َفتعااالى 

بُ  ُزَدُني ُعَممًا { إنَقَبُر    .( 1)ياَقَضى ُإَلَيَل َوَحياوا َوقار ر 
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 اآليػػات  ػػي هػػةا الم نػػل كثيػػرة عمػػا ا حاايػػث  الر ايػػات 
 الم ر ػػة  هػػي عكثػػر مػػف الشػػر فة التػػي تػػاع  إلػػل الػػت مـ 

ةلؾ  ًا  ا   ي الحايث الشر ف عف رسػ ؿ ق  صػمل 
)اطمباوا العمام ولاو  ق عميل  الػل  سػمـ تسػميما  عنػل نػاؿ 

 . (2) الصين، فإن طمب العمم فريضة عمى كر مسمم (
)  عنػػل  صػػمل ق عميػػل  الػػل  سػػمـ تسػػميما  عيلػػا نػػاؿ  

 .  ( 3)(أفضر الع ادة طمب العمم
ير المػؤمنيف عمػي هػف عهػي رالػب  عميػل السػالـ   عف عم

)أييا الناس اعمموا إن كمال الدين طمب العمام عنل نػاؿ  
والعماار  اااو، وان طمااب العمااام أوجاااب عماايكم مااان طماااب 

 . ( 4)المال(
 ا حاايػػث  الر ايػػات التػػي تحػػث عمػػل رمػػب ال مػػـ كثيػػرة 
كما نمنا انتصرنا عمل ما تًاـ منهاح ع ب ا ك  هػةا  ب ػا 

 ر ال ممي الهائ  الةا شػم   ميػع ا صػ اة  عمػل التر
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موتمػػف المسػػت يات يػػلتي عحػػا ليًػػ ؿ إننػػا ي ػػب عف نفهػػـ 
الًرآنيػػػػة  ا حاايػػػػث النه يػػػػة  الر ايػػػػات الشػػػػر فة  اآليػػػػات

بحسػػب مػػا  همػػػل منهػػا المسػػمم ف  ػػػي  مػػانهـ علػػيس  ػػػي 
ةلػػػػؾ إ حػػػػاؼ لمًػػػػراف  الرسػػػػالة اإلسػػػػالمية ع ال   ا  حػػػػاؼ 

 ق  نهيل ثانيا .لم مـ الةا اعا لل 
إف هةا الًراف كما اوهر عنل الم لل  يل تهياف ك  شػي  

اَن : ناؿ ت الل اُييدًا َعَماَيُيم مُ  ََ رُ  أام اة   }َوَيَوَم َنَ َعثا ُفي كا
اااُييدًا َعَماااى َىااااؤاَْ َوَنز َلَناااا َعَمَياااَل أ ََ ُسااُيَم َوُجَنَناااا ُ اااَل  نفا

َ  َوىااااا ااااَي ََ اااارُ   ااااَرى اَلُكَتاااااَب ُتَبَيانااااًا لُ كا ََ ًدى َوَرَحَمااااًة َو ا

ُلَمماَسُمُميَن {
(5 ).  

لكػػػ  ا  منػػػة  لةنسػػػانية ا مػػػع  لػػػيس مًتصػػػرا    الكتػػػاب
ال  عمػػل  ئػػػة ا ف عوػػر  ع  موػػػتي هػػ مف ا ف غيػػػر ح  ا 

 ما سر إع ا   إةا لـ يكف كةلؾ .
 عميػػػل  ػػػال يمكػػػف عف نحصػػػر الم ػػػاني هوانػػػة ا لفػػػا  ع  

هػػػ  عمينػػػا عف  نبًػػػل نػػػا ر لػػػمف نرػػػاؽ  همنػػػا المحػػػا اح
}قاااار ل اااَو َكاااان  نكػػػ ف مػػػؤمنيف  مصػػػانيف بً لػػػل ت ػػػالل 
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َتنَفَد َكُمَماتا  إناَلَ َحرا ُمَدادًا لُ َكُمَماُت َربُ ي َلَنُفَد اَلَ َحرا َقَبَر 

 .  (6)َربُ ي َوَلَو ُجَنَنا ُ ُمَثُمُو َمَددًا {
اااَجَرة  َأَقااااَل   نػػػاؿ ت ػػػالل ََ ََرُض ُمااان  ٌم }َوَلاااَو انَماااا ُفاااي اَِ

 ُ  ُ اا َنُفاَدَت َكُمَمااتا  ار  م  ها ُمن َ َعُدُه َسَ َعةا َأَ حا َواَلَ َحرا َيماد 

َ َعُزيٌز َحُكيٌم { إن  ُ
(7).  

 الم مػػػـ   الم ػػػر ؼ عف الًػػػراف هػػػ  كػػػالـ ق ت ػػػالل  اف 
كمماتػػػل م ػػػا اة  م ر  ػػػة  ػػػال هػػػا إةف مػػػف إف المًصػػػ ا 

م ػاني  مفػاهيـ  باآلية الشر فة غير هػةا الم نػل  هػ  عف
كممػات ق  كتابػل غيػر متناهيػػة  اف لمكممػة ال احػاة عػػاة 
م ػػاني  لػػيس م نػػا   احػػاا  كمػػا نػػا ي تًػػا ب لػػهـح هػػ  إف 
اآليػػػات المتًامػػػة تشػػػير إلػػػل   ػػػل ظػػػاهرح  سػػػب ة   ػػػ   
بارنية ال ي ممها إال ق  الراسو ف  ي ال مـ ناؿ ت الل  

ا   ُ   ْ َُِويَمااوا ُإ ولاااوَن }َوَماا َيَعَمااما َت وَن ُفااي اَلُعَمااُم َيقا  َوالر اُسافا
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ْ  أاَولاوَا اَِلَ اُب{ را ُإ َنا َوَما َيذ ك  رٌّ مُ َن ُعنُد َربُ  آَمن ا ُ ُو كا
(8 )

 . 
إةف  مػػيس مػػف حًنػػا عف نفهػػـ مػػف الًػػراف   هػػا   احػػاا  ع  
مف كممات ق ع      م نا   احػاا  ح هػ  هنػا ا  عمػل مػا 

اف المتًػػامتاف ي ػػب عمينػػا عف ن مػػـ ع ال صػػرحت بػػل اآليتػػ
عف لمًػػراف   ػػ   مت ػػااة مػػف التل  ػػ   اف لكػػ  كممػػة مػػف 
كممػػات ق عػػ    ػػ  عػػاة م ػػانيح  ثانيػػا  لػػيس مػػف حػػ  
عا شوي عف يػتكمـ عػف تل  ػ  الًػراف إال عف يكػ ف مػف 

 الراسويف  ي ال مـ . 
عمينا عف نفهـ الًراف  الػايف  ؿ بنا  عمل ك  ما تًاـ عن  

اإلسالمي  واصة تمؾ المفاهيـ الم ر  ػة التػي عصػبحت 
محػػ  وػػالؼ المسػػمميف عنفسػػهـ  تشػػنيع المنكػػر ف لػػل مػػف 
نه  غير المسمميفح     منظار عممي حايث ال يوالف 
ما  ػا   ػي الًػراف  واصػة  ػي المسػائ  الشػرعية  ال ًػ  

  ػػػػػي  حالػػػػػةا ع اعػػػػػل ق عػػػػػ    ػػػػػ  عنػػػػػا ع لػػػػػ  ومًػػػػػل
المسػػائ  اإلع ا  ػػػة  التػػػي ال يػػػؤمف ههػػػا عكثػػػر المسػػػمميف 
 لال  عف بػاني الشػ  ب عمينػا عف نفهػـ  يػاا  إف الكثيػر 
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مف ا م ر التي ت ا إع ا  ة  ي  نػت  ن عهػا نػا ينظػر 
لهػػػا اليػػػـ    ػػػ  مػػػا نػػػرا  مػػػف ترػػػ ر  ػػػي موتمػػػف ميػػػاايف 
ال مػـ  رهي يػة  لػيس إع ا  ػة ع  وارنػة لم ػااة  الرهي ػػة 

 . 
 واصة إةا الحظنا إف نان ف الم   ات هيف إف الم  ػ ة 
ال تًػػػػـ   ال تتحًػػػػ  إال إةا انتصػػػػر رر ػػػػ  إنامػػػػة الحػػػػ  
 ال اؿ عميهاح عما إةا كاف هناؾ سهي  آور إلنامة الح  
 ال اؿ  ه  م ص  إلل النتي ة نفسػها التػي  صػ  إليهػا 
عػػػف رر ػػػ  الم  ػػػ ةح عا إةا كػػػاف هنػػػاؾ رر ًػػػاف   ػػػ  

النتي ة المرم بة الرر   الرهي ي  الرر   ال ص ؿ إلل 
عإلع ػػػػا اح تًػػػػاـ الرر ػػػػ  الرهي ػػػػي ليكػػػػ ف  سػػػػيمة إلػػػػل 

 تحًي  الهاؼ  النتي ة عمل الرر   عإلع ا ا .
 بنػػػا ا  عمػػػل هػػػةا  هنػػػاؾ عػػػاة ارر حػػػات م اصػػػرة عػػػف 
ر  ػػػػة عيسػػػػل هػػػػف مػػػػر ـ  عميهمػػػػا السػػػػالـ   عػػػػف ر  ػػػػة 

التػػػي  رضا اإلمػػػاـ الحسػػػيف  عميػػػل السػػػالـ   عػػػف اابػػػة 
ظمػػت  لمػػاة ر  مػػة محػػ  نًػػا   وػػالؼ هػػيف المسػػمميف 
عنفسهـ مف  هة  بيف المسمميف  غيرهـ مػف  هػة عوػر  

 . 



سػيانا ا سػتاة   هة  ا رر حات  ي ال انع هػي مػف  كػر
عهي عها ق الحسيف الًحراني  هي م   ة با الػة عممػا  
إف هػػػة  ا رر حػػػات ليسػػػت عمػػػل سػػػهي  ال ػػػـ   الًرػػػع 

مػػل هركػػة ق عػػ    ػػ  ب ػػا رمػػب الت  يػػ  منػػل  سػػنهاع ع
تبارؾ  ت الل هةكر هة  ا رر حات ال احاة تم  ا ور  
مػػػػع الشػػػػرح  الت لػػػػي   ةكػػػػر ا الػػػػة الشػػػػا ية عمػػػػل كػػػػ  
 احػػػػػاة مػػػػػنهف  سػػػػػنهاع بلرر حػػػػػة م اصػػػػػرة حػػػػػ ؿ ر  ػػػػػة 

 عيسل هف مر ـ  عميهما السالـ . 
 
 
 
 
 
 

        

 أطروحة معاصرة
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ليس وفيا  عمل المسمميف ر  ع النهي عيسل عميل  عمل 
ال مػػاف مػػػع  آوػػرع لػػػ  الصػػالة  السػػالـ  ػػػي   الػػل نهينػػا
عمػػػل ةلػػػؾ  ع م ػػػت ًػػػا ح المهػػػاا  عميػػػل السػػػالـ  اإلمػػػاـ

 .عحاايث  ر ايات كال الفر ًيف السنة  الشي ة
انػل  ليس هناؾ عانل شؾ  ي ةلؾ  الك  م م  ف عمػل 

ال مػػػاف  يصػػػمي ومػػػف  آوػػػر عميػػػل السػػػالـ  يوػػػرج  ػػػي 
المسػػػػػػيحييف  عفكمػػػػػػا  عميػػػػػػل السػػػػػػالـ . المهػػػػػػاا  اإلمػػػػػػاـ

عمػػػػل ر  ػػػػة عيسػػػػل هػػػػف مػػػػر ـ التػػػػي  عيلػػػػامتفًػػػػ ف هػػػػـ 
ف المسػي  ل هـ ي تًػا ف بػح يسم نها عناهـ بالًياـ الثاني

نا نت   انل ناـ  ػي اليػ ـ الثالػث مػف نتمػل   عميل السالـ 
 .ل يًـ   ي عور ال ماف ب ا ةلؾ  ان  اوتفل
ينتظػػػػر ف ظهػػػػ ر المسػػػػي  الػػػػةا  عيلػػػػااليهػػػػ ا  عفكمػػػػا 

ال ي تًػػا ف بػػاف   نهػػـ عػػاهـ بػػل م سػػل  عميػػل السػػالـ  
 إفعيسػػل هػػف مػػر ـ هػػ  المسػػي  الم عػػ ا  بهػػةا يتلػػ  

عمػل ظهػ ر السػيا  ع م ػتالايانات السػما ية الثالثػة نػا 
ؿ االوػػػتالؼ هيػػػنهـ حػػػ   إف إالالمسػػػي   ػػػي عوػػػر ال مػػػاف 

ظهػػ ر السػػيا المسػػي   ػػي عوػػر ال مػػاف يتركػػ   ػػي ثػػالث 
 .محا ر ال رابع لها



عيسػل  عميػل السػالـ  لػـ يًتػ  هػ   إف المسمميف يً ل ف 
ل شػػههل عمػػل ًػالسػػما   ال إلػػلق عػ    ػػ  نػػا ر  ػل  إف

عحا تالمية  س ا  عكاف التممية يه ةا االسػور  ري الػةا 
 إلػلفتػرة اسػتنااا  غير   انل بًي حيا  ر اؿ هة  ال عـسممل 

َقَتَمَنا اَلَمُسيَح ُعيَسى اَبَن َماَرَيَم  إنا}َوَقَوُلُيَم   ن لل ت الل
ااَم َوان َو َليا اا ُ  َا ُ َوَمااا َقَتماااوها َوَمااا َصااَمباوها َوَلاااُكن   ُ ااوَل   َرسا

َنوا َما َليام ُ وُ  ل   مُ  ََ ْ   ال ُذيَن اَفَتَمفاوَا ُفيُو َلُفي  ُماَن ُعَمام  ُإ

 . ( 9)ينًا{اأت اع الظ نُ  َوَما َقَتماوها َيقُ 
ق تبػػػارؾ  ت ػػػالل سػػػ ؼ ين لػػػل  ػػػي  إفيً لػػػ ف  انهػػػـثػػػـ 

المهػاا  اإلمػاـ إنامة عثنا عور ال ماف عنا هيت المًاس 
ظهػػر ع  الصػػب  عمػػل اوػػتالؼ لصػػالة ال  عميػػل السػػالـ 

ل عميػػػ  عنائػػػة سػػػ ؼ يصػػػمي ومػػػف المهػػػاا الر ايػػػاتح 
 . نا استال ا بلحاايث  ر ايات كثيرة  ي ةلؾ   السالـ

 فػي الحػايث الشػػر ف المػر ا عػػف رسػ ؿ ق  صػػمل ق 
)ْ تقوم السااعة حتاى  عميل  الل  سمـ تسميما  انل ناؿ 
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ماماينزل عيسى بن مريم حكمًا مقسطًا  ًْ فيكسار  وا  عد

 . ( 10)الصميب ويقتر الفنزير ويق ض المال(
   صمل ق عميل  الل  سمـ تسميما   ناؿ رس ؿ ق

)  فعنااد ذلاال يناازل أفااي عيسااى باان مااريم ماان السااماَ 
ًْ عميو برنس لو  عمى جبر أفيا إمامًا ىاديًا وحكمًا عد
مرباااوع الفماااا أصااامت سااا   الَاااعر بياااده حرباااو يقتااار 

 . ( 11)الدجال (
 الر ايػػػػات  ػػػػي هػػػػةا الصػػػػاا كثيػػػػرة  ػػػػاا  نتركهػػػػا مراعػػػػػاة 

 .لالوتصار 
عيسػػػػػل هػػػػػف مػػػػػر ـ  إفي تًػػػػػا ف   ػػػػػ نهـف   المسػػػػػيحيعمػػػػػا 

 عيػػاـ عميهمػػا السػػالـ  نػػا نتػػ   صػػمب ثػػـ نػػاـ ب ػػا ثالثػػة 
كيفيػػة م تػػل ب ػػا  إلػػل  تالميػػة   لػػـ يتررنػػ ا آ مػػف ةلػػؾ  ر 

ال مػػاف  آوػػر ػػي  عوػػر  بػػالً ؿ انػػل يًػػـ  مػرة   اكتفػػ اةلػؾ 
 .  يك ف والي الناس  صالحهـ عمل يايل

 ني اإلن ي    ًا  را  ي 
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ما  قي يونان ثالثة أيام بميالييا في  طان الحاوت، فك )
بمياليياا فاي جاو   أياامثالثاة  اإلنساانكذلل ي قى ابان 

 . ( 12)( اِرض
 انػػػل سػػػي را   عميػػػل السػػػالـ ير ػػػا هي نػػػاف النهػػػي يػػػ نس 

 عمل عيسل ما  ر  عمل ي نس   ي برف الح ت .
 عيلا   ا   يل 

جاااَت مااريم  اِحااد) ولمااا مضااى الساابت وطماا  فجاار 
لزياارة القبار. وفجاِة وقا  زلازال  اِفرى المجدلية ومريم 

عظااايم، حاااين نااازل ماااالل الااارب مااان الساااماَ ودحااارج 
الحجااار عااان  ااااب القبااار وجماااس عمياااو. وكاااان منظاااره 

وثو و ابايض كاالثم . فِرتعاب الحارس لماا رأوه  رق كالب
 . اِمواتوصاروا مثر 
 نكمااااإأعااار   أناااا: ) ْ تفافاااا لممااارأتينفقاااال الماااالل 

قام كماا قاال.  ِنوتطم ان يسوع المصموب. ما ىو ىنا 
تقاادما وانظاارا المكااان الااذض كااان موضااوعًا فيااو. وأذى ااا 

، اِماواتتالميذه وقْو ليم: قام من بين  إلىفي الحال 
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قمات  أنااالجمير، وىنال ترونو. ىاا  إلىوىا ىو يس قكم 

  .(13)(لكما
    عيلا    ا  

 إلااىالجمياار،  إلااىفااذىبوا عَاار،  اِحااد) أمااا التالميااذ 
يساوع، فمماا رأوه ساجدوا لاو، ولكان  أمرىمالجبر، مثمما 

 عضاايم َااكوا. فاادنا ماانيم يسااوع وقااال لياام: نماات كاار 
فااااذىبوا وتمماااذوا جميااا   واِرضسااامطان فاااي الساااماَ 

 . (14)( اِمم
  افمهم عمراف بهةا يتهيف لنا 

المسػيحييف مرمًػا يؤمنػ ف بالر  ػة  إف  هػ  ا  ؿ ا مػر
 كما يسم نها.  ا م اتنيامة  عا

الها   عميل السالـ عيسل هف مر ـ  إفه    الثاني ا مر
يًػػػ ـ كمػػػا يً لػػػ ف الًيػػػاـ  عاال مػػػاف  آوػػػرير ػػػع  ػػػي  عف

 .  الثاني
 ئتػػػيف  ئػػػة تًػػػ ؿ  إلػػػلعمػػػا بالنسػػػبة لميهػػػ ا  هػػػـ ينًسػػػم ف 

ح الحيػػاة الػػانيا إلػػل ر ػػ عهـ  ا مػػ اتنيامػػة  عابالر  ػػة 
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 ا مػ ات الػةيف يً لػ ف بالر  ػة  نيامػة  ح  ئة تنكر ةلػؾ
 .  عما مف ينكر ف ةلؾ  هـ الصايًي ف ح هـ الفر سي ف 

 عميهمػػا السػػالـ   عةف  ػػالً ؿ  ػػي ر  ػػة عيسػػل هػػف مػػر ـ
 ن ليف   إللينًسـ 
ر  ػػػػة عيسػػػػل هػػػػف مػػػػر ـ ليسػػػػت  إفف يً لػػػػ ف    المسػػػػمم

الحيػػػاة الػػػانيا ب ػػػا  إلػػػلبم نػػػل انػػػل مػػػات  ا ػػػف  سػػػير ع 
التػػػي  الًرآنيػػػة باآليػػػاتاسػػػتال ا عمػػػل ةلػػؾ  ح  نهػػػـالمػػ ت

تنفػػػي الًتػػػ   الصػػػمب عػػػف النهػػػي عيسػػػل  عميػػػل السػػػالـ  
ن  ؿ عيسل  عميػل  إلل الر ايات التي تشير   ا حاايث

المهػػاا  اإلمػػاـال مػػاف مػػع  آوػػرالسػػالـ  مػػف السػػما   ػػي 
  عميل السالـ  . 

نيامتػػػل  ع يؤمنػػػ ف هر  ػػة عيسػػػل   ػػ نهـف   عمػػا المسػػػيحي
ح  نها   الًيػػاـ الثػػاني    هػػي ر  ػػة ب ػػا المػػ تكمػػا يسػػم
التػػػي  اإلن يػػػ الػػػ اراة  ػػػي  اآليػػػاتهػػػب ض  اسػػػتال ا  نهػػـ
نت   صمب  انل نػاـ   عميل السالـ عيسل  عف إللتشير 

 هػػةا ح ال مػػاف آوػػر سػػيًـ  مػػرة ثانيػػة  ػػي  عيػػاـب ػا ثالثػػة 
 ػػي ال انػػع مػػف عهػػـ نًػػان الوػػالؼ هػػيف المسػػمميف  ا مػػر

 اإلسػػػػالـتمر هػػػػةا الوػػػػالؼ منػػػػة   ػػػػر  المسػػػػيحييف  عسػػػػ
لل ي منا هةا ا  ؿ  .  ا 



 

 اِطروحةماىية ىذه 
الم اصػػػػرة  ػػػػي مسػػػػللة ر  ػػػػة  ا رر حػػػػةهػػػػة   إفن تًػػػػا 

عيسػل هػف مػر ـ  عميهمػا السػالـ   متكفمػة هر ػع الوػػالؼ 
هػػػػػػة   إف الحًيًػػػػػػة ح هػػػػػػيف الػػػػػػايانتيف  ػػػػػػي هػػػػػػة  المسػػػػػػالة

نػػػا ع رانػػػا عمػػػل صػػػحتها عالػػػة عايػػػاة   مػػػت  ا رر حػػػة
ال ايػػػاة تًػػػـ    ا رر حػػػةمنهػػػا ممكنػػػة ال نػػػ ع  الصػػػحة 

 التي تشير عمل عػاـ الًرآنية اآلياتمنانشة  عساسعمل 
ةلػػؾ لػػـ  إف ع النهػػي عيسػػل  عميػػل السػػالـ   نتػػ   صػػمب

  ػ   م نػل  نػا ت  ػا  ق عػ   عميل السالـ انل  إاليًع 
 الصحي  ح ل المسمم ف صحيحا  ةلؾ انل ليس ك  ما نال

لـ يًتػ   لػـ يصػمب   عميهما السالـ عيسل هف مر ـ  إف
} َ َمػا َنَتموػ  و  الًػرافكما اوهر الم لل تبارؾ  ت ػالل  ػي ح 

 } ـْ بِ َل َلهو ةلؾ ال ي ني انػل حػي  إف إالَ َما َصَمهو  و َ َلػِكف شو
 انل ين ؿ  ي عور ال ماف مػف السػما  هػنفس ةلػؾ ال سػا 

سػػنة هػػ  انػػل مػػات  علفػػيمػػف  عكثػػرعػػا   يػػل نهػػ   الػػةا
 . السما  إلل ر ع ق ر حل   عميل السالـ 
 
 



 اإلنسانابن هللا وابن 
 الر ايػػػػات التػػػػي  ا حاايػػػػثعمػػػػا بالنسػػػػبة لمػػػػا  ػػػػا   ػػػػي  

ةكرت ن  لل  ي عور ال ماف مف السما   ي  نت وػر ج 
سػػػػػيك ف بحسػػػػػب  المهػػػػػاا  عميػػػػػل السػػػػػالـ   انػػػػػل اإلمػػػػػاـ

عميػػػل  نػػػ  ؿ ر ح عيسػػػل هػػػف مػػػر ـ  عاالر  ػػػة الر حيػػػة 
هػػة  الحيػػاة الػػانيا لتسػػاا شوصػػا   إلػػل ر  عهػػا   السػػالـ

مؤمنػػا  لػػل شػػبل كهيػػر ب يسػػل هػػف مػػر ـ مػػف حيػػث الَومػػ  
م   عب س ؼ يك ف ةلؾ الشوي م ل ا مػف عـ   ح  الوو
 . اإلنساف اهف  للةلؾ  انل ياع آامييف

لهػػةا المًػػب بكثػػرة  اإلن يػػ  إرػػالؽ بػػةلؾ نفهػػـ السػػر  ػػي 
 ػي عوػر   عميػل السػالـ حينما يتحاث عف نيامة عيسػل 

ال مػػػػاف هينمػػػػا كػػػػاف يرمػػػػ  اهػػػػف ق عمػػػػل عيسػػػػل  عميػػػػل 
 اؿ  ال يػػالسػػالـ   ػػي ةلػػؾ ال مػػاف  نػػا  نػػع وػػالؼ كهيػػر 

ي منػػػػا هػػػػةا حػػػػ ؿ هػػػػةا المًػػػػب  ػػػػالكثير مػػػػف  إلػػػػلمسػػػػتمرا  
عيسػػل  عميػػل السػػالـ  هػػ  اهػػف  إفالمسػػيحييف ي تًػػا ف 

 . عبلـ ي لا مف   نلق 
بػػػاف ق  إيمانػػػا مػػػنهـهينمػػػا يػػػر ض المسػػػمم ف ةلػػػؾ بشػػػاة 

سبحانل  ت الل  احا عحا  را صػما لػـ يمػا  لػـ ي لػا  لػـ 



 الًرآنيػة اآليػاتكما ةكػرت ةلػؾ  ا حيكف لل صاحبة ع   لا
 .الكثيرة

 إف ػالح   حف   نػع ههػا المسػيحينػا    الحًيًة هناؾ شههة 
عيسػػػل  عميػػػل السػػػالـ  اهػػػف ق بػػػالتهني  لػػػيس بػػػالم نل 

 عميل  نل بالم نل المااا  عا الهن ة  ا ه ةالم ه ا  ي 
يرعػػا   كػػاف المربػػي لػػل  المتكفػػ   عبالسػػالـ  لػػـ يكػػف لػػل 

بػػل بصػػ رة مباشػػرة هػػ  المػػ لل تبػػارؾ  ت ػػالل  ةلػػؾ مػػف 
 .والؿ تلييا  بالر ح الًاس منة ص ر 

اااَر   نػػػاؿ ت ػػػالل ا َياااا ُعيساااى اَباااَن َماااَرَيَم اَذكا  ُ } ُإَذ َقااااَل 
ُس تاَكمُ اما  ادا وُح اَلقا ُنَعَمُتي َعَمَيَل َوَعَمى َواُلَدُتَل ُإَذ َأي ادت َل ُبارا
َذ َعم َمتاااَل اَلُكَتاااَب َواَلُحَكَمااَة  الن اااَس ُفااي اَلَمَيااُد َوَكَياااًل َواُ 

َذ َتَفمااااا  ُمااَن الطُ اايُن َكَيَيَنااُة الط َيااُر  َوالت ااَوَراَة َواْنُجيااَر َواُ 
ََِكَمااَو  ِا ُفيَيااا َفَتكاااونا َطَياارًا ُبااُإَذُني َوتاَبااُرئا ا ُبااُإَذُني َفَتاانفا
َذ َكَفَفاتا َبُناي  َذ تاَفُرجا اَلَموَتى ُبُإَذُني َواُ  ََِبَرَص ُبُإَذُني َواُ  َوا

َناُت َفَقاَل ال   َم ُ اَلَبيُ  َم ُإَسَراُنيَر َعنَل ُإَذ ُجَنَتيا وَا ُمَنيا ُذيَن َكَفرا

ْ  ُسَحٌر م ُبيٌن { إن   .(15)َىاَذا ُإ
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 يػل  ػ ف  إشػكاؿ بنا ا  عمل هػةا  يكػ ف الكػالـ مًهػ ال   ال 
 عهنػا هػـ  ا نهيػا  إف ا ن عمل  ع ق  عهنا الوم  كمهـ 

هػػػةا المًػػػب عشػػػتهر بػػػل عيسػػػل  عميػػػل السػػػالـ   إف إالق 
 . آنفا  لهةا الم نل المةك ر 

ل  ػػانا  ا نا يػػ لػػ  تتب نػػا    ننػػا اإلنسػػافمسػػللة اهػػف  عمػػا
تتحاث عف م يئل  اإلنسافالتي ةكرت اهف  اآليات عكثر
ال ماف  هةا المًب ال يك ف منربًا  انربانػا  تامػا   آور ي 

عنػػاها   عـ عبيكػػ ف الشػػوي م لػػ ا مػػف  عف إال كػػامال  
 حينها اإلرالؽ يك ف  اإلنسافنرم  عميل اهف  عفيمكف 

يرم  هةا المًب عمل م ل ا  عفن ـ يص   حمناسبا  تماما  
 عف إال ًط كما حص  مػع عيسػل  عميػل السػالـ   عـمف 

  . يستًيـ ل  كاف الم ل ا الـ  ًط كامال   تاما  ال إرالنل
 آوػػػػرالػػػػةا هػػػػ  عيسػػػػل  اإلنسػػػػافاهػػػػف  إف بهػػػػةا يتهػػػػيف 

 يكػػ ف مسػػااا  مػػف نهػػ    عـ عبال مػػاف يكػػ ف م لػػ ا مػػف 
 إفر ح عيسػػػػػػل  عميػػػػػػل السػػػػػػالـ   مؤ ػػػػػػاا  ههػػػػػػاح  ال انػػػػػػع 

تمامػػا  هػػ   لػػيس مًهػػ ال   اإلنسػػافاهػػف ق عمػػل اهػػف  إرػػالؽ
ال اارا كيػػف    حكمػػا تهػػيف اإلنسػػافاهػػف ق غيػػر اهػػف  إف

ف بػاف   ف  ال مما   الباحث  ف   يهـ المثًف  ي تًا المسيحي
المت ػػػػارؼ عنػػػػاهـ  النهػػػػي عيسػػػػل هػػػػ  اهػػػػف ق بػػػػالم نل



كمػا كػاف مػف شػاف ومًػل ح  ا  يكػ ف    لػا عفكيف نهمػ ا  
 الةيف   مهـ يت ا   ف    لا ف . 

الػػةا يػػلتي  ػػي عوػػر ال مػػاف  اإلنسػػافاهػػف  إف ممػػا يؤكػػا 
شهيل ل يسػل  ػي الومػ   الومػ   يكػ ف  آوره  شوي 

ر ح عيسػػػل  عميػػػل السػػػالـ   لػػػيس هػػػ  عيسػػػل هػػػمسػػػااا  
ا  ػا   ػي رؤيػا اانيػاؿ حيػث  ػا   عميل السالـ  نفسػل مػ

    يها 
ذا)  كنت أرى في رؤى المير  م  سحب السماَ مثار  وا 

، فقرباو قداماو  اِياامالقاديم  إلاىوجااَ  أتى إنسانابن 

)(16). 
نفسػػػل  اإلنسػػاف لػػػـ يػػر اهػػف  اإلنسػػاف انػػل رع  مثػػ  اهػػف 

هػػػ  عيسػػػل  مػػػ  كػػػاف اهػػػف  اإلنسػػػافاهػػػف  إفعمػػػل  ػػػرض 
اانيػاؿ  رآ عيسػل  عميػل السػالـ   مػف هػ  الػةا  اإلنسػاف

 . إنساف ناؿ عنل مث  اهف 
 هػػػةا الػػػني الم  ػػػ ا  ػػػي التػػػ راة يثهػػػت عػػػاـ صػػػحة مػػػف 

المهػػاا  اإلمػػاـهػػ   اإلنسػػافاهػػف  إفععتًػػا مػػف المسػػمميف 
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جاااَ  إنسااان) مثاار اباان : ػػا   يػػل   نػػل عميػػل السػػالـ  
 ( اِيامالقديم  إلى

المهػاا  عميػل السػالـ   مػاـاإلهػ   اإلنسػاف م  كاف اهػف 
 .يا تر  ؟! ا ياـ مف ه  نايـ 

ةا  كيػػػف يسػػػتًيـ  آوػػػر ا  شوصػػػ ا يػػػاـنػػػايـ  إف رلػػػنا   ا 
المهاا  عميل السالـ  عمل  رض هػ   اإلماـ إفالم نل 
 إفعممػػػػا   آوػػػػرشػػػػوي  إلػػػػليػػػػلتي  يسػػػػمـ  اإلنسػػػػافاهػػػػف 

الًائػا  انػل هػ المهػاا  عميػل السػالـ   اإلمػاـ  ػيعًياتنا 
 آوػػر ال مػػاف  لػػيس هنػػاؾ ثمػػة شػػوي آوػػر المنًػػة  ػػي 

  مًاما  منل . ععمل
 ال ممػا   واصػة لألسف  ًا عورل الكثير مف المسمميف 

المهػػاا  اإلمػػاـهػػ   اإلنسػػافاهػػف  إفحينمػػا اعتًػػا ا  مػػنهـ
 ػػي اراسػػاتهـ    هـتسػػالـ عميػػل عنػػاح حيػػث  عميػل السػػالـ 

 عميػػػػػل  هػػػػػااالم اإلمػػػػػاـهػػػػػ   اإلنسػػػػػافاهػػػػػف  إف لةن يػػػػػ 
 .السالـ  

ف هنػػػاؾ الكثيػػػر مػػػف    اهػػػػف  عمػػػل إفالتػػػي تؤكػػػا  ا الػػػةا 
 رات حيػث المهػاا  عميػل السػالـ   اإلماـغير  اإلنساف

 اإلنسػػػافهمفػػػب اهػػػف  اإلن يػػػ الكثيػػػر مػػػف النصػػػ ي  ػػػي 
عمػػل انػػل عيسػػل  عميػػل   عكيػػاةااللػػة  الػػحة  ا يهػػ كػاف 



عمػػل علفػػا  تمػػؾ النصػػ ي حمػػ  ن عفيمكػػف  السػػالـ   ال
  غير   ًا  را  

سااايموت كماااا جااااَ عناااو فاااي الكتاااب  اإلنساااان)وابااان 
 أكااان اإلنسااانالمقدسااة، ولكاان الوياار لماان ياساام ما اباان 

 . (17)يولد( ْ أنفيرًا لو 
يمكف حممل عمل غير النهي عيسل  عميل   هةا الني ال

 السالـ  .
  عيلا نا  را 

مان البادَ.  أفبارتكم؟ فقال يساوع:  أنتفقالوا لو من  )
كثيرة احكم بيا  وأَياَفيكم،  أقولياكثيرة  أَياَعندض 

 أقولااوصااادق، ومااا ساامعتو  أرساامنيعماايكم. لكاان الااذض 
، فقااال لياام: اِبفيمااوا انااو يحاادثيم عاان  لمعااالم. فمااا

 .( 18)ىو ( أنا إنيعرفتم  اإلنسانرفتم ابن عمتى 
 إفيًهػ  الشػؾ   مف هةا الني يتهيف لنا  الػحا   بمػا ال

ح ه  نفسػل عيسػل هػف مػر ـ  عميػل السػالـ   اإلنساف اهف
اهػػػف  إفف  ال ممػػػا  حينمػػػا يػػػةكر ف    ممػػػاةا يًػػػ ؿ البػػػاحث
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سػػػػػػللهـ  مػػػػػػا إةاالمهػػػػػػاا واصػػػػػػة  اإلمػػػػػػاـهػػػػػػ   اإلنسػػػػػػاف
 .؟ف عف ةلؾ يحي  المس

   عيلا نا  را 
الناس فيقتموناو، وفاي  أيدض إلى اإلنسانسيسمم ابن  )

 .(19)(اِموات اليوم الثالث يقوم من بين 
 إف  هنػػاؾ الكثيػػر مػػف النصػػ ي التػػي تؤكػػا  تػػاؿ عمػػل

يص  حممل عمل غير عيسل  عميل  ال اإلنسافلفب اهف 
يصػ   ن ـ  ًػا  رات ب ػض النصػ ي التػي الح السالـ 

الػػةا عػػا   ػػي ةلػػؾ   عميػػل السػػالـ حممهػػا عمػػل عيسػػل 
هنػػػػا هػػػػ   اإلنسػػػػافاهػػػػف  إفي نػػػػي  ةلػػػػؾ ال عف إالال مػػػػاف 
كثيػرة تؤكػا  عالػةه  هنػاؾ ح المهاا  عميل السالـ  اإلماـ
 عميػػل السػػالـ   اإلمػػاـممهػػاا  عحػػاهػػ   اإلنسػػافاهػػف  إف

عميػل  الناس ب يسل هف مر ـ  عشبل ه  اليماني الم ع ا 
  .السالـ

   ًا  را  ي الت راة هةا الني 
فجمس َيِ طاعن  ،، نصبت عروشأرى ) وبينما كنت 

اااعر رأساااو فاااي السااان وكاااان ل اساااو ابااايض كاااال ثم ، َو
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ااو لييااب نااار، وتفدمااو   ألااو كالصااو  النقااي، وعَر
 أىااار، وتقاااي باااين يدياااو رباااوات رباااوات فجماااس ألاااو 

ورأيااات فاااي  -قاااال إن إلاااى -اِسااافارالقضااااَ وفتحااات 
عماااى  آتياااا إنساااان مثااار ابااان  فاااإذامناااامي ذلااال الميااار 
الَايِ الطااعن فاي السان  إلاى فِسارعسحاب الساماَ، 

ساامطانًا ومجاادًا وممكااًا حتااى  وأعطااي أمامااو إلااىفقاارب 
تعبااده الَااعوب ماان كاار امااة ولسااان ويكااون ساامطانو 

 .(20)يتعداه الزمن ( يزول وممكو ْ ْ أبدياً سمطانًا 
 را هػاال  مػف الشػيخ الرػاعف  لةن يػ  عوػر    ي تر مة 
 اإلمػاـهػ   اإلنسػافكػاف اهػف   ػ ةا  ا ياـ نايـ   ي السف
الراعف  ي السف   عميل السالـ   مف هةا الشيخ المهاا

 .تر  ؟  الةا ينصب لل عر  يا ا ياـالًايـ  ع 
  ا يػػػاـ نػػايـ ع لػػيس  ػػي هػػةا الكػػػالـ  الشػػيخ الرػػاعف  ع

 عميػػػػػػل  المهػػػػػػاا اإلمػػػػػػاـ االلػػػػػػة  الػػػػػػحة عمػػػػػػل  إشػػػػػػارة
ح  اف المًصػػػػ ا مػػػػف الشػػػػيخ الرػػػػاعف ع  الًػػػػايـ السػػػػالـ 

 ا ياـ ه  ر ؿ عمر  الشر ف  عميل السالـ  .
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حػػػا ع عميػػػل السػػػالـ  لػػػيس   نػػػل اإلمػػػاـ  افم مػػػـ   مػػػف ال
تن لنػػا  ػػاال   نمنػػا  ح  ػػ ةاالمسػػي  يكػػ ف تاب ػػا  لػػل إفحتػػل 
  عميػػل السػػالـ   كيػػف يسػػمـ اإلمػػاـهػػ   اإلنسػػافاهػػف  إف

 مف يك ف ةلؾ الشػيخ  ؟الشيخ الراعف عماـ يلتي  يًاـ 
 .؟اإلنسافتر  حتل يسمـ لل اهف  يا
لمتًػاـ الػةكر ل  ػانا لػل ل  تاب نا الني التػ راتي ا إنناثـ 

ََرضا ُبنااوُر انربانا   ي الًراف  ًا ناؿ ت الل  اَرَقُت اَِ ََ }َوَأ
اَيَداَ َوقاُضاَي   َ ََ ُ االن ُبيُ يَن َوال ُضاَ  اَلُكَتاابا َوُجاي َيا َووا َربُ 

َبَيَنيام ُ اَلَحاُ  َوىاَم َْ ياَظَمماوَن {
(21). 

التػػ راة هتػػ راتهـ  بػػيف  عهػػ يحكػػـ هػػيف  اإلمػػاـ عف نػػا  را 
ه بػػػ رهـ  بػػػيف  ال بػػػ ر عهػػػ  بػػػيف  هػػػ ن يمهـ اإلن يػػػ  عهػػػ 
 .نهـ آف بًر آالًر  عه 

هػػػي عػػػيف ةلػػػؾ الػػػني  اآليػػػةهػػػة   إف يتلػػػ  مػػػف ةلػػػؾ 
الشػػيخ الرػػػاعف  إف هػػيفالػػ ارا  ػػي رؤيػػا اانيػػاؿ  بػػةلؾ يت
الًلػػػا   تفػػػػت   عهػػػػ   مػػػسالػػػةا ي مػػػس عمػػػػل ال ػػػر   

يػػػل السػػػالـ  كمػػػا اوهػػػر  عم المهػػػاا اإلمػػػاـهػػػ   ا سػػػفار
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 اآليػػػةالصػػػااؽ  عميػػػل السػػػالـ   ػػػي تل  ػػػ   اإلمػػػاـهػػػةلؾ 
 المتًامة . 

ََ   أَنَا فَقَاَل يَُسوعُ )  انػل  راثـ  وُووَ  ْنفو ُهو ِِ ْف ُُ ََ َف  َوَسو

ًِ  َو ُُِ ووا  ِوو  َي  َسووَاا ِ  ْإِلنفَسوواِ  َااِسس ووا َ وو ف َِِاووُِ  ْسفوُوو

 .(22)( ْسسيَااءِ 
 اإلمػػػاـهػػػ   اإلنسػػػافاهػػػف  إفيػػػاؿ عمػػػل   هػػػةا الػػػني ال 

ينرهػػ  عمػػل عيسػػل   عميػػل السػػالـ  ن ػػـ  هػػ  ال المهػػاا
لػػػػ  عرلػػػػنا هػػػػةا الػػػػني عمػػػػل  إننػػػػا إال عميػػػػل السػػػػالـ  

 صػػػػػمل ق عميػػػػػل  الػػػػػل  سػػػػػمـ   ر ايػػػػػات النهػػػػػي عحاايػػػػػث
 عميػػل السػػالـ  ل  ػػانا  مرابًػػا  لتمػػؾ  هيتػػل  عهػػ تسػػميما  
 . الر ايات  ا حاايث

 ًػػا  ػػا   ػػي الر ايػػة الػػ اراة عػػف المفلػػ  هػػف عمػػر عػػف 
  عها ق  عميل السالـ  ناؿ  عهي
)عميو السالم( دعا هللا  اسمو العبراني اإلمام  أذن إذا )

فإنتفب لو صحابتو الثالثمانة والثالثة عَر قزع كقزع 
مااانيم مااان يفقاااد عااان  اِلوياااة أصاااحابالفرياااي فيااام 
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فااي السااحاب نيااارًا  فراَايم لااياًل وماانيم ماان يارى يسااير

  .(23)وحميتو ونس و ...( أبيويعر   اسمو واسم 
 عصحاب إف هة  الر اية  غيرها كثير مف الر ايات تؤكا 
 حايثة   ااةتاإلماـ  عميل السالـ  ينتًم ف ه سائ  نً  م

  متر رة .
مػػػف يًػػػ ؿ بػػػاف ةلػػػؾ م  ػػػ ة  ال تكػػػ ف الم  ػػػ ة  ػػػي   عمػػػا
 ػػػا   ػػػي   ػػػلن ؿ عميػػػل السػػػالـ   لةمػػػاـ إالال مػػػاف  آوػػػر

  المؤمنيف  عميل السالـ    عميرالر اية عف 
) يركااب المياادض اليااواَ ْ  سااحر ْو  فتنااة عااين، باار 

 . (24)(... من س قوه . يعرفو عمم 
المسػػير  ػػي السػػحاب يكػػ ف عػػف رر ػػ   إف بهػػةا يتهػػيف 
 الػػػػةا يتلػػػػ  مػػػػف هػػػػة  الر ايػػػػات التػػػػي  ال مػػػػـ الحػػػػايث

تًػػػػػاؿ عصػػػػػحاب اإلمػػػػػاـ المهػػػػػاا تتحػػػػػاث عػػػػػف كيفيػػػػػة ان
   ص لهـ إلل مكة ب اية مف السرعة .

مػػنهـ شوصػػا   احػػاا  يسػػير  ػػي السػػحاب  عنػػ ؿ يتلػػ  إف
عهيل  حميتػل  نسػبل  اف هػةا الشػوي   اسـ باسملي رؼ 
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كمػػا عشػػارت الر ايػػات هػػ  ع لػػمهـ عا ع لػػ  الثالثمائػػة 
 ه     ػر اإلمػاـ المهػاا  عميػل  ف ثالثة عشر ر ال ح إة

 باسػػملـ   هػػ  صػػاحب اع تػػل لػةلؾ يكػػ ف م ر  ػػا  السػال
 .مف نه  الناس  النسب  صاؼا عهيل  م ر ؼ   اسـ

 اإلن يمػػػيالشػػػوي المػػػةك ر  ػػػي الػػػني  إف م نػػػل هػػػةا 
يسػػيراف  ػػي  االثنػػيفف المتًػػاـ هػػ  نفسػػل هػػةا الشػػوي  

شػػػػػػػوي  احػػػػػػػا ال  عنهمػػػػػػػا ػػػػػػػاؿ هػػػػػػػةا عمػػػػػػػل ح السػػػػػػػحاب
اإلمػاـ المهػاا حينمػا  إفلـ توهرنػا الر ايػات افح   شوص

لمكرمػػة يػػلتي محمػػ ال  عمػػل السػػحاب هػػ  ايوػػرج  ػػي مكػػة 
الر ايػػػػات الػػػػت  عشػػػػارت إلػػػػل    ػػػػر   الػػػػةا هػػػػ  عحػػػػا  إف

 يلتي محم ال  عمل السحاب .  الةا عصحابل 
ُووَ  ْنف    ِِ ْف ُُ ََ َف ًِ   َوَس َي ْإِلنفَساِ  َااِسس ا َ  ف َِِاُِ  ْسفوُ

  (اءِ ْسسياَ  َسَاا ِ  َو ُُِ ا  ِ 
 هػ     ػػر المهػػاا  عميػل السػػالـ  يػػلتي  اإلنسػػافاهػف  إف

ح  ػػػي السػػػحاب بًػػػ ة  تسػػػايا مػػػف اإلمػػػاـ  عميػػػل السػػػالـ 
 ًػػػػا الػػػت عمػػػل ةلػػػػؾ ر ايػػػة صػػػػر حة  ػػػي هػػػػةا الم نػػػل   

عػػف عهػػي بصػػير عػػف عهػػي عهػػا ق  عميػػل السػػالـ    رات
 ناؿ حيث 



لاو كاان لاي  }) ما كان قول لوط )عميو السالم( لقومو 
إْ تمنيااًا لقاوة القااانم  { كام قاوة أو آوض إلااى ركان َاديد

دة أصحا و وىم الاركن الَاديد ......(  (25)الميدض َو
.  
 ػػػػالً ة التػػػػي تمناهػػػػا لػػػػ ن  عميػػػػل السػػػػالـ   التػػػػي ةكرهػػػػا  

المػػػ لل  ػػػي كتابػػػل  التػػػي هينهػػػا الصػػػااؽ  عميػػػل السػػػالـ  
 ػػالً ة  ػػي  فإةح ي نػػ ة الًػػائـ المهػػاا  عميػػل السػػالـ حهػػ

 إفي نػػ ة الًػػائـ المهػػاا عا هػػالمػػةك ر  اإلن يمػػيالػػني 
عمػػػػل السػػػػحاب يكػػػػ ف مؤ ػػػػاا   يػػػػلتيحينمػػػػا  اإلنسػػػػافاهػػػػف 

 .بً ة الًائـ المهاا  عميل السالـ    مسااا  
غيػػر اإلمػػاـ المهػػاا  عميػػل  اإلنسػػاف اهػػف إفهػػةا يتلكػػا ب  

هػػػ   اإلنسػػػاف اهػػػف إفالسػػػالـ   لم  ػػػا مػػػف الهيػػػاف نًػػػ ؿ 
عيسػػػػػػل هػػػػػػف مػػػػػػر ـ  عميػػػػػػل السػػػػػػالـ   ػػػػػػي  مػػػػػػاف ب ثتػػػػػػل 

 التػػي نمنػػا ح  النصػ ي التػػي ةكرناهػػا  ػػي هاايػػة ال ػػ اب 
تتحػػػػػػاث عنػػػػػػل عمػػػػػػا   انػػػػػػل ال يمكػػػػػػف حممهػػػػػػا عمػػػػػػل غيػػػػػػر 

 التػػػػي تبشػػػػر ح النصػػػػ ي التػػػػي تحكػػػػي عػػػػف المسػػػػتًه  
 ػػي آوػػر ال مػػاف  هػػي تتحػػاث عػػف  اإلنسػػافاهػػف  بم ػػي 
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 مؤ اا  هر ح عيسػل  اليماني الم ع ا  الةا يورج مسااا  
ح  عميػػل السػػالـ   هػػ  مػػف يسػػير عمػػل السػػحاب كمػػا هينػػا

بحسػػػب الر ايػػػات الشػػػر فة  هػػػ  شػػػهيل عيسػػػل هػػػف مػػػر ـ   
 كمػػا كػػاف لممسػػي  شػػهيل  ػػي  مانػػل نػػاؿ ح  عميػػل السػػالـ 

َا ُ َو {ت الل   .( 26)}َوَما َقَتماوها َوَما َصَمباوها َوَلاُكن 
عمػػػػل عحػػػػا  بل نػػػػا الػػػػت الر ايػػػػات عمػػػػل انػػػػل علًػػػػل الشػػػػ

عصػػحابل  ر ػػع إلػػل السػػما   كػػةلؾ سػػيك ف لػػل شػػهيل  ػػي 
ح  ػػػػ ف مسػػػػللة الشػػػػبل ليسػػػػت مست صػػػػية ع  آوػػػػر ال مػػػػاف

ص بة ه  هي حًيًة مؤكاة عثهتتها الكثير مف ا حاايػث 
 الر ايػػػػات  ا وبػػػػار  الًصػػػػيح هػػػػ  إف  ان نػػػػا ال يكػػػػاا 
يوم  منهاح  في الكثير مف ا حياف نمتًػي ع  نػر  عنػاس 

 ف إلػػل ار ػػة بحيػػث يصػػ ب التفر ػػ  ع  التمييػػ  متشػػاهه

 . 27 هينهـ  هةا ما عثهتل ال مـ الحايث
كام   عرمس ًا اكتشف عمـ ال راثة  ال ينات باف هناؾ 

ال سػػاية  اإلنسػػافلم ينػػات البشػػر ة تحمػػ   ميػػع صػػفات 
                                                 

26
 .157النسا  - 

ال    ا  ؿ كتاب  را ع الم س عة الًرآنية لمسيا الًحراني - 27
 ال راثة



بحيػػػػػث يكػػػػػ ف لكػػػػػ  صػػػػػفة  ػػػػػيف   ا والنيػػػػػة السػػػػػم كية 
حتػػػل ال صػػػ ؿ  ا هنػػػا  إلػػػل اآلبػػػا  مػػػ ر ث  ينتًػػػ  مػػػف 

 ال ينػػػات  ح ميػػػل السػػػالـ ع آاـالمهػػػاع البشػػػرا  هػػػ   إلػػػل
الم   اة  ي الناس الي ـ هػي م م عػة ال ينػات ال راثيػة 

 ا  لػػػل ػػي الًػػر ف   ع ػػاااهـ إبػػائهـمػػف  إلػػيهـال اصػػمة 
ت هة  ال ينات  ي م ل ا  ي  ماننا هةا هنفس ا ل  نل
 لػػػ ا لكػػػاف الم ا  لػػػل ػػػي الًػػػر ف  عبائػػػل حػػػا  االتنلػػػي

السػػنيف مػػثال   آالؼشػػهيل لػػةلؾ الشػػوي الػػةا   ػػا نهػػ  
 عمكػػػفالتمييػػػ  هينهػػػا لػػػ   اآلوػػػر فهػػػ  انػػػل يصػػػ ب عمػػػل 

.  بنػػػػػا   عمػػػػػل هػػػػػةا عمكػػػػػف ظهػػػػػ ر ف م ػػػػػا  ي شػػػػػ ها االثنػػػػػ
شػوي  ػػي آوػػر ال مػػاف يشػػبل عيسػػل هػػف مػػر ـ  عميهمػػا 

 السالـ  .

الحػػر ال ػػاممي  ع راهػػاًػػا  ػػا   ػػي الر ايػػة الشػػر فة التػػي  
الهػااة  التػي  ػا   يهػا  إثبػات  الثالث مػف كتابػل  ي ال   

   
القانم الميدض من ولد عماي أَا و النااس  عيساى  إن) 

  .(28)متًا وىي ة ...(مقًا وسا مقًا وفا بن مريم فَ 
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 المًصػػػػػ ا بالًػػػػػائـ المهػػػػػاا  ػػػػػي هػػػػػة  الر ايػػػػػة اليمػػػػػاني 
 . كما سيلتي الم ع ا

شػػهيل  المهػاا  عميػػل السػالـ  اإلمػاـ إفم مػػـ   ػ ف مػف ال
  عميل السالـ .نهي ق م سل  
هػػػػةا الممهػػػػا الػػػػةا يسػػػػير  ػػػػي السػػػػحاب  إف م نػػػػل هػػػػةا 

يكػػػ ف مػػػف  لػػػا عمػػػي  عميػػػل السػػػالـ   هػػػ  شػػػهيل عيسػػػل 
 آوػػر عميػػل السػػالـ  لػػةلؾ  هػػ  مػػف يرمػػ  عميػػل عيسػػل 

  مما يؤكا ةلؾ ماح  ال ماف  يساا هر حل  عميل السالـ 
   المؤمنيف  عميل السالـ   عمير ا  عف 

 إلاى) ىنال ينادض مناد مان الساماَ أظيار ياا ولاي هللا 
المَاارق والمباارب فيظياار قانمنااا  أىااروساامعو  اإلحياااَ
وبياده الكتااب  اِمايننوره يقدماو الاروح  يتألِالمتبيب 

المساااتبين ثااام موارياااث النبياااين والَااايداَ والصاااالحين 
يقاادميم عيسااى باان مااريم في ايعونااو فااي البياات الحاارام 

)...(29 )  . 
عيسػػػل  عميػػػل السػػػالـ   إف مػػػف هػػػة  الر ايػػػة يتهػػػيف لنػػػا 

 ي مكة المكرمة  الم مـ  عنانا  الػةا الػت  اإلماـيبايع 
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 ػػػي مكػػػة هػػػـ  اإلمػػػاـالػػػةيف يبػػػاي  ف  إفعميػػػل الر ايػػػات 
عيسل  إف م نل هةا ح عصحابل الثالثمائة  الثالثة عشر

 اف ور  ػػػػل نػػػػا ع لػػػػمهـح  هػػػػ   عحػػػػاهـ عميػػػػل السػػػػالـ  
الممهػػايف  عحػػاانػػل  ممػػا ي نػػي ػػي مكػػة  مػػاـاإلسػػه  نيػػاـ 

 الم مػػـ   اإلرػػالؽلألمػػاـ هػػ  هػػ  ع لػػ  الممهػػايف عمػػل 
إف ع ل  ممهاا اإلماـ ه     ػر  اليمػانيح إةف   يسػل 

 .  ي آور ال ماف ه  اليماني الم ع ا
 نوػػتـ الكػػالـ  ػػي هػػة  الفًػػرة حػػ ؿ مػػا  ػػا   ػػي الر ايػػػة 

  ًا ناؿ   المؤمنيف  عميل السالـ  عميرال اراة عف 
 عد ذلل يماوت الميادض ويدفناو عيساى بان ماريم ) … 

في المدينة  قرب قبار جاده رساول هللا )صامى هللا عمياو 

 .( 30)والو وسمم تسميما( ...(
الاذض يماي تجيياز المياادض  إنفمان ىاذه الرواياة يتباين 

 إن إْعيساى بان ماريم )عمياو الساالم( عند وفاتاو ىاو 
الحسين )عمياو الساالم( ىاو مان  إنىنال روايات تؤكد 

فقااد جااَ عاان ، يتاولى تجييااز الميادض )عميااو الساالم( 
 عبد هللا :  أبي
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الااذين  أصااحا و) ويقباار الحسااين )عميااو السااالم( فااي 
قتماااوا معاااو ، ومعاااو سااا عون نبياااًا كماااا  عثاااوا مااا  قاااوم 

القااانم )عميااو السااالم(  إليااوموسااى باان عمااران فياادف  
الم( ىااو الااذض يمااي الفاااتم فيكااون الحسااين )عميااو الساا

 . (31)غسمو وكفنو وحنوطو ويواريو في حفرتو(
الػةا يومػف المهػاا  عميػل  إف عوػر  هينما تؤكا ر ايات 

 ًا  ا   ي الر اية الشػر فة  السيا الًحرانيالسالـ  ه  
عػػف رسػػ ؿ ق  صػػمل ق عميػػل  الػػل  سػػمـ تسػػميما  انػػل 

ًْ  نػاؿ  ) سيكون من أىار بيتاي رجار يممار اِرض عاد
كما ممنات جاورًا، ثام مان  عاده القحطااني والاذض  عثناي 

  .(32) الحا ما ىو دونو (
   ا  عنل   صمل ق عميل  الل  سمـ تسميما  عيلا   

) القحطاااني  عااد المياادض والااذض  عثنااي  ااالحا مااا ىااو 

 كمػػػػػا يتلػػػػػ  مػػػػػف هػػػػػةيف الحػػػػػايثيف إف  .( 33)دوناااااو (
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حراني ه  مف يمي المهاا   ومفل ح  الًحرػاني كمػا الً
الت عميل ا وبار ه  اليماني ح   ف الًحراني لًب مف 

 علًابل . 
 هنا الها مػف الًػ ؿ بػاف عيسػل هػ  نفسػل الحسػيف  همػا 
نفسهما اليماني    ر المهاا  عميػل السػالـ  الػةا يكػ ف 

 . مسااا  هر حيهما
 

 )ع(  عمى موت عيسى اِدلة
التي تؤكا م ت النهي عيسل  عميل  ا الة اآلف سن را  

 لػيس  ًػطح السػما  هػي ر حػل  إلػلالسالـ   اف المر  ع 
 إفعمػػل يًػػيف تػػاـ  مرمػػ  مػػف  إننػػاعممػػا  ا ح   سػػ لر حػػ

لػػـ يًتػػ   لػػـ يصػػمب كمػػا   عميػػل السػػالـ عيسػػل المسػػي  
 هػةا ممػا ال ح اوهر عف ةلؾ الم لل ع    ػ   ػي كتابػل

 الًرآنيػػػػػة اآليػػػػػات إفنًػػػػػ ؿ  إننػػػػػا إال نًػػػػػا  إلػػػػػليحتػػػػػاج 
الًتػ    عميل السالـ الشر فة نفت عف عيسل   ا حاايث

المتتبػػع لايػػات  إفهػػ  ح  الصػػمب  لكنهػػا لػػـ تنػػف المػػ ت
ميػت   عميػل السػالـ  عيسل إفيظهر لل  الحا   الًرآنية

مػات   ارنػت  عفالسما  هي ر حل ب ػا  إللف المر  ع ا    
 .ر حل  سا 



َتَوفُ يااَل َوَراُفعاااَل  نػػاؿ ت ػػالل ا َيااا ُعيَسااى انااي ما  ُ }ُإَذ َقاااَل 
وَا َوَجاُعاارا ال ااُذيَن ات َ عاااوَل  َل ُمااَن ال ااُذيَن َكَفاارا اارا ُإَلااي  َوماَطيُ 

وَا إلى    .(34){َيَوُم اَلُقَياَمةُ َفَوَق ال ُذيَن َكَفرا
  عميػػل السػػػالـ عيسػػل  إفالشػػر فة يتهػػػيف لنػػا  اآليػػة مػػف 

نػػػل ن لػػػل   مت  يػػػؾ   مػػػف االسػػػتيفا   هػػػ  ف م مػػػات  
عنػػػا المػػ ت  ممػػػا يؤكػػػا  إالنػػبض الػػػر ح  ال يكػػ ف ةلػػػؾ 

 ال يك ف الر ع  ،{ } َوَراُفعاَل ُإَلي  هةا الم نل ن لل ت الل 
المر ػػ ع هػػػاف  إف ح عاق تبػػارؾ  ت ػػالل ر  ػػػا  ماايػػا   إلػػل

السػػما   هػػ  حػػي  ع ق  إلػػلانػػل ر ػػع  عاعيسػػل  ر حػػل 
 ت ػػػالل ال يػػػؤ ف بػػػليف  ال يكيػػػف بكيػػػف  سػػػبحانلالف ق 

 هػػػػ  ال تحػػػػا  الحػػػػا ا هػػػػ  هػػػػ   ػػػػي كػػػػ  مكػػػػاف  ال يحػػػػ  
انتػػرف  ح إنمػػايًػػاؿ انػػل  ػػي السػػما  عف ػػال يصػػ  ح بمكػػاف

إلػػػػػػل ال مػػػػػػ   االرتفػػػػػػاع  لةشػػػػػػارةةكػػػػػػر ق مػػػػػػع السػػػػػػما  
يكػػػػػ ف ر ػػػػػع  إف بػػػػػةلؾ  مػػػػػف غيػػػػػر الصػػػػػحي  ح  الم نػػػػػل

 .عيسل كما يفهمل الب ض ر  ا  ماايا  
ر ػػػع عيسػػل  عميػػػل السػػػالـ    إف بهػػةا يتهػػػيف لنػػا  الػػػحا  

إلػػل ق هػػي ر حػػل الرػػاهرة  المر ػػ ع إف عار  ػػا  م ن يػػا  
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كمػا ي تًػا الػب ض  مػف غيػر الممكػف  حال  سا  الشر ف
تسػػرا نػػ انيف عػػالـ الممػػؾ عمػػل عػػالـ الممكػػ ت   ػػالـ  إف

 لػػػػػيس عالمػػػػػا  ماايػػػػػا  ح الممكػػػػػ ت عالمػػػػػا  م ن يػػػػػا   ر حيػػػػػا  
ف تفسير ال  اة تفسيرا    نا حا ؿ ب ض المفسر ح نيا   سما

مػػػػع  يػػػػتال ـشػػػػابل لكػػػػي  ل  يػػػػا  مػػػػف نهيػػػػ  الم ػػػػا ات  مػػػػا
 ًػال ا ح تص رهـ باف عيسػل  عميػل السػالـ  حػي لػـ يمػت

نػػػػػبض الشػػػػػي   اسػػػػػتيفا    عاال  ػػػػػاة مػػػػػف االسػػػػػتيفا   إف
كػػػامال  مػػػف ا ف نًػػػي  يػػػل  مػػػا إلػػػل ةلػػػؾ مػػػف الم ػػػاني 

 المػػػ لل عػػػ  إلػػػل إفلػػػـ يمتفتػػػ ا  هػػػـإن إالالم  يػػػة لمكممػػػة 
 كممػػػا ةكػػػر ح   ػػػ  نػػػرف ةكػػػر  لم  ػػػاة  ػػػي الًػػػراف بػػػالم ت

ا َيَتَوف ى إلل الم ت مف نهي  ن لل ت الل عشارال  اة   ُ { :

نفاَس ُحيَن َمَوُتَيا َوال ُتي َلَم َتماَت ُفي َمَناُمَيا {  . (35)اَْ
م  }َوىاااَو اَلَقاااُىرا َفااَوَق ُعَ اااُدهُ   نػػاؿ ت ػػالل َوياَرُساارا َعَمااَيكا

 َْ اماَنا َوىااَم  سا ما اَلَماَوتا َتَوف َتاوا را َحَفَظًة َحت َى ُإَذا َجاَ َأَحَدكا

طاوَن {  . ( 36)ياَفرُ 
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ا َيا ُعيَسى   ناؿ ت ػالل  ُ َتَوفُ ياَل َوَراُفعااَل  إني} ُإَذ َقاَل  ما

وَا { َل ُمَن ال ُذيَن َكَفرا را ُإَلي  َوماَطيُ 
(37). 

وىان  ُفي اَلباياوُت َحت اَى َيَتَوف ااىان       ع  ن لل  } َفََِمُسكا

ا َليان  َسُبياًل{  ُ اَلَمَوتا َأَو َيَجَعَر 
(38). 

اَم ثاام    ن لل ت ػالل َر ُ كا كُ  }قاَر َيَتَوف اكام م َملا اَلَمَوُت ال ُذض وا

َم تاَرَجعاوَن{  . (39)إلى َربُ كا
   ن لل ت الل

ُسااُيَم َقااالاوَا ُفاايَم ال ااُذيَن  إن} َتَوف اااىاما اَلَمُِنَكااةا َظاااُلُمي انفا

ََِرضُ  ن ا ماَسَتَضَعُفيَن ُفي ا نتاَم َقالاوَا كا  . 41 { كا
   ن لل ت الل

اَمَم   ََِلَقواَا الس  ُساُيَم َفا }ال ُذيَن َتَتَوف اىاما اَلَمالُنَكاةا َظااُلُمي انفا
اااوَ  َبَماااى  ن اااا َنَعَمااارا ُمااان سا ناااتاَم  إنَماااا كا َ َعُمااايٌم ُ َماااا كا  ُ

 .(41)َتَعَمماوَن{
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 :وقولو تعالى
ما  ولااوَن َساالٌم َعَماَيكا ُبايَن َيقا } ال ُذيَن َتَتَوف ااىاما اَلَمُِنَكاةا َطيُ 

نتاَم َتَعَمماوَن{ ماوَا اَلَجن َة ُ َما كا  . ( 42)اَدفا
   ن لل ت الل

و  َا اَلَمُِنَكاااةا َيَضاااُرباوَن }َوَلاااَو َتاااَرى ُإَذ َيَتاااَوف ى ال اااُذيَن َكَفااارا

َم َوَأَدَ اَرىاَم َوذاوقاوَا َعَذاَب اَلَحُريُا{ وَىيا جا  . ( 43)وا
 :  ن لل ت الل

ااُر  م م اان ياااَرد  إلااى َأَرَذُل اَلعاما َتااَوف ى َوُماانكا م م اان يا } َوُماانكا

}(44 ) . 
 :  ناؿ ت الل

}ىاَو ال ُذض َفَمَقكام مُ ن تااَراب  ثاام  ُمان ن َطَفاة  ثاام  ُماَن َعَمَقاة  
ااياوفًا  َا َم ثااام  ُلَتكاوناااوا  كا ااد  َا َم ُطَفاااًل ثااام  ُلَتَبماباااوا َأ كا ثااام  ياَفااُرجا
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م م ن ياَتَوف ى ُمن َقَبرا َوُلَتَبمابااوا َأَجااًل م َساموى َوَلَعم كااَم  َوُمنكا

 . ( 45){َتَعُقماونَ 
   ناؿ ت الل 

ناَت  َمتا ُفيُيَم َفَمم ا َتَوف َيَتُني كا ُييدًا م ا دا ََ نتا َعَمَيُيَم  } َوكا

ُقيَب َعَمَيُيَم  ُييٌد{ وأنتانَت الر  ََ   َ َي ََ رُ   َعَمى كا
(46 ) . 

 كمهػػػا ح التػػػي ةكػػػرت ال  ػػػاة  ػػػي الًػػػراف اآليػػػات هػػػة  هػػػي 
 احػػاة  آيػػة لػػـ تػػرا ح كمػػا هػػ   الػػ  تتحػػاث عػػف المػػ ت

اؿ  إف هػػةا ح تحػػاثت عػػف ال  ػػاة  ػػي غيػػر حػػاؿ المػػ ت
المػػػ لل عنػػػػاما يػػػػةكر  إفيػػػػاؿ عمػػػػل  ح   نمػػػاعمػػػل شػػػػي 

 ػال مهػرر  إالير ا المػ ت لػيس  إنماال  اة   تحاث عنها 
مسػػػ غ لممفسػػػر ف  ػػػي تفسػػػير ال  ػػػاة بحسػػػب الم ػػػاني   ال

 .    غير الشي كاستيفا الم  ية 
يتهيف لنا مف ن لل ت الل  اآلية بالر  ع إلل نفس  إنناثـ 
 إشػػارة  نػػلالمًصػػ ا هنػػا هػػ  المػػ ت  إف ماارجعكم{ إلااي}

تكػػػ ف الًيامػػػة  الًيامػػػة  الحسػػػاب  ػػػي  مػػػر  كـ   ال إلػػػل
 ب ا الم ت .  إال الحساب 

                                                 
45

 . 67غا ر - 
46

 . 117المائاة   - 



التػي تحػاثت عػف   ػاة  اآليػات عف بهةا تهيف لنا  الحا  
م تػل سػالـ  إلػل عميل السالـ  كانت تشػير  النهي عيسل

  ػػ   را  ػػؾ  نيػػ   مػػا م نػػل ن لػػل عػػ  إةا ح عمػػاق عميػػل
 . ي ةلؾ االلة عمل انل لـ يمت ؟  عليس إلي

عيسػػل ر ػػع حيػػا   إف  لػػيس  ػػي ةلػػؾ االلػػة عمػػل  ػػلن ؿ 
المر ػػ ع  إفالسػػما  هػػ  ال كػػس هػػ  الصػػحي   الحػػ   إلػػل
السػػما  ر حػػل ا ف هانػػل  عميػػل السػػالـ  عمػػل نحػػ   إلػػل

دمحم  صػػػمل ق ال ػػػر ج كمػػػا كػػػاف  ػػػي عػػػر ج ر ح النهػػػي 
 . الم راج  اإلسرا عميل  الل  سمـ تسميما  ليمة 

لشػػر فة ا هػػةا مػػا  ػػا   ػػي الر ايػػات  ًػػا  ػػا   ػػي الر ايػػة 
ورػػػب    السػػػهي ي  غيػػػر  نػػػاؿ إسػػػحاؽ عهػػػيالػػػ اراة عػػػف 

الحسػػف هػػف عمػػي  عميػػل السػػالـ   ػػي صػػهيحة الميمػػة التػػي 
  عثنػلالمؤمنيف  عميل السالـ   حما ق  عميرنبض  يها 

عميل  صمل عمل رسػ ؿ ق  صػمل ق عميػل  الػل  سػمـ 
رجاار لاام  ةالميماالقااد قاا ض فااي ىااذه  )  تسػػميما  ثػػـ نػػاؿ

 إلاى - عمار  اآلفارون  عمر ولم يدركو  اِولون يس قو 
ياا عيساى يولقد توفي في الميمة التي عارج ف -قال  أن



ااا  بااان ناااون وصاااي يبااان ماااريم والتاااي قااا ض ف ياااا يَو

  . (47)موسى
  هػػػةا ال ػػػر ج نػػػبض ق عػػػ    ػػػ  ر ح نهيػػػل   ػػػي عثنػػػا

هينمػػػا كػػػاف   ا رضعيسػػػل  عميػػػل السػػػالـ  هػػػيف السػػػما  
النهي  عميل  إار سكما كاف مف شاف  ا رض سا   ي 

السالـ  حيث نبلت ر حػل  ػي السػما  كمػا ةكػرت ةلػؾ 
 . ا وبار

 اليػػؾ مػػا يؤكػػا ةلػػؾ   ػػف عمػػي هػػف الحسػػف الفلػػاؿ عػػف 
عف الرلا  عميل السالـ  انل ناؿ  ي حػايث ر  ػ   عهيل

نهػـ عمػيهـ السػالـ   عالئمة ي  صف  يًتمػ ف بالسػيف   ا 
  ناؿ  عميل السالـ   عفبالسـ  ساؽ الحايث إلل  ع 
هللا وحججو عمييم الساالم  أنبياَمن  أحد أمرما َ و )

رفاا  ماان  ِنااوعيسااى اباان مااريم وحااده  أماار إْلمناااس 
 عميػػػل السػػػالـ   لػػػل عػػػر ج ر حػػػلإ عشػػػار -حياااًا  اِرض
ثام رفا   واِرضوق ض روحو بين السماَ  -  ه  حي

 }إذوجار  إلى السماَ ورد عمياو روحاو وذلال قولاو عاز
ومطيرل من  إليمتوفيل ورافعل  إنيعيسى  قال هللا يا
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وجاااااار حكايااااااة لقااااااول  وقااااااال عااااااز.  {الااااااذين كفااااااروا
 : عيسى)عميو السالم( 

وكنت عماييم َاييدًا مادمات فاييم فمماا تاوفيتني كنات )

 . ( 48)عمى كر َيَ َييد ( وأنتالرقيب عمييم  أنت
 عميػل السػالـ   نيػ   مػا م نػل نػ ؿ اإلمػاـ الرلػا إةا عما

م نػػل  را عميػػل ر حػػل   إف را عميػػل ر حػػل .  الصػػحي  
عمػػػػل  انػػػػلنبلػػػػها ممػػػػؾ المػػػػ ت  اع   إفب ػػػػا  عرمًهػػػػا عا

 عمػػػػيهـ   ا  ليػػػػا   ا ئمػػػػة نهيػػػػا ا  عر اح إرػػػػالؽغػػػػرار 
 رسػػمل   نهيائػػلق  اععػػاهلسػػالـ  لتػػن ـ  ػػي ال نػػاف التػػي 

  عمػيهـ السػالـ  ا نهيػا  عر اح عرم  عباا  المتًيف كما 
ب ػا م تػل كمػا  إحيػا  مف نه   ليس  ي ةلؾ اليػ  عمػل 

 هػػةا الم نػػل يظهػػر  الػػحا    ميػػا  ح نػػا يتصػػ ر الػػب ض
 الم ػػػػػراج حيػػػػػث عػػػػػايف النهػػػػػي دمحم  اإلسػػػػػرا  ػػػػػي حػػػػػايث 

ق  عنهيػا مػف  انػل صمل ق عميل  الل  سمـ تسػميما  او  
 رسمل  ي السم ات  سػمـ عمػيهـ  سػمم ا عميػل  ًػا عػايف 

هراهيـن ح    عميهـ السالـ .   م سل  عيسل  ا 
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بًػػػػ ة هػػػػ  عػػػػف م نػػػػل  اآلف السػػػػؤاؿ الػػػػةا يرػػػػرح نفسػػػػل 
هػػػـ الرسػػػ ؿ آ ف ر المػػػةك ر ف  الػػػةي ا نهيػػػا  ماهيػػػة   ػػػ ا 

الكػػػر ـ  صػػػمل ق عميػػػل  الػػػل  سػػػمـ تسػػػميما   ػػػي السػػػما  
 . ًط؟ بلر احهـ عـ  عهاانهـ بلر احهـ   اهـ  إفه  
 إفثػـ ح موالف لما عميل عًائا المسػمميف ا  ؿ إفعمما  
نًػا   ػي  ال  لسػالـاعميػل  ماعاا عيسػل  ا نهيا هؤال  

الػةيف  إف بهةا يت ػيف  ا رض ي  ع سااهـم تهـ  ا ف 
هػػػػـ النهػػػػي  صػػػػمل ق عميػػػػل  الػػػػل  سػػػػمـ تسػػػػميما   ػػػػي آ ر 

 .  عميهـ السالـ  ا نهيا  عر احالسما  هي 
 نػػا  تسػػميما  صػػمل ق عميػػل  الػػل  سػػمـ النهػػي دمحم  يكػ ف 
ال ر حػػػل  بانػػػل   عميػػػل السػػػالـ ر ح عيسػػػل  عيلػػػارع  

 ػػي  ا نهيػػا نًػػ ؿ كػػ   عف عمػػا  نػػلكمػػا عػػا   ػػي الػػانيا 
كمػػػا عاشػػػ ا  ػػػي الػػػانيا   عهػػػاانهـ بػػػلر احهـ عحيػػػا السػػػما  

مػػا هػػةا نػػا تهػػيف برالنػػل  ميػػع مػػف  ػػي  إفنًػػ ؿ  عف ح  ا 
 ًػػػط مػػػف ا ف  بػػػلر احهـ عحيػػػا هػػػـ  ا نهيػػػا السػػػما  مػػػف 

ف رهي ػة  ماهيػة ال ػ الـ التػي تمػر   ا هػاافلهػة      ا
 رهي ة  ماهية  احاة . ة  هها الر ح موتمفة  ليست هي 

مػػل غػػرار حيػػاة الػػةيف نتمػػ ا  ػػي سػػهي  ق  تمػػؾ الحيػػاة ع
المػػ لل تبػػػارؾ  إف إال ا رض ػػي  عهػػػاانهـ هػػـ نػػا ا نػػت 



عنا ربهـ ير ن ف  م نػل  عحيا  بلنهـ ت الل عهر عنهـ 
َْ َتَحَسَبن   ي ال ناف ناؿ ت الل  بلر احهـةلؾ حياتهـ  }َو

ُ َأَمَواتااًا َبااَر َأَحَياا  ُ ُيااَم ال ااُذيَن قاُتماااوَا ُفااي َسااُبيُر  اَ ُعنااَد َربُ 

 .( 49)ياَرَزقاوَن {
 ع لػ النهي عيسل عميػل  عمػل نهينػا  إف بهةا يتهيف لنا 

الصػػػالة  السػػػالـ حػػػي عنػػػا ق يػػػر ؽ عمػػػل غػػػرار حيػػػاة 
 الصػػػػالحيف  الشػػػػهاا  الػػػػةيف   ا  ليػػػػا   ا ئمػػػػة ا نهيػػػػا 

 سػػػائ  لمػػػاةا انتػػػرف ةكػػػر يسػػػلؿح  نػػػا ق نتمػػػ ا  ػػػي سػػػهي 
بالحيػػػاة ا ف بػػػاني المًتػػػ ليف  ػػػي   عميػػػل السػػػالـ عيسػػػل 

 .كما تً ل ف ؟  ا مرل  كاف  آنفاسهي  ق ممف ةكر 
ح ت الل عميػل لػـ يًتػ سالـ ق   نلهةلؾ  ل  وص  لن ؿ
يتػػػػاو   ػػػػي ةلػػػػؾ  إفمػػػػف ا ف   عماتػػػػلق ت  ػػػػا   إفهػػػػ  
يتػػ هـ  ةلػػؾح  مكػػي ال إلػػلمػػا   سػػمل  ع كػػاف نتمػػل  إنسػػاف

 ا نهيػا ا ف غيػر  مػف   عميل السػالـ عيسل  إفالب ض 
  ا حاايث اآلياتب ض  عش رت ي المرتبة  عم  المًاـ 

 إار ػػسحػػي لػػـ يمػػت كمػػا هػػ  الحػػاؿ  ػػي  بلنػػل الر ايػػات 
 عميػػػل السػػػالـ   ًػػػا ت  ػػػا  ق  نػػػبض ر حػػػل  ػػػي السػػػما  
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عنػػل   عػػ    ػػعمػػل ةلػػؾ  نػػاؿ ق  ا حاايػػثكمػػا الػػت 
 .  {ورفعناه مكانًا عمياً }
ال مػاف  آوػر ػي   عميل السالـ للة ن  لل بالنسبة لمس عما

م نػل  إفن ؿ  لمف السما   ي عصر الظه ر الشر ف  
لكػػػي تسػػػاا  ا رض إلػػػلةلػػػؾ هػػػ  نػػػ  ؿ ر حػػػل الرػػػاهرة 

لنصػػرتل بحسػػب مفهػػـ   فالمسػػيحيي تؤ ػػا شػػوي يػػاع  
صػحة  عثهتنػاالر  ة الر حية التػي تًػاـ الكػالـ عنهػا  نػا 

  ن عها  تحًًها.
 

 -الفالصة :
ب ػػػض ال ممػػػا  الػػػةيف اعتًػػػا ا بمػػػ ت  عنػػػ اؿ عويػػػرا  نػػػ را 

عيسػػل هػػف مػػر ـ  عميػػل السػػالـ   ًػػا نػػاؿ ال ػػالـ  ال ػػارؼ 
مًػػر   إلػلاهػف ال ربػػي مػا هػػةا نصػل     لمػػا كػاف مر  ػػل 

الكمػاؿ الحًيًػي   ػب ن  لػل  ػي  إلل لـ يص   ا صمي

 .   51 آور ال ماف ههاف عور  
 .ر  ة الر حية ال إلل الحة  إشارة  ي هةا الً ؿ 
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َتَوفُ يااااَل  إنااااي}   ةكػػػػر الػػػػرا ا  ػػػػي تفسػػػػير ن لػػػػل ت ػػػػالل ما
} محػػ  كرامتػػيح    ػػ  ةلػػؾ  إلػػلاا را  ػػؾ  َوَراُفعاااَل ُإَلااي 

 .  51 لمتفويـ  الت ظيـ  إليلر  ا  
 إالما  ا   ي الر اية ال اراة  التي تً ؿ  ال مهاا   عما

 . 52  ـعيسل هف مر 
 التػػػػي حػػػػا ؿ الػػػػب ض التشػػػػكيؾ  يهػػػػا  راهػػػػا هػػػػاال  مػػػػف  

 اسػتاالؿهنػاؾ نًرػة  إف نًػ ؿ ح محا لة  همها  م ر تهػا
  ل ميع البشر  ي ال الـ

 لمػػػا السػػػنة ح سػػػنة  شػػػي ة إلػػػل ػػػ ف المسػػػمميف ينًسػػػم ف 
ينتظػػػر ف المهػػػاا الحسػػػػني الػػػةا ي لػػػا  ػػػي عوػػػػر   ػػػ نهـ

 إالالـ  المهاا  عميػل السػ باإلماـال ماف  هـ ال يؤمن ف 
 .عف رر   هة  النًرة

م عػػػ ايف منتظػػػر ف لميمػػػاني الم عػػػ ا   ػػػ نهـالشػػػي ة  عمػػػا
بالنسػبة لممسػيحييف  عمػا الممهػا لػل  اإلمػاـصاحب اعػ ة 

 . ينتظر ف المسي  عيسل هف مر ـ  عميل السالـ    نهـ
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 إف الحًيًػة  حينتظر ف المسػي  المنتظػر   نهـاليه ا  عما
التكػػػػ ف  احػػػػاة  عفنًرػػػػة االسػػػػتاالؿ الهػػػػا   عمكػػػػفلمػػػػا   ا 

يمػػػانهـت حيػػػا الشػػػ  ب   اإلمػػػاـ اإللهػػػيبًلػػػية المنًػػػة   ا 
 .المهاا  عميل السالـ  

يك ف المهاا الحسني الػةا ينتظػر  السػنة هػ   عف ال ها 
 هػػػػ  نفسػػػػل شػػػػهيل ح نفسػػػػل اليمػػػػاني الػػػػةا تنتظػػػػر  الشػػػػي ة

عيسػػل هػػف مػػر ـ  عميػػل السػػالـ   الػػةا يػػاع  المسػػيحييف 
نػل هػ  مػف يًػيـ الح ػة إالكثير مػنهـ كمػا يؤمف هاع تل  

عمل اليه ا   ثهت لهـ انل هػ  مػف ينتظر نػل  لػيس ثمػة 
هػ   بلنػلمنػ ا آا تم ػت كممػة النػاس     ػ ةا آورحشوي 

 لةماـ ا مرمف كاف ينتظر ف عنائة س ؼ يً ـ هتسميـ 
 .تحت رايتل  ا مـالمهاا  عميل السالـ     مع 

 عميػػػػل  لةمػػػػاـالؿ هنػػػػاؾ نًرػػػػة اسػػػػتا إف بهػػػػةا يتلػػػػ  
 إف هػػػػة  النًرػػػػة ال هػػػػا   الشػػػػ  ب ا مػػػػـالسػػػػالـ  عمػػػػل 

المنًػػػة  ػػػي  عمػػػرعمػػػل  ةعمػػػتكػػػ ف  احػػػاة تسػػػتاؿ ههػػػا كػػػ  
ور ال ماف  بهةا يتل  لنا م نل الر اية المتًامػة   ال آ

المهػػػػاا الحسػػػػني  إف عامػػػػر ـ    فعيسػػػػل هػػػػ إالمهػػػػاا 
ال مػاف عمػل  آوػراليماني ه  نفسل عيسػل هػف مػر ـ  ػي 

 حسب مفهـ  الر  ة الر حية. 



 آوػػػر ػػي  اإلنسػػاف يكػػ ف ةلػػؾ الشػػوي حتمػػا  هػػ  اهػػف 
 لػػػل شػػػبل ومًػػػي  ومًػػػي   عب عـم لػػػ ا مػػػف   نػػػلال مػػػاف 

نمنػا  إف عميػل السػالـ  كمػا سػه   كهير مػف النهػي عيسػل
 آوػر هةا الشوي ه  مف يتكف  هاع ة المسػيحييف  ػي 

لهػػػا  اعػػػاحًػػػة التػػػي  تكػػػ ف اع تػػػل لممسػػػيحية ال حال مػػػاف
مػف نهػ   التػي هػي  ػي   عميهما السالـ عيسل هف مر ـ 

}  :كمػػا نػػاؿ ت ػػالل حالحًيًػػي اإلسػػالـال انػػع منهثًػػة مػػف 
 ُ  ُ َفَمم ا َأَحس  ُعيَسى ُمَنياما اَلكاَفَر َقاَل َمَن انَصاُرض إلاى 

ااَيَد ُ انااا  َقاااَل اَلَحَواُري ااوَن َنَحاانا انَصااارا  ََ ُ آَمن ااا ُ اااو ُ َوا  ُ
ماَسُمماوَن{
(53 ) . 
    ناؿ ت الل

َذ َأَوَحَيتا إلى اَلَحَواُريُ يَن  اوُلي َقاالاَوَا  إن}َواُ  آُمناوَا ُبي َوُبَرسا

َيَد ُ انَنا ماَسُمماوَن{ ََ آَمن ا َوا
(54)  . 

هػػػػػػاع ة هػػػػػػةا  فالمسػػػػػػيحيي سػػػػػػ ؼ يػػػػػػؤمف الػػػػػػب ض مػػػػػػف 
هػػػ  عيسػػػل هػػػف  بلنػػػلتًػػا ف سػػػ ؼ ي  إنهػػػـالشػػوي هػػػ  

نػػػل إ إالكمػػػا ي تًػػػا المسػػػمميف ةلػػػؾ   عميػػػل السػػػالـ مػػػر ـ 
                                                 

53
 . 52اؿ عمراف - 

54
 . 111المائاة - 



الػػػػةا بػػػػات وا يػػػػا  عمػػػػل  ا مػػػػرسػػػ ؼ يهػػػػيف لهػػػػـ حًيًػػػػة 
 الناس ر اؿ هة  ال ً ا مف ال مف .

 
 


